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רק משוס שאף אס לא יוכל להחזיר את החפץ,

לה בשביל הביאה אס היא לא תקנה הטלה,

יצטרך לשלם לו דמים ,הדמיה נחשב לכסף קנין

וע״כ שפיר יכול הבועל לחזור בי׳ ויצטרך לשלם

ודוק היטב בזה ,וא״כ בביאה הכסף נחשב לא

בשביל הביאה ,וזה יכול להחזיר ודוק היטב כי

הביאה עצמה ,אלא הכסף מה שיצטרך לשלס

הוא נכון מאד.

סימן סט

בענק עושה מעשה עמך
דף מ״ח ע״ב
ולהכותו רק שמיובא אין אס קלל או הכה ,ובפ׳

פ״ה! .מה׳לכות ממרים] הי״ג .מי שהיו אביו
*
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ואמו רשעיס גמורים ועוברי עבירות,

הזהב הנ״ל הלא מפורש שמילט לייטינךמאחר

אפילו נגמר דינן להריגה והס יוצאין ליהרג

שאין עושה מעשה עמך ,גס עיקר דינו של

אסור להכותן ולקללם ,ואס קלל או חבל בהן

הרמב״ס אינו מובן מנ״ל חילוק זה ,הלא בפסוק

פטור ,ואס עשו תשובה ה׳׳ז חייב ונהרג עליהם

ונשיא בעמך לא שאור ,לא כתוב שס עונש אלא

אע״ס שהרי .הן יוצאין למיתה במה דברים

האיסור ומכירן שדרשינן מקרא זה רק אס עושה

אמורים בבנו אבל אחר שבא והכהו וקלל אחר

מעשה עמך ,בפשוטו שהמיעוט הוא על האיסור

שנגמר דינו אע״פ שעשה חשובה הרי זה פטור
הואיל והוא הולך למיתה ,ואס ביישו חייב בקנס

שאם אינו עושה מעשה עמך אין עליו איסורא,

המבייש עכ״ל.

ומנ״ל לומר שרק בעונש איתמעיט ולא מהאיסור.

הרמב״ס כתב שהיו רשעים גמוריס ועוברי
עבירות ,ומשמע שלענין שיהא פטור אס

ונראה בזה דלכאורה קשה מנ״ל למעט מהאי
קרא שכתיב גבי נשיא שאס אינו עושה
מעשה עמך שמותר לקללו ,גס על אביו שחמור

קלל אותם או הכה בהם ,הוא דוקא ברשעים

איסורו שהרי חיובו סקילה ,ואפשר שאפילו באינו

עוברי עבירות שע״י נעשים רשעים ,וצ״ע מהא

עושה מעשה עמך חייב ,אולם הוא פשוט שהרי

דאיתא בב״מ בפרק הזהב דמ״ח ב׳ באס חוזר

האזהרה במקלל אביו הוא מהאי קרא דכתיב

מן המקח אס הקנין הי• רק ע״י כסף ,שיש
עליו מי שפרע אביי אמר אודועי מודעינן לי

גבי כל אדס שהרי אין עונשין אלא א״כ מזהירין,
ואזהרה היא מהאי דכתיב גבי כל אדס כמבואר

ננשום דכתיב ונשיא בעמך לא תאור ,ורב אמר

למעלה בה״ד ,וכל אדם שוה עס נשיא לעמן

מילט לייטינן לי דכתיב בעמך בעושה מעשה

ששניהן מוזהרין רק בלאו ואין חומר בזה יוחל

עמך ופרש״י דכתיב שאריח ישראל לא יעשו

מזה ,וגס אביו אזהרתו מזה הלאו ,וא״כ המיעוב

עולה ולא ידברו כזב ,והלכה כרבא כמפורש

הוא גס על אביו ,ואין הלאו על מי שאינו עושה

בהרמב״ס פ״ז מהל׳ מכירה ה״ב ,הרי אף

שמשום זה לא נעשה רשע ומותר לי׳ לחזור

מעשה עמך ,וע״כ אין העונש שהרי אין עונשי
בלא אזהרה ,אבל האיסור לא צריך אזהרה ,וזו

ויכול לחזור ,מ״מ אין זה מעשה עמך מותר

עצמו מה שכתוב מקלל אביו ואמו מות יומי

לקללו ,וא״כ מדוע כתב כאן הרמב״ס רשעים

זה מורה על איסור אלא שאין עונש בלא הלא

ועוברי עבירות ,גס יש להבין מה שכתב הרמב״ס

וע״כ אס אינו עושה מעשה עמך איתמעי
מהלאו אין עונש ,אבל האיסור שנלמד מקנ

הנה

שאף שאינו עושה מעשה עמי מ״מ אסור לקללו

אבי,

z
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רג

דמקלל אביו ואמו וגו׳ שם לא איתמעיט כאם

אין חיוב ,ומהדין שמילט לייטינן לי׳ שתשיב

אינו עושה מעשה עמך ,ולכך אסור אף אס

לאינו עושה מעשה עמך משמע אף אס אינן

אינו עושה מעשה עמך ,וכ״ז הוא רק בקללת

רשעים ג״כ נקראין אינו עושה מעשה עמך,

אב ואס ,שיש קרא מקלל אביו ואמו וגר שמזה

לכאורה קשה ,והנה התוס׳ שם בב״מ כתבו

ידעינן איסור אף באינו עושה מעשה עמך ,אבל

מפורש שרק לענין זה חשיב לאינו עושה מעשה

בקללה כל אדם שכל האיסור הוא רק מהקרא

עמך שלייטינן ליה עבור שחזר בי׳ אבל אסור

שנאמר בי׳ הלאו לא מקלל חרש ונשיא בעמך

לקללו על חנם ע״ש ,מיושב דעת הרמב״ם,

לא האור ,וקרא הזה הלא הוא רק בעושה

שלענין לקללו על חנם כתב כאן בהלכות ממרים

מעשה עמך ,וע״כ אין איסור ג״כ ולכך שסיר

שבעינן שיהא רשע גמור ועובר עבירה ,ולענין

הדין שמילט לייטינן לי׳ משוס שאינו עושה

מי שפרע הלא כתב זה בהלכות מכירה הנ״ל,

מעשה עמך ואף שבקרא לא תקלל חרש לא

אולם קשה לי מלשון הרי״ף שם בפרק הזהב

כתיב,האי מיעוט ,סוברח הגמ׳ שלענין הלאוין

שכתב והלכה כרבא דאמר מילט לייטינן לי׳,

למידין אחד מהשני וכמו בנשיא לא נאמר הלאו

ושמעינן מינה דכי האי גוונא לאו עושה מעשה

באם אינו עושה מעשה עמך כך הוא בלא מקלל

ישראל הוא עכ״ל ,ואינו מובן מה הוסיף הד״ף

חרש ודוק היטב ,וראיתי במנ״ח מצוה רל״א

בזה שכתב ושמעינן מהא ,למאי נ״מ הלא הוא

שכתב שאף בקללת כל אדם יש איסור אם הוא

פסק כרבא שמילט לייטינן לי׳ ,ומשמע שכוונת

רשע אפילו ,ולהמתבאר זה אינו מאחר שכל

הרי״ף להוכיח מזה שאין זה נקרא עושה מעשה

האיסור הוא מהאי קרא מהלאו שנאמר ,ובו

עמך לערן לקללו אף על חנם ,לא רק ע״ז

נאמר האי בעמך שדרשינן בעושה מעשה עמך,

שחזר בי׳ ,וכן נראה לי משמעות מהריטב״א

מנ״ל לומר שיש איסור.

שהביאו שם השיטה מקובצת בס׳ הזהב ,ולפי

אולם

מה שהקשיתי על מה שהרמב״ס כתב
דין זה רק בשהיו אביו ואמו רשעים

הנראה שהרמב״ס חולק וסובר כשיטת התוס׳
וי״ל בכל זה.
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בערן ע״ט שאין לך עלי שאר כסות ועונה
דף נ״א ע״א
פ״ו [מהל׳ אישות] ה״י כיצד כגון שקידש

דעת רש״י בכמה מקומות משוס דצערה דגופה
הוא ולא ניתן למחילה ,אולם בשיטה מקובצי

ועונה שאומדן לו בכסות ושאר שהוא תנאי

בס׳ הזהב מובא מהדטב״א דגם בעונה תנא

שבממון תנאך קייס ,אבל בעונה תנאך בטל

קייס דצער הגוף נמי לתן למחילה כדאיתג

שהתורה חייבה אותך בעונה והד זו מקודשת
ואתה חייב בעונתה ואין בידך לפטור עצמך

בס׳ החובל ,וגס בירושלמי בס״פ השוכר אי

אשה על תנאי שאין לה עליו שאר כסות

בתנאך וכל כיוצא בזה וכו׳ עכ״ל.

הפועלים מפורש שגם
ותנאו קייס הי להו דבר שאינו של ממון שא

עונה דבר שבממון הו

עיין במל״מ שהביא דעת כמה מהראשונים

מתי לא תהי׳ זקוקה ליבום הד זו מקודש

כדעת הרמב״ס שבעוגה תנאו בטל וק

ובסוף דבדו הקשה המל"

ותנאו בטל,

אבי

הלכות דעות

בפרשת קדושים תהיו ,וכך איתא שם קדושים תהיו יכול
כמוני ,ת״ל כי קדוש אני קדושתי למעלה מקדושחכס ,ולפי
מה שכתב כאן הרמב״ם אדרבא ממה שכתוב כי קדוש אני
יש להדמות אליו להיות קדושים כמוהו מה הוא קדוש אף
אתה קדוש ,ואולי שלהדמות אליו נדרש מהקרא זה שכתב
הרמב״ם והלכת בדרכיו וט״כ נדרש כאן מה שכתוב כי
קדוש אני למעט הוא שקדושתו למעלה מקדושתכם וראיתי
בפירוש הרמב״ן על התורה שם בפ׳ קדושים שהביא מהתו״כ

שנדרש והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני ה׳ כשם
שאני קדוש כך אתם תהיו קדושים כשם שאני פרוש כך
אתם תהיו פרושים ,הרי שנחלקו התו״כ עם המד״ר בהדרשכי קדוש אני ,והרמב״ם כאן כתב לפי הדרש של החו״כ.

ונראה שהכי ביאורו בהדרש שנדרש במד״ר הנ״ל ,ואין
סתירה להדרש מה הוא קדוש אף אתה שצריכין
להדמות אליו ,לפי מה שכתב סרמב״ם לקמן בפ״ג ס״א
(לשמא יאמר אדם הואיל והקנאה והתאוה והכבוד וכיוצא
7בהן דרך רעה הן ומוציאין את האדם מן העולם מפרוש
מהן ביותר ואתרחק לצד האחרון עד שלא יאכל בשר ולא
ישתה יין ולא ישא אשה ולא ישב בדירה נאה ולא ילבש
מלבוש נאה אלא השק והצמר הקשה וכיוצא בהן כגון כהני
עכו״ם ,גם זה דרך רעה היא ואסור לילך בה המהלך בדרך
זו נקרא חוטא וכו׳ ,כך אמרו חכמים לא דייך מה שאסרה
תורה וכו׳ וטל כל הדברים האלו וכיוצא בהן צוה שלמה
ואמר אל תהי׳ צדיק הרבה ואל תתחכם יותר למה תשומם
עכ״ל)מזה מבואר שאין ללכת במדת הפרישות בקצה האחרון
שהרי מצווין אנו על ישוב העולם ולא לתוהו בראה כי אם
לשבת יצרה וא״כ מצות קדושים תהיו שהפירוש הוא פרושים

תהיו אף שגם ע״ז נאמר מה הוא אף אחה ,וקדושת סקב״ה
היא למעלה מעלה גדולה כביכול הרבה יותר מקדושת האדם
שהוא מצווה בה ,מ״מ בהגבול והמדה שהאדם מוזהר בה
שלא יפגע בישוב העולם ושלא יהא משומם נאמר מה הוא
קדוש אף אתה קדוש וזהו מה שאמר המד״ר יכול כמוני
היינו הפרישות בקצה האחרון ,ת״ל כי קדוש אני ,שקדושתי
למעלה מקדושתכם ובאמת הרי כל העולם ומלואה וישובה
הכל הוא מרצונו יתברך וע״י השגחתו הפרטית העולם
מתקיים והתבונן היטב בכל הדברים.

ק פ״ג ה״א .שמא יאמר אדם הואיל והקנאה והתאוה והכבוד
וכיוצא בהם דרך רעה הן ומוציאין אח האדם מן
העולם ,אפרוש מהן ביותר ואתרחק לצד האחרון עד שלא
יאכל בשר ולא ישתה יין ולא ישא אשה ולא ישב בדירה
נאה ולא ילבש מלבוש נאה אלא השק והצמר הקשה וכיוצא
בהן ,כגון כהני העוברי כוכבים ,גם זה דרך רעה היא
ואסור לילך בה ,המהלך בדרך זו נקרא חוטא ,שהרי הוא
אומר בנזיר וכפר עליו מאשר חטא על הנפש ,אמרו חכמים.
ומה אם נזיר שלא פירש אלא מן היין צריך כפרה המונע
עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה ,לפיכך ציוו חכמים
שלא ימנע אדם עצמו אלא מדברים שמנעתו התורה בלבד,
ולא יהא אוסר עצמו בנדרים ושבועות טל דברים המותרים,
כך אמרו חכמים לא דייך מה שאסרה חורה אלא שאתה
אוסר עליך דברים אחרים ,ובכלל הזה חלו שמתענין תמיד
אינן בדרך טובה ,ואסרו חכמים שיהא אדם מסגף עצמו
בתענית ,ועל כל הדברים האלו וכיוצא בהן צוה שלמה
ואמר אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר למה חשומם
עכ״ל.

עזרי

כא

יעויין כאן בלח״מ שהביא שהר״ן בשבועות פ׳ שבועת
שתים בתרא ,כתב שאף שהרמב״ם פוסק דאסור
לחבול בעצמו ,מ״מ פוסק שחל שבועה להרע לעצמו משום
שאין האיסור מפורש בחורה ,וצ״ע למה צריך לזה ,הלא
לפי מה שמשמע בהחובל דצ״א ב׳ שהא דאסור לו לחבול
בעצמו הוא משום הא דר״א הקפר שאף נזיר הוא חוטא
שאסור לצער לעצמו ,וכמו שפוסק כאן הרמב״ם ,וא״כ
פשיטא דע״ז חלה שבועה ,שהרי אם נשבע שלא יאכל היום
חלה השבועה וכן בשאר מיני צער ,וע״כ חלה השבועה
גם על לחבול לעצמו ,וכמו שחלה שבועה שלא אשתה י•
אף שנזיר נקרא חוטא עבור שציער עצמו מן היין ,יניחה
דהנה הרמב״ם פ״ה מהל׳ חובל ומזיק ה״א כתב אסור
לאדם לחבול בין בעצמו בין בחבירו ולא המובל בלבד אלא
כל המכה אדם כשר מישראל וכו׳ ה״ז עובר בלא תעשה
שנאמר לא יוסיף להכותו וגו׳ .ולכאורה צ״ע שהרמב״ם
כלל הדין הזה לחבול בעצמו שאסור עם הדין שאסור
לחבול בחבירו ,והרי בחבירו יש לאו מפורש לא יוסיף
ואילו החובל בעצמו הוא רק משום הדין דאסור לצער
לעצמו ,כמו שאסור לישב בתענית ,אולם הוא פשוט שודאי
בלא דברי ר״א הקפר ,ואם הי׳ מותר לצמר לעצמו ממילא לא
הי׳ איסור גם לחבול לעצמו ,אבל מאחר שיש איסור לצער
לעצמו ,ואינו בעלים על עצמו לענין זה ,שוב ממילא הדין
שאסור לחבול לעצמו מהאי קרא דלא יוסיף ,ונלמד מהאי
קרא הנאמר לענין להכות את מבירו ,שכמו כן אסור
להכות את עצמו ,אף שפשט הקרא הוא על אחרים ומה״ט
אינו לוקה אם חבל לעצמו ,מ״מ לענין האיסור נלמד מהאי
קרא שגם לעצמו אסור למבול ,וזהו שכתב הרמב״ם בפ״ה
מהל׳ חובל ומזיק הנ״ל שאסור לחבול בין עצמו בין חבירו
שכוללן יחד ,שבתרוייהו האיסור הוא מהאיקרא לא יוסיף,
וזהו שצריך הר״ן לפרש הטעם מה ששבועה חלה על הרעת
עצמו ,משום שאין האיסור מפורש בתורה ,משום שהוא
רק לימוד מהקרא לא יוסיף אבל פשט הקרא הוא על
אחרים ואינו לוקה רק באם חבל לאחרים ולא אם חבל
לעצמו.

וכמו הדין בחבלה שהאיסור חבלת עצמו הוא דין תורה
מהאי קרא לא יוסיף ,אלא שאין מלקוח ,כן הוא
לענין רציחה ,אף שאין עליו חיוב מיתה בהורג לעצמו,
משום שהקרא ברוצח הוא שהרג לאחר ,מ״מ נלמד מהאי
קרא לא תרצח גם על עצמו ,וכמו שכתב הרמב״ם בפ״ב
מהל׳ רוצח ה״ב שגם הורג עצמו הוא שופך דמים ועון
הריגה בידו ,ומה שאין עליו חיוב מיתת ב״ד הוא כמו

שכתבתי שמ״מ הקרא איירי בהורג מת חבירו ,וגם בהורג
ע״י גרמא יש עליו עון רציחה ,והרי בן נח נהרג אף אם
הורג ע״י גרמא כמו שכתב הרמב״ם בפ״ט מהל׳ מלכים

ה״ד ע״ש באם כפתו לפני ארי או שהניחו ברעב עד
שמת בן נח נהרג ,אלמא שיש בזה עון רציחה אלא שישראל
אינו נהרג ,ומה שכתב הרמב״ם בפ״ב מהל׳ רוצח הנ״ל
שאף שאין בהן מיתת ב״ד ,מ״מ חייב מיתה לשמים ,אין
זה חיוב מיתה ביד שמים ,כמו כל הני שנמנו בסוף פרק
כל הנשרפין בסנהדרין וחשבן הרמב״ם בפי״ט מסל׳ סנהדרין,
שהרי אלו כגון ההורג בגרמא או הורג את עצמו לא נמנו שם
וע״כ שאין זה נקרא חיוב מיתה בידי שמים ,אלא שכאן
הפירוש שהוא מגדרי שכר ועונש שדינם מסור לשמים,

אבל אין זה חיוב מיתה בידי שמים ,והוא פשוט וברור.
נשים
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מג־כרית ומנחת ידה על ראשה כתב
HFl'Tll
ווו דהיינו מאה סלעיים ולא עצינו בור ןנס
ןן*
התוה׳יו״ט ו״ל כלומר כיחש מאככת
יותר ממאה סלעים וכניעה כחג הר׳ חורת
השמן בגיכח שלה והניחה ידה על ראשה לכוך
חיים בחי' לג״ק שם לפי שהאדם שלמעלה סוד עשר
דחטפרית מלשין נ־ופה ע’מ להטפיח וכן פי׳ כרב
מפירות וכל ספירה כלילה ^עשר'דהיינו מאה ואבריו
פני משה על הירוש׳נמשנה שם להית׳מסכהח בידה
של אדם עשויי! נדמית צלם דיוקנו לכך המביים
אח כשמןותנמת ידה לכוך
את האדם עונשו ק׳ סלעים
באדם אחד שעבר ע? 1דברי ר' על.ראשה יע"שב גס כרב
כיעש״ב * וניעס לנקטו ת׳
תורת חיים ה״ד הרב רגל
אוח
ווו נלע״ד דידוע כי
עקיבא ופרע ראשה של אש׳בשיץ ישרה נקי‘ לפס פי' כן
ת' מרמז אל תי״ו תחיה
שיו חמות והנעם גורם ובאתר! לפני רע׳:ק וחייבו ליתן לה ת* זוז מטפחת ר״ל מלחלחת ידה
בשמן וסכה ומשחה בה
מיתס שהוא תי״ו חמו׳לכך
חיינו ת׳ זיו כדי שיחיה א״ל ר ד ׳ו לי זמן בתן לו זמן כ כיצד פ׳א ראשה וכיון שעשאה כן
□"מ דעניה כיתה ט'
ולא ימות וכ״ט לר״ע ס״ל
דסך וה הוא לכולם נין לאחר ; יא )איל חבירואגי אתן לך עצה יע״ש ויבינו המאירי ה״ל
שבייש לעשיר נין לעני לנא שלא תתן לה אפי׳ שוה פרוסה איל תן לי כר"ב בש״ת שם כתב וז״ל
י״מ דהפך שלו היה ומרו'
מסל? כח״ק החם ועיין
כברכות ד״ך ע״א ובשבת סיל> לך פול שמן בכאיסר ושבר׳ אתתצלו׳ כיליות שלה גילתה את
ראשה וכיתה מנופחת
דנ״א ע״א וגברייחץ לקמן
על פתחה של האשה מה עשתה האשה יצתה ידיה בשמן וכיתה מנחת
כט״ו
על ראשה שתשאב השמן
לו זמן ובנע שם
מתוך ביתה ופרעה ראשה בשוק והיתה מספח׳
נשערה ובביתה חצכיענו
 f xדל א ע״א
כייך ומי יהבינן זמן והחמר ומנחת ידה על ראשהוהעחי׳ להערים ובא נו' ע״ש וכנה ת*ש להפך
ר״ח יזין נ תנין ותן לחבלית לפני רע״ק איל לבזויה זו אני אתן ת זוז ומ  שלו כיה כ״ת מברייתיגו
וכמ"ש הרב תחש׳ יו״ט
ומשני כי לז יהנינן ליה
וחן להבנה לחסדיה סמונא על שמן באיסר לא חסה על כבוד עצמ׳אלא «’ל כיע״ם ברם מ״ש אח״י
וי״יע שהפך שלה ולצער
אבל לנושה דנא השריה
* סיצתה'מ!תוך ביתה ופרעה את ראשה בשוק השבירה ושפיכת השמן
ממונא יהנינן ע״ש
והיתה מספחת ומנחת ידה על ראשה איל לא היתה מצטערת וגלח' את
ראשה כטופח׳עליה מלשון
6יצא א״ל אמרת כלום שהחובל בעצמו אעפ״י שאינו
חירו כו ׳ כ״ה
נשים מטפחות ומ״ע לשון
היירסא נכונה ינ״ג כיצד רשאי פהוי ואחרים שחבלו בו חייבים ואתה מנח׳ על ראשה יורה כפי'
הראשון יעו״ש קל״ט כי
שאין לו הבנה אנל הא והא
שחבלת בה צא והן לה ת׳ זוז
ליחא בלשון כמשנה כי אם
שנח קרא דכתע בשמואל
איל רני חן לי זמן ונתן לו
נ' סי' י״ג יתהח חמר
פתח
זמן שמרה עוחדח על
כו' ותשס ידה על ראשה
רבי
הצרהושבדהת הכל בפניה
ותלך הלוך וזעק 3וכי'
ובו כאיסד שמן גילתה את (.חשה כו'
* המע' שם וחרס ידה על ראשה כן הוא דרך המצטער
—*׳א
אתן לך עצה כו׳ והיינו דהיתא התם בנריי׳
כמ־ש בפי‘ כר׳ מצודת דוד יע״ש ואיך כת׳ דלכון
*>
והעלי□
אדירים
בתים
צללת
רע"?
א״ל
מנתח על ראשה יורה כפי' הראשון כלח לכי הכתוב
הדש בידיך נו' וכ' היב בצלאל נש״ה שם משם גאון
גס הוא יורה עטי׳ אהרון וצ״ע י וכבר לאיתי להיב
דקאמי*
"'ל צללת נמים אדירים על שם עצה הוא
ח.־ס׳ יו״ע שט שכ׳ ז״ל ונמקצח ספרי הרי*ף כתוב
יע״ש
כי׳
ציה הכי בעץ מים עמוקים עצה בלב איש
וכיתה מטפחת ומכה כו׳ ומכני כן יש רוצים לפרש
זלפ״ד ברייתא שלנו אפש״ל ד?אמר לו דאינו מועיל
מ חת גס כ; •1נין כנאה מלשון מטפחת דמ"ח כ״ב
עצה
העצה שנתן גז חבירו וזכו דא"ל אע״ג שלקחת
דמ“ק שפירשו מספקית כף אל כף ולפ״ז צריכין אנחנו
בידך
ל כטור עצמך כדקאמר הכא עכ״ז העלית הרם
לו׳ שהשמן סלה דאלת״ה מה לה בצער דאיניש אחריב׳
שיזין בדבריך כלום וכלאער בסמוך
כ״ש בעל ריבה יע״ס ואחרי התחי"ר הא ל״פ לכנס
פרוטות
שהוא ?טבע קטן ודמיו ח׳
□נאמר דהסחן □לו היה ולא סלה מ״מ הלא חצע׳יר
ע״א
ד״ב
נמ"סי־משנה רפ״ק לקילו'
היא לעשות כ״כ חרדה ומצאה הקפידה על □עשה
שיקח
ור״ל
ובפירש״י שם ותבינו ערוך ערך אסר ע״ם
ככה לפני פתחה חסינף ומלוכלך נשכר כפך ושכינת
שמן כמו שיעור הקנוי באיטר דהיינו מעטשמןוהיינו
השמן וזו לא נכלאת היא ולא רחוקה שהרי נמה
דאיתא לקחן על שחן כאיסר לא הפה כו' כלומר
קפדי אינשי ע*ז שיהיה לפני החצר עד רחוב לבא
יש״י
על מיעוט שחן כשיעור שהוא קנוי כאיכר וכמ"ש
רימ״ד נקי ונר וכנוי מכל טינוף ולכלוך ומה נס אם
בפי׳
והלי וה׳־ע׳ם והר' פני משה פי' על הירוס'
היה כחד המושל המצוה על כך כי יראה מעונש
בית
להרב
משנתינו דתץ ובי כאיכר שמן ויעויץ שט
כמגיע לה מר׳מת זה יעל ככל כשהיא אשה קושי״ת
דוד
כי שק“ול ישק״ל לישקל טאטיתא לטאטי ולרנ׳ן לחייש
לס״ע-יט
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ללזיעוטא מביטול מלאכה וא״כ מה לי אה שלי .או
אש ,שלה היה באופן שאין זה שכתב .רלרס כלל ודוק

הראש?' מיג
•1

ודכ״ג ע״א ע ש וכ 'ממברייחא דספרי פ׳ תצא 3פ׳
ני יהיה ריב נין אנשיםאץ לי אלא אנשים נשים'
מנין; איש עם אשה ואשה׳עס איש מנין ת״ל ונגשו
אל.המשפגו-מ’׳מ וע ש כפי׳ ם»״א «״ל יע״ש וכוראיתי
נשו"ת ם׳ נפתים ראש להרא״ש נכי י־
כ״ה שכ״כ גי

לא.אמרת כלום שהחובל בעצמו׳ נו.׳ וה״ג:
•?"gt
בירושלמי כמ״ש נס׳ פני מכה דכ״ד ע״ב
וכן העתיקו אנוח  .העול ס
• • • היני דכוכיו אומו נשוכים
קרי״ף והרא״ש זי״ל •והיין רבי דוסתא' בר'ינאי אומר אם בררת וזרעת גן ט־ץ איחה "ל 1לגק•[
^וזר להר׳ בית דוד ' 1״ל
שכ"כ׳נפי.',וז״ל ובעיני נך.׳ ברביע ראשונה סיב ולן ״רע ניביע׳ «<' ־י״י״י״־מ!'^
/כולה רע״ק קאמר לה שמא ירד ברד לעף׳ וילכדו ראשובי׳ויתקיימף לאפה יע״ם י אכן ראיתי
ו?י'׳ק'.לא אמךת' נלו׳שחונל
נשו״ת הרג מוט השני סי'
1
. .
־•....׳׳
בעצמו,אעפ״י שאינו רשאי אחריגיס בי איגף יודע אי|ה יכשר הזה אף מ״ז שנתב ז״ל ואע״ג דהוק׳
 'pורשי'ינמי?כת׳ במתני'
דלקמן אעפי׳י שהוא נותן זה או שניתם נתקיימו ביון ואס כא׳ טונים «’ייה״ «5ניע »חלק’ר
נו׳ פתמ.א היא ולאו ר$נ':ק
קא־מר להיע״כ מכלל דסי׳ל ; ""R־"ג יאס שניהם כא׳יעי׳>שג' <ni0?:
׳כעד ..השתא רע"ק..כוא .י״א) בבקרי זרע את זרעך ולערב אל תנה יך 3אין מלקין לנשים וכןנחשו'
דקיאער לה ' עכ״ל '■ולמ
מהרי"ו אע״ג שהרוקח כת׳
ממ״ש התום׳ סס דצ״א ע"נ״־אם בררת וזרעת ברביעה ראשונה ושניה שוב ללקות הנא על אשת איש
ד״ה אלא; תנאי היא עש״כ לך וזרע ברביעה שלישי׳ שמא יבא עזדפון לא סדר לה מלקו׳לתשונת'
ונ״ל צהדיא רבינו סיב
ע״ש וזה יהיה כמת הרב
□מאירי ה״ק הר״ב גש״מ לעולם וישרפו ראשונות ויתקיימו אחרוגות כרס שלמה ז"ל נתשו׳חי״ד
שם כפי׳ 'מתני׳ וז׳יל ואמר
סי' כ״ו דכ״ח ע*א שכתב
לו רע״ק לא אמית כלום שב׳ כי אינך יודע איזה יבשר הזה או זח דאשה לאו בת מלקוח היא
שהחוב׳געצמו אע"פי שאינו או שגיהט כאח׳ טובים שב׳ בבקר זרע  nilיע״ם אלא דקשה מדברי
*
רשאי נו׳ יע״ש'
כרמנ"ס פכ״ב מה׳ א"ב ה״ג
זרע׳ ר׳ ישמעאל בר׳ יוסי ׳אומר גלמוד תור' דכח׳כל המתייחד עסאשה
T
שאינו רטאי
כו' מכץ את שניהה חכו!
7
בזקנותך
מרדו' האיש והאסה
;גת׳ הר׳בנין' .
ומכריזץ עליכן חוןמא״א
יאושע ז״ל כדכתי׳ ונשמרת'
שאעכ״י שאסור •להתייחד עמה אס*3חייחד אקלוקין
(מאל) לנפשותיכם ע״ש אינרא לראיתי להתוכפות
שלא להוציא כו' יע"ום וצ״י
1״ל בשבועות דל"ה ע״א ד״ה ושמור נפשך מאד כנתנו
התוספות והרשנ״א !"להכריחו שם ספך
זז״ל חבלה נמיתיפוק ליה תהאי קרא מו מונשמ׳־תס
דברי הרב ורנינו המאיריוהר׳ הוןעשיר
מאד לנפשותיכם מך כגם הלום ראיתי להרב פרי
סנ"ל כח״ש הרב עצמו באסיפתו שס לקמן נדצ״א
חדש בס' מיס חיים.בחי׳ טס שהקשה ע"ד וז״ל חני
ע״ב משתם דא״ל פטור ממלקות קאמר והיוצא מפיהם
תמה עליהם דהבנה לא נפיק מהני קראי דקטלה
ומגי' הרב פני משה ז״ל הוא דכיון דלא שייך ביה
שאני והכי דחי תלמיודא בס׳ החובל וצ״ע על* ל *
צד חיוב מס שהוא עושה לעצמו פטור קרינן ביה
והרחלים
ובנן פי' הר"ב יהושע הנז׳ ג״כ צ״ע *
והרב נ״ד נפי' שס כיזב דאיידי דנעי לסייומינים
רפ״ה מה׳ חובל ומזיק כתב ן!״ל אסור לאדם לחבול
שהאסרי׳ חייבי׳חני בדידיה פטור ע"ש ושתים זו אפס״ל
נין בעצמו .כו' וכחב ה"ה ו״ל וה מפורש נמשנ׳וננמ׳
בדתני נמי היא שחבל' בעצמי פטורה כאשר מילתא
(ל'צ וצ״א > בהחונל שאין אדם רשאי לחבול נעצמו
אמור׳ וכ' בש"הח סי׳ חרע׳יו וז״ל כשס שחייב אדס על
ע״נ ואע"גדנגת׳ שם דצ״א פריך אמחגיתיןמבריית'
נזקי חבירו כך חייב על נזקי עצמו שאס הוא עצמו
התם דקתני א״ל רעייקכו׳ אדם רשאי לחבול נעצמו
מרט ושרט בפני■ עצמו ומתלם נסערו ומקרע את נכות
ובסוף העלה אלא תנאי היא כו׳ .וכי׳ נתוככות שם
עצמו ומשבר אח הכלי נחמתו ומפור מעותיו נחמתו
כלומר רע"ק דמחני' ורע״ק דנרייתא •פליגי ושנוי
פטור מדיני אדם ודינו מסור לשמים 0נ׳ ואך את
מיהו נין בברייתא'
*
דלעיל ליחנהו נוי יע״ש
דמכם לנפשותיכם אדרוש ענ"ל וצ"עילפמ"ש לעי׳ד״ה
דידן כאן איתמר כת״ש נמתניתין כמי הדא מקחיה
אעפ"י משס הרב פר״ח במ״ח עש ב ו? ל
תרתי והיינו טעמא דהיחליס דפפק כת״ד אין חדם
דוכתאי נר׳ ינאי אומר אס נרו־מ כו' ובח״ר
רשאי לחבול .בעצמו מאחר דמצינו במתניתץיננרייתי
ס׳"חיישרה פס״א איח׳ננקר ורע את זרעך
נמי דאיחמר הכי א״נ לא משגחינן על ההיא ברייתא
ולער׳אל מנח ידךר"א.ור״י ר״א אמר אס זרעת בבכיר
דתני אדם רשאי לחבול נעצמו כי אחת היא נגד
זרע באפיל שאי אחה יודע איזהו מכשיר אה של אפיל
שתים זו מחביתי'ונריי'
__
אם של נכיר ואם שניהם כא׳טוביס ע׳יש
מן המלקות ואפי׳ התרו ": uכ הר״ב
ולך וזרע כרניעה שניה אס יש מקום פנוי
נש״ט משם הרב החאירי ונ״כ הרב הון
באותו שדה שזרעה ברגיעה ראשונה א׳ינ
*
עשיר ז״ל והכי מציק לפרושי ■במ״ש כאן היח שחבלה
כדל הר׳ רגל ישרה דר״ל כשיש לו נ׳ שדות וזרע
בעצמה פטורה כי פטורה ממלקות קאמר דאשה נמי
באי ברביע׳ ראשונה יזרע בשניה ברגיעה שניה ולקמן
בת מצקות היא כדמשמענפ״ג דמנות דנב ע'ב
שנא׳
♦
מיירי נג׳&דות כה״ג ע"ש

אעע־

ומיהו
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חידושים מס׳ כתובות סימן רפג

דבקנש לוקה ומשלם כר ונראה לפענ״ר ליישב בפשמית
דשם כמכות אמרינן לענץ לאי שאין בו מעשה ילמ״ר
לוקץ דיליף ממוציא שם רע ופריך מה למיש״ר שכן קנם,
הרי רגם המלקוח קנם מ״כ ליקה ומשלם אכל הכא
שהמלקות משוס אחותו אם יתתייב ממון יפשיר ממלקות
כאינו קנם ,וא״כ לא מבעיא לעולא דחמונא משלם מלקי
נא לקי דפכור ממלקות שאינו קנם ,ואפי׳ לר״י דמלקי
לקי ממי נא לא משלם וא'כ כיץ דממונא קנם יתחייב גם
ממק .ליתא דמ״מ כיון שאס יתחייב ממון יפפור ממלקות
שיב דוחה המלקות את הקנס כיין שאי אפשר לחייב
שניהם ,ודווקא במש״ר ששניהם קנס וחייב שניהם "
שוב מצאתי כן בררו״ח לרעק״א ז״ל ועיין לקמן בדברינו
<דף

כ״ה מ״ב 6

ממן רפד

בגט׳

הכהו הכאה שאין מ שזה
א) (שם מ״נ)'
פרומה לוקה  ,נהתפקתי אם
הכהו שוה פרומה ומחל לו אח״ב אם חייב מלקות ,
והנה בתום׳ מטת (מז ).ד״ה התם מתבאר מדבריהם
שאם חבל בגר ומת הגר לא נשמר ממלקות כאילו שילם
ממון ,אך אץ ראי׳ מזה למחילה ועיין ב״י סי' ק״מ
דמהלק בין מחילה דנפשי׳ למחילה דאחר ומחילה דאחריני
היי כפרעון ומחילה ונפשי׳ לא הוי כפרפון ומיתת גר
הוי כמחילה ונפשי׳ וכדאיתא שם פיי״ש:

ב) והמחנה אפרים נסתפק אם מהני מחילה בעל
כרחי של המתחייב א״כ לעולם הנחבל
יכול לחייבי הלקות על ירי שימחול לו הממון ,ואף
כמתחילה כבר נתחייב ממון הלא כתב רש״י בבא
במתחרת ראף שלא נהרג דינו כחייבי מיתות שוגגין
[יבמציון דליכא קרא שיפמור הממון את המלקות
בנהי׳ אונם על הממץ שפטור מל הממון מהיכי חיתי
שיפטירן או דילמא מחילה הוי כפרעון ,ומדברי רע״ק
ריש פרק אלו ק כלוקין משמע מחילה לא הוי כפרעון:

ולכאורה

נראה ראי׳ מירושלמי והקשה שם ג״כ
נ)
קושיית הש׳ס ממהני׳ ואלו ק הליקין
ומשני שם ר*נ בר משעיא בתירוצו דעולא כאן בנערה
כאן בבוגרת ,והקשה ואין לה משת ופנס בתמי׳ רבנן

(מ״א ).בהא דס׳ד ברובע כיון שנהרגת סל יה כמאן
דקטלה דמי ,והקשו התום׳ במאי פשע השור היא הרגה
עצמה במה שהביאתו עלי׳ ,ותירצו בשם ר״ח שקפן מלי׳
השור לרבעה ואלבשה יצרה ונתרצה ,ואפי׳ למ״ד תחילת־
באינם וסופו ברצון מותר היינו תחילת ביאה באונם ,
אבל הכא .תחילת ביאה ברצון ואסורה לכ׳ע וה״ה שנהרגה
מכ״ל ,הרי דאף וביאה ברצון הי׳ וגרמא בעלמא הי׳
בתחילה הי׳ ס׳ר לחייב השור במה שגרם לה להתרצות
אלא דלא חשיב כאלו קמלה בידים ,מ״מ אין ללמוד
פיתתו מפיתה אותה כיון דיש סברא לחייבו במה שגרם
53553לה להתרצות:

*ראי׳

לזה מדברי השממ״ק (ל״מ) בד״ה לא קנם
ד׳)
ולא פיתוי ,והקשה בתים׳ והא פיחר נמי
קנם הוא ותירץ השטמ״ק וז״ל דקנס דאנוסה הוא מל
הפעולה עצמה שמשה ואנסה ולהכי מחייבי לי׳ לשלם .
אבל דמפותה על תחילת הדיבור שפיתה אותה אבל על
נמר המעשה אינו ראוי ליפרע שהרי מדעתה עביר
הלכך קרי לי׳ פיתוי עכ״ל ,הרי להדיא דבפיתתי
ומתחילה ועד שוף הי׳ מדעתה אין כאן חיוב כלל :

ר)  “WJראי׳ מדברי הרמב״ם סיף פ״ב מהלכות
איסורי ביאה וז״ל שלא חייבה התורה קנס
z
אלא לאונס ומפתה אבל זו שהכינה עצמה לכך הרי זו
קדשה מ׳ לפיק־ אמרו חכמים הוציא פלי׳ שם רע
בילדותה אין לה קנם מכ״ל מיי״ש ,והנה הדברים קרח
אם מפני שרצתה לינות בילדותה אין לה קנס כ״ש אם
הפקירה עצמה לביאה זו עצמה אין .חייב מפתה רק
משום שהוא גרם לה הרצק ואף שבפירוש הוציא עלי׳
שם רע חלוקים עליו הפיסקים ,מ*מ בעיקר הדין דאין
מזב בפיתתו לא מצינו מלק עלז ,מעמה בפיחמו
אפילו באחותו נערה מחוקמא אי שמחלה לו באחותו
בוגרת  ,ושמחלה לו בשפת מעשה ,אבל אס מחלה לו
אח״כ אין ראי׳ מירושלמי:

גם

יש לעיין בחובל בחבירו יש פמור אחר
ז)
קלב״מ כיון דכהבה חורה עונש החובל
אין לט להוסיף עונש אחר  ,כעין שכתב הרמב״ן
במכות במשנה דמעידין אנו שחייב לחביח מאתים
זע״כ גם במחל כיק שהי׳ חיוב ממון אק כאן
מלקוח כלל וצ״ע לדינא :

אי

שמחלה לו,
דקסרין אמרין תיפתר שהפחיתתו
וכתב הפני משה שפיתתה גרסיק או שמחלה לו .כלומר
ומתני׳ ומכות במפיתה איירי .וכיון ובוגרת משת
ופנס שלה או שמחלה לו אח״כ אין משלם כלום הלכך
לוקה פכ״ל  ,ופירושו נראה מוכרח מה שכתב מחלה לו
אח״כ דאי בשפת מעשה היינו חמתה ,ונם מה שכתב
כפיתתה גרסינן חיכרח הוואי מגרת מפותה אין כאן
ממין כלל ושלה היא ומחלה " והיא כשינייא דש״ס בגת׳
ויק ביתוחה ומפושה ,והנה מפורש דאף לר״נ בר
הושפיא ומולא וכל היכא דאיכא ממון ומלקות ממונא
משלם כו׳ היכא שמחלה אח״כ לוקה ,וה״ה במיבל
לחבירי לדיק :

ר) אך

לפענ״ר לקיים גירשת הספרים שפיתחו ולהאי
אוקימתא אפי‘ באחותו נערה ולא חייבה

כתורה קנס כמפותה אלא כשפיתה אותה כדכתיב וכי
יפתה איש בתולה .דאין לומר כיק שפיתה אותה גרמא
כננ-מא היא ,ואך על הזנות חייבתו התורה ואין
לזלק בין פיתה אותה לפיתתו " שהרי כתט התום׳ ב״ק

נזר

מלבד
ממון
ז״ל
זוז,
חיוב

סימן רפה
א) (דף ל״ג «״א) בגט׳ ר״א אומר מדם זוממי!
ממונא משלם מלקי לא לקי
משים דלאו בני התראה נינהו ,תמוה לי רא״כ לר״מ
אמאי "לוקין' ומשלמים :

ב) וג״ל

דכי היכי דאמריק לענץ לאו שניתן לאזהרש

מיתת ב״ד אין לוקק ,דמ״מ לוקין טל לאו
דלא תענה בערים שהוכחשו בנפש כיון דגלי קרא בעירי
בן גרושה ובן חליצה רליקין מל לאו דלא חענה ה״ה
בכל מקום  ,וכן למכין לאו שאץ ט מעשה ,ה״נ כיון
רגלי קרא בעירי בן גרושה ובן חלילה דלוקה בלא
התראה ממש!:ט אחר וגו׳ כדלקמן בסוגיא ,ה״ה ככל
מקום  ,ומ״מ קאמר ר״א שפיר רמשים הכי מחונא מדיף
לחייט ממה שנחייב אוחו חלקות ,רחיוב ממק דמכאשר
זמם דוחה חיוב חלקות דמלא תענה ,כיון דהא דלקי
הוא משים דלמדין מק גרושה וק חליצה ,זב׳ג וב״ת
למד מכאשר זמם רלא בעי התראה ,נמצא נם המלקות

ידוט
אבני נזר  -אה״ע ב בורנשטיין ,אברהם בן זאב נחום עמוד מס (179הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

פרק האמה נקנית דף בז—ל

רכז

לפדות עצמו מצוה לפדות אחרים ואיהי מנלן דאינה נפדה דכתיב תיפדה בל שאחרים
מצווין לפדותו מצוח לפדות את עצמו וכל שאין אחרים מצווין לפדותו אינו מצווה
לפדות עצמו׳ וכתיב כל בכור אדם בבניו תפדה ,בניו ולא בבנותיו קסח>.

כח .פירש ר״י (בפרק) יש בכור קסט) תנן נתגיירה מעוברת בנה בכור לכהן וההוא
אין אחרים מצווין לפדותו .ועוד אמר החם דכוהגת נתעברה מכותי חייב הבן ה׳ סלעי׳
וכן כהן שמת והניח בן חלל ומת האב בתוך שלשים יום אמרינן התם דחייב חבן
לפדות את עצמו לפי שלא זכה אב בפדיון והנהו דפליגי עלה משום טעמא אחריגא.
ופירש ר״י דכל הני לא דמו לאשר .שאין אחרים מצווין לפדותה בשום מקום.
ת״ר חוא לפדות ובנו לפדות הוא קודם לבנו קנס .אם חיו לו חמשה
בנים מחמשה נשים פודח את כולן שנאמר וכל בכור בניר קפא) .וללמדו תורח
דכתיב ולמדתם את בניכם .והאם אינה מצווה דכתי׳ ולמדתם ולימדתם כל
שאחרים טצווין ללמדו מצוח ללמד .ולמדתם את בניכם ,בניכם ולא
בנותיכם קפס• הוא ללמוד ובנו ללמוד הוא קודם לבנו ר׳ יהודה אמר אם
חיה בנו זהיר ומעולה בנו קודמו קעג).

כו .תנו רבנן ללטוד תורה ולישא אשח לומד תורה ואחר כך נושא אשח.
ואם אי איפשר בלא אשה נושא ואחר כך לומד .אמר רב יהודה אמר שמואל
הלכה נושא אשד ,ואחר כך לומד .ורבי יוחנן אמר ריחים בצוארו ועוסק
בתור׳ ולא פליגי חא לן •והא להו קפס .פירש הקונטרס בני בבל הולכין וגורסין
ואיכא הירהור נושא ואחר כך לומד תורה .אבל בני ארץ ישראל הלומדים במקומם
אם נושא אשר ,אז צרכי הבית מוטלין עליו קפה) .ולרבינו תם קשה לו אדרבה אחר
שנוש׳ אשה איך ילך ללמו׳ והלה צריך לחזר לפרנס אשתו .על כן נראה לרביגו

תם איסכא קעו).
עד עשרים שנים הקב״ח מצפה לאדם אימתי ישא אשה קטז) .אמר ליה
רבה לרב נתן אדידך על צוארי דבריך משיתסר עד עשרין ותרתין קפח).
צריו
פירש הקונטרס להשיאו .ובקו׳ מפרש פירש לשון אחר ליסרו ללמוד קעט).
ליוקר שלא לחכות בגו הגדול קס.

הגהות
 )nopשם.
קסט) במסכת בכורות מו א.
קע) גמרא בשטעתין.
קעא) גמרא כס כ.
קעב) שם.
קעג) שם.

קעו) גמרא בשמעתין.
קעה) רש" שם ו״ח חא לן חא לתו.

ובאורים
קעו) תום׳ שם ו״ה הא לן הא להו.
קעח) גמרא ל >ג
קזז) גמרא שם.
קעט) ברש״י שלשנינו ו״ה משיתסר סובא ב׳
הפירושים .ובכת״י. :ובק״ו• והוא בקונטרס,
מצות יחידת הוא לתט'או
ובכת" נוסף:
סנזון לפרקו איא נקם תנא ומן שאדם רטל
לחטיאו.
קם) שם ברש" ויותר מכ״ב יש לחוש שלא

ימ-מ
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אגודה — קידושין

רכרו

כשם שחייב ללמוד בנו וזורח כך חייב ללמוד בן כנו קפא) .כירושלמי
רבי יהושע בן לוי יצא מבית המרחץ בננש ולא גמר רחיצתו שסובר שלא חזר בן
בנו הפרשה לפניו ומסיק בירושלמי כל השומע פרשה מבן בנו כאילו שמעה .מהד
סיני קפב).
<ז .לעולם ישליש אדם שנותיו שליש במקרא .שליש במשנה .שליש
בתלמוד .טי ידע כמה חיי .לא צריכי אלא ליוטיקפג) .פירש הקונטרס
השבת קפד) .ויש מפרשים שליש בכל יום ועל כן אנו נוהגין לומר בכל יום קודם
ססוקי חמרה מקרא משגה תלמוד׳ ורבינו תם מפרש שאגו סומכין אהא דאמר
בסנהדרין תלמוד בבלי בלול במקרא בלול במשנה בלול בתלמוד קפה>.

<נח .חייב אדם להשיא אשח לבנו שנ׳ קחו לבניכם נשים .ללמדו אומנות
שנ׳ ראה חיים עם אשה אשר אהבת ויש אומרי׳ אף להשיטו בנהרקפס.
בל מצות האב על הבן אחד אנשים ואחד נשים חייבין קפז) דתניא איש אמו
זאביו תיראו אין לי אלא איש אשד ,מניין תלמוד לומר תיראו הרי כאן שנים
אם כן מה תלמוד לומר איש איש ספק בידו לעשות אשד ,אין ספק בידה
לעשות ,נתגרשה האשד ,חייבת קפח).
בט.

לכבד אשת אב בחיי האב ולכבד אחיו הגדול עיין פרק הנושא קפט).

אסור לאדם לילך ארבע אמות בקומה זקופה .רב הונא בריר ,דרב יהושע
לא מסגי ארבע אמות בגלוי הראש קצ) .אביו אומר השקיני מים ואמו אומרת
■השקיני מים הנח כבוד אמך ועשה כבוד אביך שאתה ואמך חייבים בכבוד
־אביך .גתגרשה שניהם שוין קצא) .עד היכן כיבוד אב ואם צאו וראו מה עשה
גוי אחד באשקלון ודמה בן נתינה שמו וכו׳ .טר ,טי שאינה מצווה ועושה
כך טי שמצוו׳ ועושה על אחת כמה וכמה קצב) .אמר רב יוסף מריש מאן
־דאטר לי הלכה כר׳ יהודה דאטר סומא פטור מן המצות עבידנא יומא טבא
לרבנן דאטרינא לא טפקדינא ועבידנאקצג) .מכאן מדקדק רביגו תם דנשים
׳מברכות על כל מצות עשה שהזמן גרמא קצד) עיין פרק בתרא דעירובין קצה) ובפרק

הגהות
<בעם .ובדברי רבינו שכתב •ומיהו משמן אפי׳
פחות מכ״ב.
■קפג) גמרא בשמןתין.
קפב) ירושלמי בשמןתין.
•קפד) רש-י שם •ליומי ימי השבוע* ובבתי
••ימי השבת*.
קפה) תום׳ שם דיה לא גריכא ליומי.
•קמו) גמרא ל ב.

ובאורים
קפז) משנה בם א
קפח) גמרא ל ב.
קפם) בשו״ע יו״ך סי׳ רט סעי׳ בא וסעיף בב.
קע) גמרא בשמעתין לא א.
קגב) שם.
קגא) שם.
קעג) שם.
קזד) תום׳ שם ד״ה דלא מפקידגא.
ק«ה) שס בדברי רבינו סימן «ח.
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ג .מי הוא שאסור לאיים על התינוק שיכנו לאחר זמן ,מי נחשב תינוק לעניין זה ,ואם יש אופן שמותר לאיים על התינוק
בעונש

ובהא דאסור לאיים על התינוק שיכהו לאחר זמן (כדאיתא בשמחות פרק ב׳ הלכות ד׳  -ר ,מעשה בבנו של גורגוס בלוד
שברח מבית הספר והראה לו אביו באזנו ונתירא מאביו והלך ואיבד עצמו בבור ובאו ושאלו את רבי טרפון ואמר אין
מונעין הימנו כל דבר ,מעשה בתינוק אחד מבני ברק ששבר צלוחית בשבת והראה לו אביו באזנו ונתירא מאביו והלך
ואיבד עצמו בבור ושאלו את רבי עקיבא ואמר אין מונעין הימנו כל דבר ,מכאן אמרו חכמים אל יראה אדם לתינוק
באזנו אלא מלקהו מיד או ישתוק ולא יאמר לו כלום) ,כיוון שהוא משום חשש סכנה שידמה להתינוק שהוא גרוע
ממיתה ,איכא החשש גם ברב המאיים על התלמיד ,ובכל מי שהוא מסור בידו ,ואסור לרב כמו לאב .וכן פשוט שאסור
זה אף לאיניש בעלמא שהוא ירא ממנו ,והוא עוד כ״ש ,שעל האב כל תינוק יודע שהוא אוהבו ומ״מ אסור משום
שנדמה לו שיענשהו בדבר גרוע וקשה ,כ״ש שיש לחוש שידמה להתינוק על אחרים שיכוהו בדבר שלדמיונו גרוע

ממיתה.
וגם משמע שלאו דוקא תינוק ,דהא התינוק שאיירי בשמחות פ״ב ה״ד בעובדא דבנו של גורנוס בלוד שא״ר טרפון אין
מונעין הימנו כל דבר ,ובה״ה בתינוק דבני ברק שאמר רבי עקיבא אין מונעין הימנו כל דבר ,הא איירי שהתינוק היה
כבר יותר מבן י״ג והיו לו גם שערות שהיה גדול ממש לעניין חיובי מצוות והעונשין .דאל״ב אלא היה קטן ממש שהיה
עדיין פטור ממצוות ,הא אף שאיבד עצמו לדעת ממש אין מונעין ממנו כל דבר ,מאחר דאינו מחוייב בעונשין ,דקטן
שהרג נפש במזיד פטור כמו שפטור מכל עונשי התורה .וכמו כן ליכא עליו עונש זה דאיכא על מאבד עצמו לדעת דהוא
סי׳ שמ״ה סעיף ג׳ ,קטן המאבד עצמו לדעת חשוב
שאין מתעסקין עמו ,אלא מתעסקין עמו כמו במת ונהרג
כשלא לדעת).

(שו״ע

וא״כ איירי כשכבר היה חייב במצוות ,ומ״מ כיון שאיבד עצמו בשביל האיום תלינן דעדיין אין בו דעת להבין שאביו,
ואף רבו ואחרים ,לא יכוהו אלא באופן קטן שלא יחלה ויסבול יסורין מזה .והוא משום שעדיין יכול לטעות אפילו על
אביו וכ״ש על אחרים שיכוהו באופן שיהיה לו יסורין שקשין ממיתה ,ומחמת זה איבד את עצמו ,שתולין להקל בזה
לעניין התעסקות שהוא חיוב על כל אדם להתעסק בכבוד המת ,וגם מחמת שיש להעמיד על חזקת כשרות .ואולי איכא
גם חזקה שכל אדם רוצין לחיות .וא״כ גם לתלמידים שכבר הם בני י״ג וי״ד ששייך שהמלמד יכה אותם אסור לאיים
עליהם לעונשם לאחר זמן אלא יענשם תיכף.

ועיין ברא״ש מו״ק פרק אלו מגלחין סימן צ״ד שסובר דבגדול שחייב במצוות הוא בדין מאבד עצמו לדעת ,ומגיה
במס׳ שמחות ואם היה קטן אין מונעין ממנו כלום ומעשה בבנו של גורגנוס וכו׳ ,הרי שדין זה הוא בקטן דווקא ,והוא
משום דסובר דאף בן י״ג ובן י״ד היה להם להבין שאמירת האב שיענשהו הוא בדבר קל ,שלכן חשוב שלדעת איבד
עצמו .אבל הוא תמוה דאם היה קטן פשיטא דאין מונעין ממנו כל דבר משום שקטן פטור מעונשין אף על איסור
רציחה ,בין לאחרים בין לעצמו .אלא ודאי איירי בגדול שחייב בעונשין ,אבל כיון שהוא עדיין תלמיד ואביו מתחשב
עמו כקטן שמכה אותו כשאינו שומע לו ,והוא ירא מהכאות ועונשי אביו כשלא עשה כרצונו כמו תינוק ,ומחמת זה
^|.יבד את עצמו ,אמר ר״ט ור״ע שאין להם דין מאבד עצמן לדעת כיוון דאיבדו עצמן מצד היראה .ול״ק כלום דעל
הגירסא אבל אם ראו אותו חנוק ותלוי באילן הרוג ומושלך ע״ג סייף זהו בחזקת שאיבד עצמו שלא לדעת ואין מונעין
ממנו כל דבר ,ומעשה בבנו של גורגנוס וכו׳ ,הקשה הרא״ש הא זהו מעשה לסתור דבנו של גורגנוס איבד עצמו לדעת,
ולכן הגיה כדלעיל ,אבל לפי מה שנתבאר אפילו אם בנו של גורגנוס היה גדול חשיב כמאבד עצמו שלא לדעת ואין
צריך להגיה ,וצ״ע.

ופשוט שמסברא לא היה האיסור אלא כשלא אמר לו במה יענשהו .דאם אמר שיענשהו בדבר שאין בזה פחד מיתה או
יסורים גדולים לא היה לן לאסור .אבל מסתבר שיש לאסור בכל אופן ,שלא יתרגלו לאיים בעונשין .אבל ודאי רשאין
לקבוע שתלמיד שיעבור ויעשה דבר זה יענש בשילוחין מחדר זה ויצטרך אביו לבקש בעדו מקום אחר ,או שאם יעבור
יענש בשלש או ארבע הכאות ברצועה ,שהוא רק ידיעת חומר האיסור .וכדאי לומר להתלמיד כשעבר פעם ראשון שאם
יבטיח להרב שלא יעשה יותר ,הוא מוחל לו.
ד .איך מותר להכות תלמיד
* והנה לע״ד פשוט שבמקל ובכל דבר שאפשר שיחלה התינוק כשמכין בו מכה גדולה בכוח ,אסור להמלמד להכות
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התלמידים בו אפילו רק הכאה קלה ואף לא להפחידם בעלמא שיכה אותם בזה .שלכן אסור להמלמד להחזיק מקל ביד,
אלא צריך שיהיה מוכן אצלו רק הרצועה קטנה שהתירו להאב ומלמד להכות את התלמידים כשיפשעו ולא ילמדו
כראוי (רמב״ם הלכות תלמוד תורה פרק ב׳ הלכה ב׳) .ונכון הוא מה שהביא כתר״ה שהגאון ר׳ ראובן גראזאווסקי ז״ל
כתב בשם הגרש״ז שהמכה במקל עובר בלאו דחובל בחברו ,שהכוונה נראה שהוא אף שיכה בהמקל מכה קלה ,דהא
מאחר שאסור לו להכותו להתינוק במקל הוא כמו שמכה סתם לישראל שעובר בהלאו אף במכה קלה שלא הזיקו כלל.
* וגם מש״כ החיי אדם שהביא כתר״ה שיכנו רק בשבט וברצועה ,וגם פשוט שמכות אכזריות אסור להכות אף בשבט
וברצועה.

ולעניין זה שווין אב ומלמד .אך יש חילוק ,דהמלמד אינו רשאי להכותו אלא בעניין הלימוד ומפריעי הלימוד ,והאב
רשאי להכותו גם על ענייני המידות וכדומה ,וגם לפעמים על דבר קטן ,כדאיתא במכות (ח׳ ע״ב ,ועי׳ באגרות יורה
דעה ח״א סימן ק״מ) אע״פ שגמיר איכא מצוה ,וכמובן שהוא דווקא כשיש לו קצת טענה עליו אף שאין כדאי בשביל
זה להכות ,שהאב מותר והמלמד יהיה אסור בזה.

והנני ידידו מברכו בכל הטוב ,משה פיינשטיין.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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אם מותר לנהוג דייעט /דייטה ,/כשמצטער מזה ,בשביל יופי.

1

י״ז מנ״א תש״ל .מע״כ ידידי הרה״ג מהר״ר יחזקאל שרגא ווינפעלד שליט״א.
והנה בדבר הדייעט שהאדם הנוהג כמדת אכילת הדייעט הוא מצטער יותר מצער מניעת שתיית יין שאר״א הקפר ברבי
שאסור והגמ׳ בב״ק דף צ״א ע״ב יליף מזה דאין אדם רשאי לחבול בעצמו ,וכתבו התוס׳ שם ד״ה אלא דאסור אפילו
לצורך ,שעורר זה כתר״ה .הנה פשוט שאלו שנוהגין בהדייעט לרפואה שלא יחלה ולא יסתכן ודאי שאין מה לפקפק
ולא על זה דן כתר״ה ,ואין זה בכלל הלצורך שכתבו התוס׳ לאסור שהוא להרוחת ממון או להגדיל צערו על המת,
דלרפואה אף כשלא יהיה סכנה הרי הצער מהמחלה ואף רק ממה שירא שלא להתחלות הוא יותר צער מהצער שלא
יוכל ליהנות מהדברים שנמנע מלאכול ,ואף כשסובל קצת רעבון ,דהוא רק מחליף צער קטן תחת צער גדול ,שזה ודאי
לא רק שמותר אלא שמאותו הדין עצמו דאסור לחבול בעצמו ולהצטער מחוייב לנהוג כהדייעט שקבעו לו הרופאים.
ורק על אלו נשים שנוהגות בדייעט רק בשביל נוי ויופי שייך לירון אם מותר מאחר שמצטערות .אבל עיין במה
שכתבתי בספר אגרות משה חו״מ ח״א סימן ק״ג דדבר פשוט שבשביל הרוחת ממון ושאר הנאות מותר להצטער
במניעה משתיית יין משום דלא נחשב זה מצטער כלל מאחר דהוא שמח אדרבה מהממון שמרויח ומשאר הנאות שאית
לו עי״ז מאחר רכל הצער הוא מצד שמתאוה ליין והרי מתאוה יותר להרויח כדחזינן שבשביל זה הוא נמנע מיין ,והוא
,פשוט וברור וממש כן הוא הנאת האשה ממה שתהיה יותר נאה ויפה ,לא מבעיא כפנויות שרוצות להנשא אלא אפילו
נשואות כדי להתחבב על בעליהן וכדחזינן שרוצות יותר בהדייעט ולא משגיחות על שמצטערות מזה בשביל הנאתם
מהנוי (וע״ע מש״כ מזה בתשו׳ להלן סי׳ ס״ו) .אבל היתר זה הוא מצער המניעה מדברים מתוקים שהצער הוא רק
ממניעת הנאה שנחשב הנאה כנגד הנאה ובוחרת בהנאת הנוי שגדולה לה ביותר ,אבל אם בהדייעט מצטערת ברעבון
אף שהוא באופן שאין לחוש להתחלות מרעבון כזה (עיין שבת דף ל״ג ע״א) דאיכא צער ממש בעצם לא מצד תאוה,
הוא כצער דחובל בגופו ממש שכתבתי שם שאסור להרוחת ממון ולשאר הנאות .ולכן היה נוטה לאסור להרעיב עצמן
בשביל נוי ויופי.

אבל הא חזינן במגילה דף ז׳ ע״ב דאיכא לפעמים שגם רעבון נעשה מצד טוב המאכלים שנמצא שגם צער רעבון תלוי
בתאות הנאה ,שלכן מאחר שבהנהגה לפי הדייעט איכא מדת אוכל שאין להיות בעצם צער רעבון ,וא״כ הוא רק כצער
של מניעת הנאה שאין לאסור כשהיא נהנית בשביל זה מנוי ויופי .ולכן אף שיש טעם לאסור כשיש לה צער רעבון אם
הדייעט הוא רק לנוי ויופי לא בשביל בריאות הגוף ,אין למחות בידן.

ידידו ,משה פיינשטיין.
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שו״ת אגרות משה חלק חו׳׳מ א סימן קג

אם מותר להניח לרופאים להוציא ממנו דם להרוחת ממון כ״ח תשרי תשכ״ג .מע״כ ידידי מר משה גבריאל סעטפאנסקי
שליט״א.

בדבר אם מותר להניח להרופאים להוציא ממנו דם להכין בעבור חולים שיצטרכו לזה כדרך הרופאים בזמננו שמכניסין
דם אדם לחולים מסוכנים לרפאותם והוא באופן שאין בזה דין הצלת נפש משום שעדיין אין כאן חולה אך מכינים
להחולים שיזדמנו ומי יודע אם יבא הדם הזה שיוציאו ממנו לחולה שדוחים איסורים בשבילו ,אם רשאי בשביל הריוח
שמשלמין בעד זה שהוא צריך להמעות .הנה בב״ק דף צ״א פליגי תנאי שר״ע דבמתני׳ סובר דאין אדם רשאי לחבול
בעצמו ור״ע בברייתא סובר דאדם רשאי לחבול בעצמו ,והרמב״ם רפ״ה מחובל פסק דאסור לחבול בעצמו .ובתוס׳
מפורש שלמאן דאוסר הוא אפילו לצורך וא״כ אסור אף שהוא לצורך הרוחת ממון ,דגם הצורך התם הוא להרוחה כהא
דטפחה על ראשה להרויח כאיסר שמן ,ודוחק לחלק בין ריוח קטן לריוח גדול.

אך לכאורה יקשה ע״ז מהא דמסיק הגמ׳ דהתנא דשמעת ליה דאמר אין אדם רשאי לחבול בעצמו הוא ר״א הקפר ברבי
שסובר דנזיר הוא חוטא בזה שציער עצמו מן היין וק״ו להמצער עצמו בחבלה ,והא ודאי מסתבר שאם יש לו הנאת
ממון או שאר הנאה כשיצטער עצמו ולא ישתה יין שלא יהיה אסור ,א״כ גם החובל בעצמו שילפינן מזה אף שהוא
מק״ו אין לאסור כשהוא לצורך הרוחת ממון או לשאר צרכים ,ואיך כתבו התוס׳ /ב״ק דף צ״א /שאפילו לצורך אסור
לו לחבול בעצמו .וצריך לומר שביין המונע מלשתות בשביל איזה הרוחה אינו מצטער כלל מזה כיון דהנאתו מהריוח
גדולה מצערו דכשישתה ולא ירויה הרי יהיה לו עוד יותר צער מזה שהפסיד הריוח שהיה יכול להשיג ע״י שלא ישתה
היין ,דהא כל הצער ממניעת שתיית יין הוא רק מצד שמתאוה לזה והרי מתאוה יותר להרויח ,אבל בחובל עצמו שהוא
צער ממש לא מצד תאוה לא מתחלף זה בצער שלא ירויה שהוא רק מצד תאוה להרויח ,ומה שמתרצה לחבול בעצמו
בשביל הריוח הוא שמצד רצונו הגדול להרוחת הממון רוצה לסבול הצער שזה אסור .וגם לדינא הא לא קיי״ל כר״א
הקפר ברבי ומ״מ פסק הרמב״ם דלחבול בעצמו אסור כדאיתא בהגר״א יו״ד סימן רל״ו סק״ו ,א״כ הוא מלמוד אחר
שלכן הוא בכל אופן אף לצורך .אבל מ״מ אם לר״א הקפר ברבי היה צריך לומר דמותר לצורך היה ראיה מיניה לכו״ע
כיון שלא מצינו חולק ,וגם הא ע״ז שאסר ר״ע במתני׳ שאיירי אף לצורך הביא מר״א הקפר ברבי הרי שגם לר״א הקפר
ברבי אסור לחבול בעצמו אף לצורך לכן צריך לומר כדתירצתי.
אבל בחבלה זו להוציא דם ע״פ השגחת הרופאים יש טעם גדול שלא לאסור ,דהא מצינו שבדורות הקודמים היו נוהגין
להקיז דם אף רק לאקולי כמפורש בשבת דף קכ״ט ,וגם איתא שם אמר שמואל פורסא דדמא כל תלתין יומין בנעוריו
עד ארבעים שנים ואח״כ עד ששים שנה אחת לשני חדשים ואף אחר ששים אחת לג׳ חדשים עיי״ש ברש״י ובהגמיי׳
פ״ד מדעות בשם ר״ח איתא גירסא אחרת דלא כבר״ח הנדפס ,ולכן אף שנשתנה אח״כ כמו בזמן הרמב״ם כדכתב
בפ״ד מדעות הי״ח שיקיז רק בצריך לזה ביותר ואחר חמשים שנה לא יקיז כלל ועיין בכ״מ ,ועתה נשתנה עוד יותר
שאין מניחין להקיז 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 דם .והרוצה להקל אין למחות בו כיון שהיא סברא גדולה.
ידידו ,משה פיינשטיין.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר־אילן**

 1 -־

1

אגרות משה
חלק יו״ד א סימן קלד
בענין בן שאינו נעשה גואל הדם ,ובהכאה לאב בעל עברות שלא עשה תשובה ר״ח
מנ״א תשי״ט .מע״כ בני יקירי הרה״ג מוהר״ר דוד שליט״א.

מה שהקשת במכות דף י״ב שמשמע מפרש״י במה שאין הבן נעשה גואל הדם דהוא
משום דמוזהר על כבודו דלכן פי׳ במה שמוקים בגמ׳ הא דתניא בנו נעשה לו גוה״ד

בבנו של הרוג שהוא בן בנו של רוצח ואינו מוזהר על כבודו ,הא הוא משום חיוב
איסור הכאה דאביו דזה ודאי ליכא באבי אביו .הנכון לע״ד דרש״י סובר כהרמב״ם
פ״ה מממרים הי״ג דאפילו בלא עשה האב תשובה אסור להבן להכותו ולקללו וכן
משמע מלשון רש״י בסנהדרין דף פ״ה דלא כתב בבעיא מיניה דרב ששת שאיירי
בעשה תשובה ,וגם הא מוכרח דאם בעשה תשובה איך פשיט ר׳ ששת מסברתו דאחר
מי התירו אלא כבוד שמים עדיף דכ״כ רשאי הבן ,הא בעצמו תירץ הברייתא דמחלק
ביוצא ליהרג בין בנו לאחר וא״כ אפשר שגם לקיום המצוה דהכאה וקללה דב״ד נמי
יש חלוק .אלא ודאי שאיירי בלא עשה תשובה ,וע״ז מסיק רבה ב״ר הונא ותנא דב״ר
ישמעאל שאין הבן נעשה שליח דלא כר׳ ששת ומה שאמר שם הגמ׳ גם לענין הבן
בעושה מעשה עמך צריך לומר שהוא רק לענין שפטור ממיתה ,וכן סובר הרי״ף
ביבמות דף כ״ב והובא לשונו בכ״מ פ״ו מממרים הי״א וכדאיתא בלח׳׳מ בפ״ה שם.
והנה ברוצח בשוגג פשוט שאין להחשיבו אינו עושה מעשה עמך ,דאף דהוא חוטא
לענין שחייב גלות והותר דמו לגבי גוה״ד לא נחשב חוטא לענין להחשיבו אינו עושה
מעשה עמך ,וברור שאסור לכל אדם לקללו כיון דהיה בשוגג ,דרק להרגו התירה
תורה לגוה״ד בשביל חטא השוגג .וא״כ אסור לבן להעשות גוה״ד מתרי טעמי חרא
דהבן אסור להכות את אביו אפילו ההכאה שמחוייב בהכרח ואף שלא עשה תשובה,

ועוד דהא הוא עוד עדיף מעשה תשובה דהא נחשב עושה מעשה עמך כיון שהיה
בשוגג ונמצא שמצד זה היה לן גם לחייבו לבן כשיעשה גוה״ד ויהרגהו ,אך שמ״מ
פטור משום דלענין חיוב מיתה ,כיון שעכ״פ היא הכאה דהתרת דמו דענשתו תורה
אף שגם כל אדם חייבין על רציחה מיתה ,גם לבן אין לחייבו דלענין חיוב מיתה
אמרינן טעם ר׳ ששת אף לרבה בר״ה ולתנא דב״ר ישמעאל אבל אסור הוא עכ״פ
כיון שגם הכאה המחוייבת בהכרח אסור לדידהו וכ״ש וו שאינה חיובית .ואף שגם
לתוס׳ יבמות שם דבלא עשה תשובה נעשה הבן שליח להכותו ולקללו הא עכ״פ
בעשה תשובה גם לדידהו לא נעשה שליח והכא ברוצח בשוגג הרי הוא עוד עדיף
משב ואסור לו להעשות גוה״ד ,אבל מסתבר שלתוס׳ ליכא כלל חלוק בין איסור
לחיוב מיתה דבעשה תשובה שאין נעשה שליח להכותו ולקללו יהיה גם חייב מיתה
ובלא עשה תשובה הוא גם מותר להעשות שליח כיון שמפרשים הבעיא דמיניה דר׳
ששת והמסקנא דלא נעשה שליח בעשה תשובה דוקא אין לנו הכרח לחלק ומסברא
בעלמא אין לנו לומר חלוק זה .ולהרמב״ם שמפרש בלא עשה תשובה מוכרחין לחלק
בין איסור לחיוב כהרי״ף דהא גם לענין בן אמר שנתמעט אינו עושה מעשה עמך
כדלעיל ,ולכן גם בעשה תשובה יש לחלק דלא יתחייב הבן מיתה כשהרגו מיתה
המחוייבת מטעם ר׳ ששת מאחר דגם להמסקנא סוברין טעם ר׳ ששת לענין חיוב
והרי גם בעשה תשובה איכא טעם זה .וכיון שסובר רש״י כהרמב״ם לכן גם להעשות
גוה״ד הוא רק איסור להבן אבל לא יתחייב מיתה משום דהתרת דמו לגוה״ד היא
מיתה המחוייבת שלו ושייך טעם ר׳ ששת.

ונמצא שהאיסור להבן הוא רק מדין כבוד שדין חיוב מיתה על הכאה בעשה תשובה
הוא רק על הכאה שאינה מהמצוה ומה שאחרים פטורין ממלקות הוא משום שאינו
במקוים שבעמך שלכן בבן שאף לאחר מיתה אם היה שייך חבלה היה חייב חייב
כדאמר בגמ׳ ועיין בפרש״י ,אבל בהכאה המחוייבת אף בעשה תשובה פטור וכן הוא
בגוה״ד מטעם ר׳ ששת וא״כ הוא משום דהוא רק עשה דכבוד שאין חייבין על עשה.

2

אגרות משה  /איסור הכאה  -לא יוסיף

וגם מסתבר דהא האזהרה של מכה אביו הוא אותה האזהרה עצמה של פן יוסיף
שהוא איסור הכאה לכל אדם כדאיתא בתוס׳ סנהדרין דף פ״ה מספרי ומירושלמי
וכיון שהלאו אינו להכאה שמחוייבים לגבי כל אדם גם לגבי אביו אינו להכאה
שמחוייבים דלא מסתבר לחלק ולפרש הלאו בתרי אנפי לגבי כל אדם יהיה רק למה
שאין מחוייבים ולגבי אביו ואמו יהיה אף למה שמחוייבים ,ולכן מה שאסור לבן
הוא רק מדין מצות כבוד כפרש״י ,וממילא ליכא מיתה .ואף שלענין דרשא דבמקוים

שבעמך יש חלוק בין אחר לבן הוא מטעם שמי שאינו מקוים שנגמר דינו נחשב
כקטילא שלאחר ליכא איסור ולבן איכא איסור אף לאחר מיתה ,ואולי ילפינן זה
מהיקש הכאה לקללה .אך לכאורה יקשה דמההיקש הא ידעינן רק עונש אבל האזהרה
שילפינן מפן יוסיף שנאמר בכל אדם ולא קאי אלא על במקוים שבעמך נמצא שליכא
אזהרה למכה אביו לנגמר דינו אף שעשה תשובה וא״כ איך מחייבו מיתה בברייתא
דהא ליכא אזהרה .וצריך לומר שדרשא דבמקויים בעמך הא לא נאמר בקרא שנאמר
הלאו דפן יוסיף נמצא שעצם הלאו נאמר סתמא שהוא אף על לא מקויים שבעמך
רק שהקרא דבעמך הפקיע שאם אינו מקוים פטור מהלאו ולכן כיון שיש טעם לחלק
בן מאחרים משום דנימא הפקעת הקרא הוא משום שנחשב כקטילא שלא שייך טעם
זה לפטור גם בבן נשאר בבן בכלל הלאו דפן יוסיף שסתמו הוא גם על אינו מקוים.
אבל זה שצריכין להכותו הכאה המחוייבת דהן הל״ט מלקות נאמר זה באותו מקום
שנאמר לאו דפן יוסיף וגם הא בפירוש נאמר עיקר האיסור רק על ההוספה ולא על
מה שמחוייב לכן אין שייך כלל לומר רעל אביו יהיה הלאו גם על המחוייבין והוי
באביו רק העשה דכבוד ואין חייבין על עשה.
ולתום׳ למה שכתבתי דבעשה תשובה יתחייב גם מיתה אף על הכאה המחוייבת יקשה
קצת דהא לא נאמר הלאו ע״ז ,ואולי יסברו דכיון דלא נעשה שליח בעשה תשובה
להכותו נחשב אביו כפטור לגבי הבן וממילא הוא בכלל לאו דפן יוסיף אף שלא

נפטר בעצם בתשובתו.

והנה ברמב״ם פ״א מרוצח ה״ג נקט דין זה דאין בנו נעשה גוה״ד בהורג במזיד
שמצוה ביד גוה״ד ,שבזה לתוס׳ דבלא עשה תשובה נעשה שליח להרגו נעשה גם
בנו גוה״ד ,אבל הרמב״ם הא סובר דאף בלא עשה תשובה לא נעשה שליח לכן שפיר
כתב דאינו נעשה גוה״ד לרוצח שנגמר דינו בכל אופן אלא ב״ד ממיתין אותו .וכן
יסבור גם רש״י .ולתוס׳ נצטרך לומר דהגמ׳ איירי רק בשוגג או במזיד ועשה תשובה.
ולענין שוגג אולי סובר הרמב״ם רבנו גם חייב עליו דלא נחשב זה הכאה המחוייבת
כיון שהוא רק לגוה״ד ,ומה שאחרים נמי אין חייבין עליו ג״כ הוא משום שלענין
חיוב כל אדם הוא כגוה״ד ולכן שייך זה רק בראוי להיות גוה״ד ולא בבן על אביו
שאינו ראוי להיות גוה״ד .והנני אביך אוהבך בלו״נ ,משה פיינשטיין

שו״ת אגרות משה חלק יו״ד ג סימן לו

/A׳?

והנה כפי שכתב כתר״ה בסוף ,הרופאים המומחים אמרו שאם ישכב במטה ולא ילך יכול לחיות עוד כמה שנים בלי
ניתוח אלא שע״י הניתוח יחיה אותן השנים בלא צער ויוכל לילך ולהתעסק בכל דבר כמו כל אדם ,פשוט לע״ד שאסור
לעשות ניתוח שהוא בסכנה שאם לא יעלה בטוב ימות בשביל ספק שאם יעלה יפה יחיה אותן הימים בלא צער,
ותמיהני על שכתר״ה מסתפק בזה .ואדרבה הא יש להסתפק אם מותר לעשות ניתוח אף כזה שאין בו סכנה דעכ״ם הא
איכא איסור חובל דאף בעצמו אסור לחבול .אבל מסתבר מאחר דהוא לכוונת רפואה ליכא איסור ,ההא ברמב״ם פ״ה
מחובל ה״א כתב כל המכה אדם כשר מישראל דרך נציון ה״ז עובר בל״ת =בלא תעשה= ואיכא גירסא דרך בזיון,
ומשמע שתנאי זה דדרך נציון או דרך בזיון קאי גם ארישא על הא דאסור לאדם לחבול בין בעצמו בין בחברו ,וכיון
שהוא בשביל רפואה הרי אינו ענין נציון ובזיון מותר .והא דבסנהדרין דף פ״ד בהא דרב לא שביק לבריה למישקל ליה
סילוא ומקשה א״ה אחר נמי ומתרץ אחר שגגת לאו בנו שגגת חנק ,אף שהכוונה הוא למישקל הסילוא ולא לנציון
ובזיון ,הוא משום דהחשש הוא שמא יעשה יותר מן הצורך משום שלא יזהר כראוי והיתרון הוא כמו נציון ובזיון דאי
הזהירות כראוי בחבלת חברו הוא כמו דלא איכפת לו כל כך דזהו בזיון .ועיין בכ״מ פ״ה מממרים ה״ז שאף האיסור
להוציא מאביו סילוא הוא רק מצד הגזירה דלמא חביל ביה טפי ממה שהוא כדרך הרפואה דהא כדרך הרפואה פטור
ומותר כדפשטי אמוראי ור׳ דימי בר חיננא שם ,והיתרון היה שייך להחשיבו גם לדרך בזיון .והוצרך לומר שהחלוק
אחר מאביו הוא משום שהוא שגגת לאו .וכן מוכרחין לומר דהא גם איסור חובל בחברו הוא מאותו הלאו דלא יוסיף
כמו במכה כדאיתא בכתובות דף ל״ב ,וא״כ אין לחלק בין מכה לחובל ,וכיון שבמכה הוא דוקא דרך נציון ובזיון גם
בחובל הוא דוקא דרך נציון ובזיון ,שלכן יש להתיר בליכא סכנה ע״י הניתוח אם החולה רוצה בזה .אבל כשאיכא חשש
סכנה שהניתוח אפשר ימיתנו אסור מאחר דכשישכב במטה יכול לחיות כמה שנים בלא ניתוח.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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שו״ת אגרות משה חלק חו״מ ב סימז סו

אם נערה מותרת ליפות עצמה ע״י נתוח שהוא חבלה בגופה.
כ׳ אדר תשכ״ד.

נשאלתי בנערה שרוצה ליפות עצמה כדי שיקפצו עליה לקדשה ע״י מה שהמציאו עתה הרופאים ע״י נתוח שהוא חבלה בגופה אם מותרת
מצד האיסור לחבול בעצמו .והנה בתוס׳ ב״ק דף צ״א ע״ב ד״ה אלא איתא דאסור לחבול בעצמו אפילו לצורך בהא ראשה שטפחה על
ראשה להרויח כאיסר שמן .וא״כ אף שכאן הוא צורך גדול הא יש לכאורה לאסור דדוחק לחלק בין צורך קטן לצורך גדול כל זמן שלא
מצינו בפירוש .אך הא יקשה ע״ז מהא דמסיק דהאי תנא הוא ר״א הקפר ברבי שסובר דנזיר הוא חוטא שציער עצמו מן היין וק״ו להמצער
עצמו בחבלה ,שודאי מסתבר שאם יש לו הנאת ממון או שאר הנאה כשיצער עצמו ולא ישתה יין שלא יהיה אסור ,א״כ גם החובל בעצמו
שילפינן מזה אף שהוא מק״ו אין לאסור כשהוא לצורך הרוחת ממון או לשאר צרכים ואיך כתבו התוס׳ שאפילו לצורך אסור לחבול

בעצמו.
וצריך לומר שביין המונע מלשתות בשביל איזה הרוחה לא נחשב כלל מצטער מזה כיון דהנאתו מהריוח גדולה מצערו דכשישתה ולא
ירויח הרי יהיה לו עוד יותר צער מזה שהפסיד הריוח שהיה משיג כשלא ישתה היין דהא כל הצער ממניעת שתיית יין הוא רק מצד
שמתאוה לזה והרי מתאוה יותר להרויח ,אבל בחובל עצמו שהוא צער ממש לא מצד תאוה לא מתחלף זה בצער שלא ירויח שהוא רק מצד
תאוה להרויח ,ומה שמתרצה לחבול בעצמו בשביל הריוח הוא שמצד רצונו הגדול להרוחת הממון רוצה לסבול הצער שזה אסור .וגם
לדינא הא לא קיי״ל כר״א הקפר ברבי ומ״מ פסק הרמב״ם רפ״ה מחובל דאסור לחבול בעצמו ,כדאיתא בהגר״א יו״ד סימן רל״ו סק״ו ,א״כ
הוא מלמוד אחר ,שלכן הוא בכל אופן אף לצורך .אבל מ״מ אם לר״א הקפר ברבי היה צריך לומר דמותר לצורך היה ראיה מיניה לכו״ע
כיון שלא מצינו חולק ,וגם הא ע״ז שאסר ר״ע במתני׳ שאיירי אף לצורך הביא הגמ׳ מר״א הקפר ברבי הרי שגם לר״א הקפר ברבי אסור
לחבול בעצמו אף לצורך לכן צריך לומר כדתירצתי.
אבל הרמב״ם הא כתב ברפ״ה מחובל באיסור הכאה לאדם כשר מישראל שהוא במכה דרך נציון ולחד גירסא דרך בזיון עיי״ש ,וא״כ
בעובדא זו שהחבלה הוא ליפותה הרי אינו דרך נציון ובזיון שלא שייך האיסור ואם במכה חברו הוא רק דרך נציון ובזיון גם במכה בעצמו
אין לאסור כשהוא ליפות שאינו דרך נציון ובזיון .ומה שדייק ידידי הרב הגאון ר׳ טוביה גאלדשטיין שליט״א מלשון ולא החובל בלבד
אלא כל המכה אדם כשר מישראל דרך נציון ה״ז עובר בל״ת =בלא תעשה= ,שתנאי דדרך נציון הוא רק על מכה ולא על חובל ,לא מסתבר
זה ,דהא בין חובל בין מכה ילפינן מחד קרא דלא יוסיף וכיון שמשמע לרמב״ם דהוספה במלקות הוא דרך נציון ובזיון ומזה לא נוכל
למילף הכאה שלא בדרך נציון ובזיון א״כ גם חובל הוא דוקא בדרך נציון ובזיון וקאי התנאי דדרך נציון גם על חובל דלא שייך לחלק
בילפותא מחד קרא.

ויש להביא ראיה לשיטת הרמב״ם מהא דאמר בב״ק שם /דף צ״א /ר״ח כד הוה מסגי ביני היזמי והגא מדלי להו למאניה אמר זה מעלה
ארוכה וזה אינו מעלה ארוכה ואם כל חובל חייב איך היה מותר לו לילך ביני היזמי והגא בלא בגדים שיחבול בעצמו הא יעבור אאיסור
חובל בעצמו ואף שאינו מתכוין הא היה פסיק רישיה דדוחק לומר דהיה באופן שלא היה פ״ר =פסיק רישא= ,ולכן צריך לומר דהאיסור
חובל הוא רק דרך נציון וכיון שהיה הליכתו לצורך הרי אין זה דרך נציון וליכא האיסור .ונצטרך לומר דלצורך שאסור הוא דברים שעושה
אותם לכוונת צער כהא שמקרע על המת שהוא להצטער ביותר מצד צערו על המת ורוצה להשחית ,אבל לפ״ז גם בחובל בעצמו כמשרט
על המת יש לאסור שהרצון והצורך הוא הצער מזה שזהו דרך נציון ובזיון שזה אסור אף שהוא לצורך דהרצון להצטער נחשב לו צורך,
דבכל אופן אסרה תורה ,ויקשה מהא דעל שריטה למת הוצרך לקרא אחר ועל שריטה לצער אחר כעל ביתו שנפל ועל ספינתו שטבעה בים
ליכא האיסור כדאיתא במכות דף כ׳ ע״ב ,ודוחק לומר דהוא לעוד לאו והמיעוט לביתו שנפל הוא מיעוט מאותו האיסור אבל אסור מדין
חובל בעצמו ,דהא בתום׳ סנהדרין דף ס״ח ע״א איתא טעם על ר״ע שהכה במיתת ר״א את בשרו עד שדמו שותת לארץ שמשום שרט לנפש
ליכא דמשום תורה קעביד כדאמר אין לי שולחני להרצותן ,והא עדיין יקשה דהיה אסור משום חובל בעצמו ור״ע דמתני׳ הא סובר דאסור
לחבול בעצמו ודוחק לומר דהוא רק כר״ע דברייתא ודלא כרבא שסובר דגם לר״ע דברייתא אסור בחבלה דהי״ל להקשות מברייתא
דסנהדרין .ואין לומר דהשריטה הוא כבוד להמת שמצטערין עבורו כל כך עד שמשרטין ומתגודדין בבשרם שלכן אין זה דרך נציון ,שאף
בשביל כבוד המת הרי הוא דרך נציון ובזיון כיון דהכבוד הצער והבזיון בשבילו .וצריך לומר שהוא משקיט צערו בזה כהא דבשבת דף ק״ה
ע״ב שפרש״י על מקרע בחמתו דא״ר אבין דהוא מתקן דקעביד נחת רוח ליצרו שמשכך את חמתו ,וכן הוא גם בחבלת עצמו משכך
ומשקיט צערו וחמתו שיש לו מהמת ולכן אין זה דרך נציון ובזיון שמצד איסור חובל בעצמו ליכא רק משום איסור האחר דשריטה על מת
ועל ביתו שנפל וספינתו שנטבעה ליכא האיסור ור״ע היה מותר מצד צערו על התורה להשקיט צערו .שוב הראו לי שבערוך לנר יבמות דף
י״ג סע״ב הקשה זה ומה שתירץ דמשום כבוד התורה מותר כמו שליכא משום בל תשחית בעוקרין על המלכים ,לא נכון כלל דליכא בזה
שום כבוד להתורה והתורה הא מאסה בכבוד כזה ולא הוזכר בתוס׳ לשון כבוד אלא אתורה היה מצטער כדאמר אין לי שולחני וכן הוא
בש״ך יו״ד סימן ק״פ סק״י ,וכן מה שתירץ שהיה שלא במתכוין דלא חשב שיצא דם בהכאתו כהא דרבא בשבת דף פ״ח ע״א שהיה מונח
אצבעתא דידיה תותי כרעא לא נכון כלל דהתם היה מונח האצבע שלא באופן הכאה וצער רק שנזדמן שהרגל היה ממעך ולא היה לו
לחשוב על זה שייך לומר שהיה שלא במתכוין אבל היכא שהוא מכה בכוונה להצטער שיש לו ודאי לאסוקי אדעתיה שיצא דם איך שייך
להחשיבו שלא במתכוין ,וכן לא מתורץ מה שסובר הב״י יו״ד שם רעל צער אחר שרי וכן פסק הרמ״א שם סעי׳ ו׳ .אלא צריך לומר
כדבארתי.
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ועיין בשט״מ ב״ק צ״א ע״ב בשם הרמ״ה דמהא דר״ח כתב דשמעינן דאדם רשאי לחבול בעצמו ופסק כמותו משום דבתרא הוא אבל הא
יקשה על הרמב״ם שפוסק דאסור אבל הוא כדכתבתי שהראיה היא רק דלא נאסר אלא בדרך נציון.

אך לכאורה יקשה מסנהדרין דף פ״ד ע״ב דעל מה דרב לא שביק לבריה למישקל ליה סילוא הקשה א״ה אחר נמי ,והא חבלה זו הוא לאו
דרך נציון ובזיון כיון דכוונתו הוא למישקל הסילוא וליכא האיסור דלא יוסיף ול״ד לבן באביו שאף בלא דרך נציון ובזיון נמי חייב חנק
דנתמעט רק מכה לרפואה ,וצריך לומר דהחשש דדלמא חביל בו טפי ממה שהוא בדרך הרפואה כדאיתא בנ״י בשם רמב״ן (דף י״ט ע״א
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מדפי הרי״ף) והכוונה שיהיה זה באופן שהיה יכול להזהר שלא יחבול יותר אך לא יזהר כראוי מפני הטירדא וחבלה זו היתירה הרי היא
דרך נציון ובזיון כיון שלא הוצרך זה להרפואה והאי זהירות שאדם מועד לעולם הוא כלא נתחשב בהלאו מצד עצלותו להזהר שלכן היה
נמצא שעבר על איסור חובל בשוגג והקשה שפיר שהיה לן לאסור אם חוששין לזה בבן לאביו.
ובעצם מזה שפשוט לגמ׳ דמותר להקיז דם לחברו ובעי אם מותר בן לאביו ראיה שאיסור חובל שילפינן מלא יוסיף הוא דוקא דרך נציון
ובזיון ולא כשחובל לרפואה ,אבל במכה אביו שנאמר סתם מכה היה מקום לומר דאף לרפואה יהיה חייב כשאינו סכנה דלידחי מדין פקוח
נפש ,וא״כ יש למילף מזה דגם שלא לרפואה אם הוא באופן שהחבלה הוא לטובתו שאינו דרך נציון ובזיון מותר כדסובר הרמב״ם,
ומוכרחין לומר שמה שהקשה דיהיה אסור גם אחר למישקל סילוא הוא משום דהאי זהירות מלחבול טפי ממה שצריך הוא נחשב דרך נציון
ובזיון ,כדתירצתי.

ועוד יש ראיה מהא דבסנהדרין דף פ״ט ע״ב בעובדא דמיכה דאמר לחבריה הכני נא שנענש בהכאת הארי על שמאן להכותו שהקשה הגמ׳
מנא ידע דאיענש ותירץ היכא דמוחזק שאני והוצרך להוכיח מאברהם בהר המוריה ומאליהו בהר הכרמל ולא הוכיח מזה גופיה דאי לא
תימא הכי היה אסור לשמוע לו משום לאו דלא יוסיף ,אלמא דמצד לאו דלא יוסיף היה מותר דכיון דאמר לו שיכהו בדבר ה׳ הרי אין זה
דרך נציון ובזיון אף אם אינו מוחזק עדיין לנביא ואינו רשאי להאמינו לעבור על איסור ,דמ״מ כיון שהוא אומר שיכהו לא מפני שהוא רוצה
לחבול בעצמו אלא שהוא בדבר ה׳ הרי בכל אופן כיון שסובר כן אינו דרך נציון ובזיון ,וגם רשאי להאמינו כיון שהוא אדם גדול וחכם
וראוי לנבואה ואף שחיוב להאמין הוא רק כשעשה אות ומופת כדאיתא ברמב״ם סוף פ״ז מיסוה״ת מ״מ רשאי להאמינו כשהוא ראוי
לנבואה וכיון שאם האמת כדבריו ליכא איסור כלל ,ואינו דחוי על האיסור מצד ציוי הנביא שע״ז אינו רשאי להאמינו אלא בנתינת אות או
במוחזק ,אבל אם האיסור דחובל היה בכל אופן ורק משום ציוי הנביא היה מחוייב לעבור על איסור חובל היה הוכחה מזה גופיה תביא
מוחזק שאני שלא צריך אות וא״כ הוא ראיה להרמב״ם.

ולכן נראה מזה שיש להתיר להנערה ליפות עצמה אף שהוא ע״י חבלה כיון שאינו דרך נציון ובזיון אלא אדרבה לטובתה .ועיין בסנהדרין
דף פ״ד ע״ב שר׳ מתנא אמר שבן מותר להקיז דם לאביו משום שנאמר ואהבת לרעך כמוך ופרש״י לא הוזהרו ישראל מלעשות לחבריהם
אלא דבר שאינו חפץ לעשות לעצמו ,ופשוט שאין הכוונה כשהוא אינו מקפיד לעשות לעצמו רשאי לעשות לחברו אף שאין זה לטובתו
כגון הרוצה לענות עצמו בסיגופים ובחבלות שודאי אסור לעשות לחברו אף למ״ד מותר לחבול בעצמו ,ולא רק בחבלות אלא אף אדם
שאינו מקפיד על בזיונו ,לא רק מצד שמקיים מתני׳ דאבות פ״ד מ״ד שר׳ לויטס איש יבנה אומר מאד מאד הוי שפל רוח עיי״ש בפה״מ
=בפירוש המשניות־ להרמב״ם בעובדא דההוא חסיד ,אלא אף אם גם מטבעו אינו מקפיד שאסור לו לבזות את חברו ואדרבה מחוייב הוא
לכבד את חברו ,והוא חטא היותר גדול המלבין פני חברו והוא בלאו דלא תשא עליו חטא ואם ברבים הוא בעונש דאין לו חלק לעוה״ב
כמפורש ברמב״ם פ״ו מדעות ה״ח שהלאו להכלים את ישראל הוא אף שלא ברבים ולא הוזכר חלוק לומר דשפלי רוח יהיו מותרין להכלים
בנ״א =בני אדם= ,וא״כ גם באדם שמענה עצמו בסיגופים וחבלות אסור לו לסגף ולחבול בחברו ,אבל כוונת רש״י דחבלה כזו שהוא
לטובתו כהקזת דם שכל אדם רוצים וחפצים לעשות לעצמן מצד האהבה לעצמו לא שייך לאסרו לעשות לחברו וא״צ קרא להתיר זה ,שלכן
אף לאביו שלא נאמר בחיוב הכאתו שיהיה דוקא דרך נציון ובזיון וגם ליכא קרא לפטור לרפואה נמי א״א לאסור כשהוא לטובת האב
כהקזת דם לרפואה אף שאינו לחשש סכנה ופ״נ =ופקוח נפש= .ומסתבר שאף ר״ד בר חיננא שמצריך קרא להתיר הקזת דם לרפואה לאביו
מהיקשא דמכה אדם ומכה בהמה ,הוא רק למכה אביו שאולי יש בהכאה חסרון יראה וזלזול שזה איכא גם במקיז לרפואה ,וגם אולי מצריך
הקרא לאם אין האב רוצה בהחבלה אף שהוא לרפואה שג״כ פטור ומותר וכדאיתא כן הדין במנ״ח =במנחת חינוך= מצוה מ״ח שסובר
שאין לידע זה מואהבת לרעך כמוך משום שנמצאים מעט אנשים שאין רוצים להצטער בחבלה אף שיודעין שיתרפאו מזה כשאין במחלתם
סכנה שלכן היה מקום לילך בתר רצון אדם זה אף שהוא מהמיעוט והוצרך להקרא דמקיש למכה בהמה דפטור כשהוא לרפואה אף שהוא
בע״כ דבעלים כיון שלא הזיקו בזה אלא אדרבה השביחו ולא שייך חיוב על נתינת שבח וריוח לאדם אף שהוא בע״כ שכ״כ גם מכה אדם
דאיירי באביו שאם לרפואה פטור אף שהוא בע״ב ,ור׳ מתנא סובר דלא צריך להקרא דהסברא היא שיש למיזל בתר דעת רוב בנ״א =בני
אדם= .ואולי פליג ע״ז ר׳ מתנא וסובר דבע״ב דהאב אסור להקיז לו דם בליכא סכנה דלא כהמנ״ח ,וכן אפשר פוסק הרמב״ם שכתב בפ״ה
מממרים ה״ז באם אין שם מי שיעשה אלא הוא והרי הן מצטערין ה״ז מקיז וחותך כפ״מ =כפי מה= שירשהו לעשות ,שמשמע מלשון זה
!דבלא מרשהו האב אסור להבן להקיז לו דם לרפואה שהוא משום שפוסק כר׳ מתנא ,והמנ״ח עמד על לשון זה שברמב״ם ומשמע מלשונו

שסובר דלשון זה שברמב״ם לאו דוקא ,אבל אפשר דהוא דוקא ואוסר בע״כ מטעם דסובר דפליגי בזה ר׳ מתנא ור״ד בר חיננא ופסק כר׳
מתנא .עכ״פ הקרא שמצריך ר״ד בר חיננא הוא למכה אביו אבל למקיז דם לחברו לרפואה שמותר גם הוא לא יצריך קרא לא מבעיא
להרמב״ם שבלא דרך נציון ובזיון ליכא הלאו אלא אף אם לא נסבור כהרמב״ם בזה נמי כיון שהוא לטובתו מותר בפשיטות בלא קרא מצד
ואהבת לרעך כמוך שאמר ר׳ מתנא ,אך אולי למה שכתבתי בפירוש שני דר״ד בר חיננא מצריך קרא למכה אביו בע״ב היה צריך קרא גם
לחובל בחברו לרפואה בע״כ וידעינן זה מכ״ש ממכה אביו שמותר מהיקשא שכ״ש בחברו שמותר .ואם נימא שר׳ מתנא פליג ואוסר בע״כ
באביו אולי יסבור לאסור גם בחברו בע״כ וצ״ע לדינא דלמנ״ח הא פשוט לו שמותר אף באביו וכ״ש בחברו .אבל ברצון חברו לכו״ע מותר
גם בלא קרא אף אם לא נסבור כהרמב״ם ונאסור חובל בכל אופן כיון שהוא לטובתו וברצונו מקרא דואהבת לרעך כמוך .וא״כ בנערה
ליפות עצמה שהוא לטובתה וברצונה יש להתיר בפשיטות אף אם לא נסבור כהרמב״ם בחדושו דבעינן שיהיה דרך נציון ובזיון.
וקצת ראיה יש עוד להביא מבכורות דף מ״ה ע״א שתנן היתה בה יתרת וחתכה ,ואם היה אסור לחותכה הו״ל למיתני אע״פ שאינו רשאי,
כדתנן במתני׳ קמא פ״א ודפ״ב =ודף פ״ב= שם במוכר חמורו ופרתו לעכו״ם שתנן אע״פ שאינו רשאי והכא לא נקט משמע שרשאי,
ודוחק לומר שמתני׳ זו פליג אר״ע דמתני׳ בב״ק וסובר שאדם רשאי לחבול בעצמו דהא לא הובא מתני׳ זו לתנא שפליג ,אלא צריך לומר
דכיון שהוא לנוי שלכן הוא לטובתו שרוצה בזה ליכא איסור דחובל והוי מזה ראיה ממש לעובדא דידן שכ״ש בנערה שהיפוי יותר צורך
וטובה לה מלאיש דהא איתא בכתובות דף נ״ט ע״ב תני ר״ח אין אשה אלא ליופי שודאי יש להחשיב שהוא לטובתה ומותרת לחבול בשביל
להתיפות.

משה פיינשטיין.
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שו״ת אגרות משה חלק אה״ע א סימן קעג

עוד בענין הנ״ל להנ״ל .כ״ח אייר תרפ״ב ,ליובאן.
ענף א הנה מה שהשיג ידידי עלי במה שנטיתי מדרך הסוברים דהפטור במפותה יתומה הוא מטעם מזיק ברשות ,מחמת דאינה יכולה ליתן
רשות לבועלה אין להחשיב זה רשות ,מהא דקטע את ידי היה פטור אי לאו משום שאין אדם מוחל על ראשי אברים בב״ק דף צ״ג ובע״מ
לפטור סברי הרבה ראשונים שפטור כדאיתא בטור /חו״מ /סי׳ תכ״א בשם הרא״ש אף שאינו יכול ליתן רשות לחבול בו .ובכתובות דף
ל״ט דימה הגמ׳ בפירוש דלמפותה אין משלם צער משום דדמי לאומר לחברו קרע שיראין שלי והפטר .לע״ד לא קשה כלום דודאי סברתי
אמת שאין שייך לפוטרו מקנס מטעם דנתנה רשות כיון שאסור אף בנתינת רשותה וזה שבקטע את ידי היה פטור משום דחיוב הממון
בחובל אינו מצד החטא שחבל באדם אלא משום שהזיקו והחסירו וכן חיוב הצער והבושת אף שלא החסיר לו בממון מ״מ החסיר לו
בכבודו ועשה לו צער ששוה בממון כך וכך ,ועל החטא דחבלה מלאו דפן יוסיף לא נתכפר בהתשלומין אלא צריך לבקש ע״ז מחילה
כדאיתא במתני׳ ב״ק דף צ״ב ,ואף אם יחבול באונס שאין לענשו על החטא נמי חייב בהתשלומין משום דהוא על החסרון והיזק שעשה
לחברו ומה שפטור על הבושת בלא מתכוין משום דלא הוי אז בושת .ולכן כשעשה ברשות הנחבל אינו מתחייב לו ממון משום דהחסירו
והזיקו ברשותו ולא חייבה תורה ע״ז שהחסיר והזיק ממון לחברו אלא כשהוא שלא ברצונו כסתם מזיק.
ועוד יותר יש לומר שאף אם נימא שחיוב מזיק וחובל הוא ג״כ על החטא (כדכתבתי בספרי על ב״ק /דברות משה /סימן י״ז ענף ב׳ באופן
א׳ עיי״ש) ,מ״מ הוא על החטא שהחסיר לחברו ולא על חטא עצם החבלה והשחתה ובזה הוי חברו בעלים על החטא שלא להקפיד ע״ז
דהא בידו ליתנם במתנה וגם לשוברם ולחבול בעצמו ולכן יכול ליתן רשות לאחר לעשות זה וממילא אין כאן חטא דמחסיר לחברו ואין
כאן תשלומין .ואף דנשאר עכ״פ חטא על מעשיו חטא דחובל דאף בעצמו אינו רשאי וכן חטא דבל תשחית על שבירת כלים דאסור אף
בשלו אבל הא ע״ז לא הוי חיוב התשלומין ורק על מה שהחסיר והפסיד לחברו שע״ז ודאי כל אדם בעלים על של עצמו להחסיר את עצמו
רק שאחרים אסורין משום שאינם בעלים על ממון חבריהם ולכן כשנתן רשות הוא כבעלים לזה גם על של חברו ואין שייך ממילא תשלומין
ונשאר רק איסור החבלה והשחתה שאין ע״ז חיוב ממון.

וכן הוא גם במפתה על חיוב הממון שיש שם דהוא פגם וצער ובושת יש לדמות זה לקרע שיראין שלי והפטר אף שלא מטעם מחילה,
מטעם מזיק ברשות דחיוב ממון זה הוא מצד שהחסיר לה ולא מצד חטא הביאה שע״ז יכולה ליתן רשות כמו על כל חסרון אף שישאר עליו
חטא הביאה ופגם נערה בתולה .אבל חיוב הקנס דחמשים סלעים אינו על חסרונה דהא שילם לה כבר בעד הכל אלא דהוא על חטא הביאה
ופגם נערה בתולה ,ואף שבדף מ׳ /כתובות /איתא הנאת שכיבה חמשים וכן הוא ברמב״ם רפ״ב מנערה בתולה ,מ״מ אינו תשלומין על שיוי
ההנאה כמו אם היה מתחייב בעצמו אתנן שנימא שהתורה חייבתו על הנאתו בדמי שיוי אתנן שאמרה שהשיוי הוא נ׳ סלעים ראם היה
החיוב על ההנאה היה זה חיוב ממון ולא קנס וגם היה חייב אף בבוגרת ובעולה איזה סך שג״כ נהנה אלא ודאי שכל שלא התחייב את עצמו
באתנן אין שייך חיוב מן הדין לשלם על ההנאה אלא על מה שהזיק שע״ז שילם פגם ובושת וצער .ורק שבשביל החטא שעשה ונהנה
מהחטא קנסתו תורה לשלם קנס חמשים סלעים .ואין שייך התשלומין לאביה ולה אלא משום שהקנס היה ליתן להם .ולכן אין טעם שיועיל
רשותה כיון שלא נעשה מזה דבר היתר שעדין היה אסור לו לבועלה ולכן היה שייך לחייבו בקנס אף במפותה יתומה אף שמבושת ופגם
היה פטור מטעם מזיק ברשות.

אך בקרע את כסותי וקטע את ידי איני מבין מ״ט לא נפרש מטעם מחילה כדאיתא בתוס׳ /כתובות /דף נ״ו וכן במפתה לענין בושת ופגם
הוי מחילה ואף שאמר לו קודם שקרע שעדין לא נתחייב מ״מ הא לא חזר בשעת קריעתו והוי כמחל גם אז .ואף אם לא נימא דהוי במחילה
בשעת החיוב מ״מ הא מחל לו לכשיעשה ואין נחשב כדבר שלא בא לעולם כיון דבידו לעשות ולכן הוי שם מטעם מחילה ורק בקנס הוי
דבר שלא בא לעולם ולכן יש שסברי שאין יכול למחול.
ודעת הרמב״ן נראה שכוונתו מטעם מחילה ומתחלה אמר טעם שיכול למחול קנס אף שלא בא לעולם משום דדמי לאומר דין ודברים אין
לי בנכסיך בחייך ובמותיך דאם מתה אינו יורשה דנחלה הבאה לו לאדם ממקום אחר שעכשיו אינו ראוי לה דאין ברור שתבוא לידה אדם
מתנה עליה שלא יירשנה ול״ד לירושת אביו שהוא נחשב כמו שברור עיין בר״ן ר״פ הכותב ,וכ״כ הכא מאחר שהוא זכות שעדין אין לה
יכולה להתנות שלא יבא לה הזכות הזה והוא גדר סלוק מזכותו אף אם הוא זכות בעלמא כירושה .ועיין בקצה״ח סי׳ ר״ט ס״ק י״א בשם
הרמב״ן דבדבר של ממון יכול אדם למחול דין חיוב שלא יתחייב שכנגדו ,ולכן אף בקנס יש טעם זה דעכ״ם אף שהחיוב אינו מחמת דידה
רק מחמת עצמו שחטא מ׳׳מ מאחר דזיכתה התורה לדידה יכולה היא להסתלק מזכות זה וממילא יפטר .ואח״כ אמר דשייך אף בקנס
מחילה פשוטה מאחר דעכ״פ בשעת ביאה הוא מתחייב כדמסיק שם וסובר כהראב״ד דמהני מחילה בקנס .וטעמו הוא דאף שגם הוא יסבור
דלא מהני מחילה בדבר שלא בא לעולם מ״מ הזכות הוי בא לעולם כדבארתי להירושלמי שבשעת ביאה נעשה חיוב עליו שיקנסוהו .אך
עדין יש לומר דאינה מחילה משום דמחלה קודם הביאה ,ע״ז מביא ראיה מקרע שיראין שג״כ הוא קודם שקרע ומ״מ פטור ועיין בר״ן שם.

וכשנדקדק בלשון הרמב״ן מוכרח לומר כן .דאם מטעם מזיק ברשות מאי הקשה אח״כ שהביא כבר הראיה מקרע שיראין מזה שאינה זוכה
בקנס עד העמדה בדין הא עכ״פ הוא מזיק ברשות ולא חייבה תורה בעשה ברשות .אלא ודאי שטעמו משום מחילה והביא מתחלה ראיה
שאף שהמחילה היתה קודם שעשה מ״מ מהני דבלא ראיה היינו אומרין שהוי כמתנה ע״מ שכתוב בתורה כקושית התוס׳ /כתובות /בדף נ״ו
ולכן הביא ראיה מקרע שיראין שפטור מטעם מחילה כתירוץ הר׳ אלחנן שם .ואח״ב הקשה הא הכא הוי דבר שלא בא לעולם דאין מתחייב
עד שעת העמדה בדין ותירץ דמ״מ בשעת ביאה הוא מתחייב והוא כדבארתי אליבא דהירושלמי .והסובר בירושלמי שאינה יכולה למחול
דחושב זה כדבר שלא בא לעולם וכמו שבארתי שהרמב״ם יסבור כן הוא מחמת דהוי תרי מי יימר ועוד יותר שמחשיב זה ללא בא לעולם
כדאיתא בר״פ המפקיד /בבא מציעא ל״ד ע״א /וכדבארתי במכתבי הקודם .ולכן נסתלקה השגת ידידי עלי מכתובה שיכולה למחול
שהחיוב ברור אם ימות ויגרש וליכא רק חד מי יימר ונחשב בא לעולם והכא איכא תרי מי יימר ולכן אינה יכולה למחול .והרמב״ן סובר
שיכולה למחול הזכות שזה ישנו עתה ודימה מתחלה לנחלה הבאה לו לאדם ואח״כ אמר מטעם מחילה פשוטה מסברא שיכולה למחול
הזכות.
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חס׳/ח

שו״ת אגרות משה חלק או״ח ג סימן עק

בחובל בחברו בנתינת רשות אם עבר על הלאו.
ובחובל בחברו הא ליכא מלקות אלא בחבלה שאין בה שו״פ וכשהרגו אף בשוגג פטור מן התשלומין כתנא דבי חזקיה בין בממון אחר ובין
מדמי הנהרג ,וממילא ליכא מציאות לשאלת כתר״ה ראם התרו בו שלא יכהו משום לאו דבל יוסיף והרגו בשוגג בהכאתו לומר דילקה כיון
שפטור ממיתה ,דהא ליכא מלקות בחבלה כזו דנהרג ,ואף אם היה מוכה שחין שאינו שוה כלום למכרו לעבד כפי ששמין הנזק כדאיתא
בגיטין דף מ״ג ,הא איכא צער ובושת ששוין יותר משו״פ.

ובנתן רשות לחברו להכותו ששאל כתר״ה אם עבר על הלאו וחייב מלקות ,הנה מכיון שאסור לאדם לחבול בעצמו כדאיתא בב״ק דף צ״א
ואיפסק כן ברמב״ם רפ״ה מחובל ,ודאי אין רשותו כלום לסלק איסור בל יוסיף מעליו ,ואף באופן שיהיה פטור לשלם דאף דבסתם נתינת
רשות חייב לשלם כדאיתא בב״ק דף צ״ב אף באמר ע״מ לפטור משום דתלינן שאין אדם מוחל ,וכדכתב הרמב״ם פ״ה מחובל הי״א
שהדבר ידוע שאין אדם רוצה בכך ,מ״מ כשיאמר הנחבל שהיתה כוונתו לפטורו ממש הא פטור כדאיתא ברש״י שם /ב״ק /דף צ״ג וכן הוא
גם לתוספות שם ,מ״מ יהיה פטור ממלקות דנחשב כשילם מצד המחילה .ובנתן לו רשות לחבול בו וחבל בו חבלה שפחותה משו״ם,
מסתבר שעל חבלה קטנה כזו שהוא גם בלא צער ובלא בושת אין זה דרך נציון ובזיון כשנותן לו רשות ואין מקפיד על זה שאינו עובר
בהל״ת דלא יוסיף דהוא כדרך שחוק בעלמא ,דהלאו אינו עובר אלא כשהוא דרך נציון ובזיון כדאיתא ברמב״ם שם וממילא לא שייך
מלקות .אבל בחבלה גדולה שהוא דרך נציון ובזיון לא תועיל נתינת הרשות לסלק האיסור מעליו מאחר שאף הוא עצמו אסור לחבול
בעצמו כדלעיל.

והא דחבריה דמיכה נענש על שלא הכה את חברו מיכה הנביא מה שאמר לו להכותו ,הוא משום דמיכה היה נביא המוחזק שלעבור אלאו
בהוראת שעה מחוייבין לשמוע לו כמו במצוה לדבר חול .והיה יכול הגמרא בסנהדרין דף פ״ט להוכיח תביא המוחזק שאני מזה גופא
שהיה מחוייב לשמוע לו להכותו אף שהוא לאו מאחר דרשותו לא מהני ,אבל הביא מאברהם בהר המוריה דשמע לו יצחק ומאליהו בהר
הכרמל דסמכו עליו לעבור על איסור שחוטי חוץ ,משום דהא איכא מ״ד דאדם רשאי לחבול בעצמו בב״ק שם /דף צא ע״ב /שלדידיה יש
להועיל רשותו שלא יעבור על הלאו ,ולכן הוכיח מאברהם ואליהו שודאי הוא איסור לכו״ע וגם איסור חמור דמיתת ב״ד וכרת ומ״מ סמכו
עלייהו בלא אות שהוא משום תביא המוחזק שאני.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -אור בר-אילן**
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אגרות

נד

אורח חיים

ליכנם לבהמ״ד בכלי זיין (סנהדרין פ״ב ע״א) .הגה נראה
פשוט דלצורך גדול כדי שיתבררו ההלכות ,מותר להכניס

שמחות וסעודות שלהם אינם לע״ז .וגם דאין מקריבין
קרבנות ,וליכא שום תקרובת לע״ז ,כמפורש בתום׳ ריש
ע״ז ד״ה אסור ,אף בימי האיד שלהם .ואץ דברי התיפלה

חרב לביהמ״ד .אך תמוה מה היו יכולץ לעשות בהחרב,

שאומרין בסעודתן ,אוסר מלאכול מצד איסור ע״ז ,אף

וכי איכא חיוב מיתה על מי שאינו רוצה לומר דעתו באיזה

בנוכרים שעושים זה לכבוד אמונתם .אלא שמה שאסור
לעשות שמחה לכבוד יום זה הוא מדין ובחוקותיהם לא תלכו,

הוראה .ואף אם נימא שחוייב כל בר הוראה לומר דעתו

אף שאץ זה חוק לע״ז ,אלא חוק הבל ושטות בעלמא.

מחיוב ללמד תורה לאחרים ,ומחיוב הוראה שאיכא עונש
למי שהגיע להוראה ואינו מורה ,מקרא דועצומים כל

כדאיתא שאיכא איסור כזה בתום׳ ע״ז דף י״א ע״א ד״ה

הרוגיה ,דדריש ר׳ אבא אר״ה אמר רב בסוטה דף כ״ב
ע״א ,מ״מ לא שייך חיוב מיתה ע״ז ,שאינו רוצה ללמד

ואם איכא מנהג לנוכרים לאכול ביום טענקס־גיווינג
בשר תרנגול הודו (אינדיק) ,אף אלו שאץ עושין סעודה

תורה ואינו רוצה להורות .ואף מדין כופץ לעשות מצוות

עשה שהוא בלא שיעור ,אלא אף עד שתצא נפשו ,כדתניא

ושמחה שייך לאסור להם עצם אכילת בשר הודו ביום

בכתובות דף פ״ו ע״א ,אבל במצוות עשה כגון שאומרץ

ההוא .אבל לא מסתבר שיהיה אצל נוכרים אינשי בעלמא,

לו עשה סוכה ואינו עושה לולב ואינו עושה ,מכץ אותו

אתה חיובים מצד מנהגם ,בלא הילולא וחינגא בעלמא.
שא״כ אץ לאסור אכילת בשר תרנגול הודו בעלמא בלא

עד שתצא נפשו ,פשוט וברור שאסורץ להכותו בחרב

ואי ,בסופו.

***

משה

כוונה למנהגם ,אלא משום שיש לו תרנגול הודו ,דליכא

שהוא להורגו .דהא כל ההכאה הוא כדי שיקיים המצוה,
ולא לעונש .שאין שום עונש בידי אדם על מי שאינו מקיים

מראית העין ,מאחר שהוא בלא הלולא וחינגא .ומספק אץ

מ״ע ,ואם יהרגוהו הא לא יקיים העשה .ובודאי שאם יכהו

לאסור לסתם אינשי בעלמא לאכול תרנגול הודו ,כשאינו

לקיים העשה בדבר שיכול ליהרג בו ,יתחייב המכהו מיתה

עושה הלולא וחינגא .ומי שאמר שהוא איסור ע״ז ,ואיכא

כדין רוצח ,אם היה בהתראה .אלא הדין להכות לקיים

על אכילת תרנגול הודו ביום האיד דטענקס-גיווינג חומרא

העשה בדבר שאץ בידו להמית ,אפילו הרבה ועד שתצא

דיהרג ואל יעבור ,לא ידע העובדא .ואף אינו יודע דיני

נפשו ,הוא שלא יהא המכה חושש שמא יחלה מזה ,והיינו

דיהרג ואל יעבור ,שגם על אכילת תקרובת עכו״ם ,ועל

שמכץ אותו שלא באומד .אף שלהבאת מלקות ,אף שג״ב

שתיית יי״נ ממש  -היינו שנתנסך ממש לעכו״ם  -משמע
שליכא דין דיהרג ואל יעבור .דהא משמע שאינו עובר

אץ מכץ אותו אלא ברצועה שאין בידה להמית ,מ״מ צריך

בזה על איסורי עבודת ע״ז ,אלא על לאו דאיסור מאכלות.

אומד דב״ד אם יכול לקבל (מכות כ״ב) .ולעניץ הכאה לקיים
עשה א״צ אומד ,אלא מה שפשוט לסתם אינשי שהכאה

דהא ילפינן יין שנתנסך לעכו״ם ,מאכילת בשר קרבן

זו לא ימיתהו צריך להכותו ,שא״כ בחרב וודאי אסור

שהקריבו לעכו״ם .ובשר הזבח לע״ז ,ממת ,ומת מעגלה

להכות כדי לקיים עשה .שלכן אף להכותו לבר הוראה

ערופה ,בע״ז דף כ״ט ע״ב .משמע שאינו אלא בהלכות

שילמד תורה ויורה הוראה ,אף שאיכא עליו חיוב ללמד

מאכלות אסורות ,שאסורין גם בהנאה ,אבל לא מלאווי

לאינשי ולהורות ,אסור להכותו בחרב ,שהוא דבר הממית.

עבודת ע״ז .וגם הרמב״ם לא נקטינהו בהלכות ע״ז ,אלא

ולא קשה מהא דחזקיהו המלך נעץ חרב על פתח

בהלכות מאכלות אסורות פי״א ,משמע שאץ דינם בחומרי

ביהמ״ד ואמר כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב זו

עבודת ע״ז .ורק שלעניץ השיעור כתב שם הרמב״ם בה״ב,

שיש להו חומר ע״ז דאף בכל שהו ,עיי״ש .ואף על עשיית

(סנהדרץ צ״ד ע׳׳ב) ,דחזקיהו הא היה מלך ,שעל כל מעשיו
וגזירותיו לטובת המדינה אסור לעבור ,וכל אשר ימרה

אותו יום ליום משתה ושמחה ,אין לאסור מצד איסורי ע״ז,

את פיו חייב מיתה ומיתתו בסייף .ומה שלא עשו מלכים

אלא איסור חוק נכרים בעלמא ,כדלעיל .וגם באיסור זה

הצדיקים האחרים כן ,הוא משום שבעצם הא וודאי עדיף
ללמוד תורה מצד רצון עצמו ,לקיים מצוות השי״ת שציוונו
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אינו ברור ויש לעיין עוד .וע״ע להלן סימן י״א אות ד׳,
וסימן י״ב ,מה שהסיק בזה.

ללמוד ולידע כל התורה ,שכן הא היה בימי דוד ושלמה.

ז .אם קליפות גרעינים מלוחים הן מוקצה כשבת

אבל בימי חזקיהו המלך ,אחרי שאחז סגר בתי כנסיות

בדבר קליפות גרעינים מלוחים ,אם הוא מוקצה

בשבת .הנה אם יש בבית מי שימצוץ אותן ,ויודעץ מזה,
אינו מוקצה .ואם ליכא בבית מי שימצוץ אותן ,ואפילו היה

שם מי שהיה מוצץ אותן אבל האוכל הגרעינים לא ידע
מזה ,הוא מוקצה ,שכבר הוחשב לקליפה שלאו מתאכיל.

ובתי מדרשות כדי שלא יוכלו תינוקות של בית רבן ללמוד

תורה  -עיין בסנהדרץ דף ק״ג ע״ב אחז ביטל את העבודה
וחתם את התורה ,ובח״א למהרש״א (ד״ה ביטל את העבודה)
מה שהביא ממדרש ־ והשכיח תורה ,הוצרך חזקיהו שמלך
אחריו לגזור להיפך שילמדו תורה ,מאחר שהורגלו למאס
בתורה ובמצוותיה ,עד שלמדו כל ישראל את התורה,

ח .בעניין חרב שנעצו בית שמאי בבית המדרש

והיתה חביבה להם .וגם אפשר שבעצם רצון השי״ת

הא דנעצו חרב בביהמ״ד ,שאיתא בשבת דף י״ז
ע״א במחלוקת די״ח דבר ,שהקשה כתר״ה מהא דאסור

שילמדו התורה מצד ציווי השי״ת ,ולא לערב בזה ציווי

מלכות .אבל כיוון שאחז מדין מלכות גזר שלא ללמוד,

אגרות משה  -ח (או״ח ה ,יו״ד ד) פיינשטיין ,משה בן דוד עמוד מס  100הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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אגרות

אורח חיים

משה

נח

להיפוך מדין התורה ,שעיקר מצוות מלך הוא לראות

וכ״ש כשיצאו ולא יעיינו כלל בדבר ,ומשמע שפירשו

שישמרו כל ישראל דיני התורה ,הוצרך חזקיהו להראות

התום׳ כן להירושלמי .ואולי רק אליבא דר׳ בון אר״י בשם

שתרתי רשעיות עשה אחז .שאם המלך גוזר בעניין לימוד

שמואל ,ור׳ מנא שם פליג עליו ,וס״ל שהיה נעיצת החרב
גם להרוג ממש ,כדלעיל שם .עכ״פ לגמ׳ דידן וודאי הוא

שלא ילמדו תורה ,גזר ג״כ שלא ילמדו תורה .שלכן כשהוא

כפי׳ התום׳ .אבל התום׳ גיטין דף ל״ו ע״ב ד״ה אלא,

מלך לא רק שהיה ניחא לו בלימוד התורה ,והיה מסייע

משמע שמפרשי בירושלמי כפשוטו ,דתלמידי ב״ש היו

בכל כוחו ,עוד גזר שילמדו תורה מדיני המלך ,וכל אשר

הורגין בתלמידי ב״ה .שאף אם נפרש כפי׳ קה״ע ,שאם

לא ילמוד יתחייב מיתה ,מדין מורד במלכות .עכ״פ בחזקיהו

היו עולין היו הורגין אותן ,אך לא הרגו למעשה ,משום

—קתי״ל לגזור שילמדו תורה ,והוא לא רק שהיה ניחא לו

המלך שחייב מיתת סייף למי שעבר על גזירתו ,ניחא.

שכל תלמידי ב״ה שהיו למטה לא עלו ,הוא תמוה כדלעיל.

שמאחר שגזר שילמדו תורה ,ואיכא בלימוד התורה גם

ציווי המלך ,לא גרע ציווי זה מצוויו על איזה דבר בעלמא.
אבל בהא די״ח דבר ,ליכא אלא דין החיוב עשה ללמוד

תורה וללמד גם לאחרים ,וחיוב גם להורות למעשה דיני

התורה ,שליכא בזה חיוב מיתה.
~

מ .אם מותר לדבר בשעת חזרת הש״ץ כשנזדמן
שוזש״ץ שתק קצת ,וכשעה שאומרים פיוטים
האיסור לדבר בשעת חזרת הש״ץ ,הוא אף כשנזדמן

ששתק הש״ץ קצת ,שצריך להתנהג כמו אם היה צריך

וראיתי בקה״ע לפי פירושו בירושלמי (שבת פרק

לצאת ממה שהש״ץ מחזיר ,שבשביל זה נתקן .ותקנה זו

א׳ ה״ד) ,ששישה מתלמידי ב״ה עלו לבית המדרש,
והשאר  -עמדו תלמידי ב״ש מלמטה בחרבות וברמחים,

נשאר אף עתה ,שכל אחד מתפלל בעצמו ,כמפורש בסימן

קכ״ד סעיף ג׳ .ואם לא היה יכול להתפלל בעצמו ,והיה

ולא הניחום לעלות ,כדי שב״ש יהיו הרוב .והיו הורגין
" בתלמידי בית הלל אילו היו רוצין לעלות ,אבל ח״ו לא

בשעה שנזדמן שהש״ץ שתק ולא אמר כלום .אף עתה

הרגו .משמע מדבריו שרק מחמת שב״ה שמעו לאלו

אסור לו לדבר ,אף בשעה שנזדמן ששותק הש״ץ .ולהפסיק

מב״ש שאמרו להם שלא יעלו ,לכן לא הרגו .אבל אם

בשעה שאומרין הצבור פיוטין ,ואף בשעה שאומר הש״ץ

לא היו רוצים אנשי ב״ה לשמוע להם ,היו הורגין אותן.

הפיוטים שרק הש״ץ עצמו אומרם ,ובשעה שגמר הוא
והציבור ועדיין צריך הש״ץ לגמור הברכה ,אסור ,ומפורש

שזה וודאי הא אסור ,וחייבין מיתה אם היו הורגין בהם,
אף אם היו רשאין אנשי ב״ש לעשות כן ,כגון כהא דגמ׳

דידן שהר אומרין לאנשי ב״ה שיעלו ויתברר ההלכה

כדין ,וכ״ש שהיה אסור לאנשי ב״ש מלמנוע לאנשי
ב״ה מלעלות ולומר דעתן ,ולהכריע שיהיה הרוב כב״ה.

יוצא בזה ששומע מהש״ץ ,היה אסור להפסיק בדיבור אף

זה בסימן ס״ח ברמ״א ,והוא פשוט וברור.

י .אם מותר לפתוח חנות למכירת דברי מאכל
במועד ,כשחקוניב חם גויים

אבל אף למאי דתנינן בגמ׳ דידן ,שהחרב נעצו כדי

ענייני מאכל שמותר למכור בחוה״ט (או״ח סי׳ תקל״ט
סעיפים י׳-י״א) ,וודאי ההיתר הוא רק בשביל ישראל .שלכן

שנתקבץ שם קיבוץ גדול מתלמידי ב״ש וב״ה ,ולא

אם חנותו הוא במקום שרק אינם יהודים נמצאים שם,
שהלוקחים הם רק אינם יהודים ,אסור לפתוח שם החנות

באותו מעמד ,נמי תמוה ,איך שייך שיהרגו ,שאין ע״ז

ולמכור אף עניני מאכל המוכרחים .ואף אם איכא שם גם

חיוב מיתה.
ולכן דברי הירושלמי צע״ג .ולשון גמ׳ דידן צריך

יהודים שאינם שומרי תורה ,אסור לפתוח החנות .אבל אם

החנות הוא במקום שיהודים דרים ,שמותר לפתוח בשבילם

לפרש שהנעיצת חרב היה רק להודיע חומר הדבר לברר

החנות ,מותר למכור גם לאינם יהודים ,וגם ליהודים שאינם

הלכה ,אף של דברי חכמים בגזירותיהן ותקנותיהן ,וכ״ש

שומרי תורה .כי בזה״ז במדינה זו ,ואולי בכל המדינות,

דברים שהן מדאורייתא ,שכל אחד צריך לידע שהוא חמור

שייך חשש איבה והיזק מזה ,גם מאלו יהודים שאינם שומרי

כחייבי מיתות ,אך שהתורה חסה ופטרה מחיוב מיתה .ועי״ז
נתעוררו כל החכמים שהיו שם ,לעלות ולהישאר שם ,עד

תורה ,כשיחלקו אותם משומרי תורה ,אף שיבתו הטעם.

שיעלו ויתברר הדין לאמתו ,וכדאיתא בפי׳ הרמב״ם

נשאר באותו הדור מי שהיה ראוי להוראה שלא היו

שיעיינו כולן ,ולהחליט כל אחד לפי דעתו וחכמתו .ועיין
בתום׳ ע״ז דף ל״ו ע״א ד״ה והתנן ,שהביאו בסוף דבריהם

דברי הירושלמי בסוף הסוגיא ,א״ר בון אר״י בשם שמואל,
ל״ש אלא חוץ לי״ת דבר ,אבל בי״ח דבר אפילו גדול
אינו מבטל ,מפני שעמדה להם בנפשותיהן .ומסקו ,פירוש,

(בעניין זה דחשש איבה עיין אג״מ יו״ד ח״א סי׳ קפ״ד ,ואו״ח
ה״ד סי׳ ע״ט).
יא .אט מותר למכור חמץ לנוכרית שבעלה ישראל
מומר
מה שראה כתר״ה בהגדה ברכת השיר ,שכתב שאין
למכור החמץ קוה״פ לנכרית שיש לה בעל ישראל מומר,

ממה שנעצו חרב בביהמ״ד .היינו שלא היתה הריגה ממש,
אלא שבנפשותיהן היתה ,שהרגישו בזה חומר גדול לעיין

מטעם שכל מה שקנתה אשה קנה בעלה ,ונמצא שהוא

ולהחליט הדין ,כאילו חייבין מיתה כשלא יעיינו כראוי,

חמץ של ישראל מומר דאסור בהנאה .הנה וודאי בדיני

אגרות משה  -ח (או״ח ה ,יו״ד ד) פיינשטיין ,משה בן דוד עמוד מס  101הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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לכתחילה את ממון חבירו מ״מ מכיון שיש סבירות גדולה שיוזק חבירו אין להתיר לו
לעשות כן ,וכמוש״כ כיו״ב בשו״ת הרא״ש (כלל קא אות ה׳) ובשו״ת הרדב״ז רו׳ב
בלשונות הרמב״ם (סוף סימן דש) ע״ש.
ונראה דכוונת רש״י (הנ״ל) לומר דאם ברי לנו שיהיה לו מה לשלם אין השכנים
יכולים לעכב מכיון דסוף סוף אין כאן היזק ודאי אלא חשש היזק ,וגם על
מה שיוזקו יקבלו את שווי הפסדם ע״י ממון ,ועדיף הרבה על הא דכתב רש״י לקמן
(כב סע״ב) דאפילו למ״ד(ב״ק דף צח :ק ).דלא דאין דינא דגרמי ופטור מלשלם אסור
לגרום ,וכשבא להעמיד גרמא להזיק ,חבירו מעכב ע״ש ששם אסור דסוף סוף עושה
לו נזק ,ואף שאין מחייבים אותו לשלם מכיון דהו״ל גרמי ,אין לו היתר להזיקו אף
בכה״ג מלכתחילה ,ולא זו אלא אף זו שאף חבירו יכול לעכב עליו ,ומשא״כ בנד׳ד
דהו״ל תרתי לטיבותא ,שאין כאן היזק ודאי ,וג״כ אם יזיקו ישלם לו מה שהזיקו,
ואפי״ה נראה דאף שאין שכינו יכול לעכב עליו ,מ״מ מצד דיני איסור והיתר אין לו
לעשות כן ,דסוף סוף יש סבירות גדולה שיעשה היזק ,וכנ״ל ודו״ק.

ועלה בידינו שאין היתר להזיק אפילו כשבדעתו לשלם מה שהזיק ,אף לא במקום
שאין ההיזק הוא היזק ודאי ,ומ״מ בכה״ג שבדעתו לשלם ואין ההיזק היזק
ודאי נראה שאין השכנים יכולים לעכב עליו ,ומ״מ לו עצמו אסור אף בכה״ג.

סימן_גח:
הניבה את הכירו על איזה לאו או לאוין הוא עובר.
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כתב הרמב״ם (הלכות חובל ומזיק פ״ה ה״א) :אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין
בחבירו ,ולא החובל בלבד אלא כל המכה אדם כשר מישראל בין קטן בין גדול
בין איש בין אשה דרך נציון עובר בלא תעשה שנאמר לא יוסיף להכותו ,אם הזהירה
תורה שלא להוסיף בהכאת החוטא קל וחומר למכה את הצדיק ע״ש והטור חושן
משפט (ריש סימן תב) :כתב אסור לאדם שיכה לחבירו ואם הכהו עובר בלאו פן
יוסיף ,ואם הקפידה תורה בהכאת רשע קל וחומר בהכאת צדיק ע״ש וכיו״ב הוא
לשון מרן השר׳ע (שם) :אסור לאדם להכות חבירו ואם הכהו עובר בלאו שנאמר פן
יוסיף ואם הקפידה תורה בהכאת רשע שלא להכותו יותר על רשעו ק״ו בהכאת
צדיק וכו׳ ע״ש ועיין בב״ח (שם) שביאר דלכו״ע לומדים למכה את חבירו שעובר
בלאו מפן יוסיף וכדמשמע בפרק אלו נערות (דף לג ).לא יוסיף פן יוסיף שהוא
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רמז

אזהרה למכה חבית ,דלא יוסיף לגופיה אתא שלא יוסיף על מנין הארבעים וכן על
כל אומד ואומד שאמדוהו בי״ד כדאיתא בספרי (סימן קנג) ת״ל לא יוסיף מ״מ וכו',
וכ״כ הרמב״ם הנ״ל וכו׳ ק״ו למכה את הצדיק ,אלמא דלא יוסיף קאי על הכאת
החוטא שלא יוסיף על האומד ואיסורא הוא דנפקא לן מק״ו וכדכתב להדיא בפט״ז
מהלכות סנהדרין (הי״ב) ,אבל דלקי במכה צדיק לא נפק״ל אלא מפן יוסיף ,וכדברי
רבינו ,ושכן הוא דעת רש״י בחומש וכו׳ דכל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא
ל׳ת (עירובין צו .שבועות ז ).ואין בזה שום מחלוקת וכו׳ ע״ש.
ויש להעיר שבהגהות הגר׳א במכות (כג ).וכן במלבי״ם בהתורה והמצוה בספרי שם
(דברים כה ,ג) גורסים דמלא יוסיף לומדים שאין להוסיף על לט מכות ,ומפן
יוסיף לומדים שאין להוסיף על מה שאמדוהו וע״ש ,ובהגהות הגר׳א (שם) גורס:
תלמוד לומר פן יוסיף ,והמלבי״ם (שם) גורס :תלמוד לומר לא יוסיף פן יוסיף ,ומבאר
דפן יוסיף ס״ל לספרי שזהו על מי שאמדוהו (ובמלבי״ם (שם) פירש בתחילת דבריו
בא״א מהספרי שהלט מכות זהו מצוה על הבי״ד להכות ,ואם היה אומר לא יוסיף
הייתי אומר שאין בו מצוה אבל אין בו לאו ,לכן אמר פן יוסיף שיהיה עובר בלאו
ע״ש) ולפי״ז י״ל דבעצם איסור הכאת צדיק נלמד מלא יוסיף ומפן יוסיף ,וזאת משום
שאנו רואים שהקפידה תורה על הכאת הרשע הן כאשר מוסיפים על הלט מכות ,והן
כאשר מוסיפים על מה שאמדוהו ,וק״ו בהכאת הצדיק ,ולפי״ז י״ל ג״כ דאכן אין כאן
שום מחלוקת ומה שנקט הרמב״ם לא יוסיף ,ולאידך מה שנקטו הטור והשו״ע פן
יוסיף אין נפק״מ והכל חד ,והאיסור נלמד מכל לשון הכתוב ,לא יוסיף פן יוסיף,
וכלשון הגט׳ בכתובות (לג ,).ולפי״ז ג״כ אתי שפיר דברי רש״י בכתובות (שם) דנקיט
כלשון הגט' ,לא יוסיף פן יוסיף ,וכ״כ כיו״ב בסוטה (טז .בד״ה והלכה וכו׳) ,ובבא קמא
(פז .בד׳ה לא מצי) ,ובסנהדרין (פד :אי הכי וכו׳) ,ועו״ש (פה .בר׳ה מצוה) ,ובמכות
(ט .בד״ה שאין בה וכו׳) ,ואילו לעיל (לב .בד״ה חובל) כתב לא יוסיף ,וכן הוא בדבריו
בחומש (שם) ע״ש אין בכ״ז נפק״מ והאיסור בכללות נלמד מלא יוסיף פן יוסיף ,וכן
יתפרש ער׳ ז דברי המכילתא פרשת משפטים (פרשה ה ,סוף אות טו) ... :עונש
שמענו אזהרה לא שמענו ,ת״ל ארבעים יכנו לא יוסיף (דברים כה) ,והרי דברים ק״ו
ומה מי שהוא מצווה להכות הרי הוא מוזהר שלא להכות ,מי שהוא מצווה שלא
להכות [בן לאביו] אינו דין שיהא מוזהר שלא להכות ,ואדרבה לדברי הב״ח (הנ״ל)
לכאורה ק״ק דאם איסור ההוספה על לט מכות וכן ההוספה על מה שאמדוהו נלמד
מלא יוסיף למה לי קרא דפן יוסיף ,והרי מכיון שהקפידה תורה על הכאת רשע ק״ו
בהכאת צדיק ,וכמוש״כ הב״ח גופיה כיו״ב בז״׳ה שאח״כ לפרש דברי הטור בק״ו,
דכאילו אמר ועוד אם הקפידה תורה וכו׳ כלומר עובר בלאו שנאמר פן יוסיף ,ועוד
אפילו אין בו לאו זה מ״מ למדנו איסור דבר זה בק״ו וכו׳ ע״ש ,ולא ביאר מדוע אכן
בעינן לקרא אם יש ק״ו ,ואין לומר משום דאין עונשין מן הדין ,דכאן נראה שזה
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נלמד מגופיה דקרא ,ומשא״כ למה שהתבאר ניחא ,דאה״נ דאין צריך קרא למכה
צדיק ,ורק למי שאמדוהו בפחות הו״א דאף שהוסיף לא יעבור איסור דסוף סוף בר
מלקות הוא רק שאמדוהו בפחות ודו״ק.

וראיתי בפרישה (שם) שביאר שהטור למד מפן יוסיף דאי לאו היתור דפן יוסיף
א״א ללמוד מלא יוסיף דדלמא לא הקפידה תורה כי אם בהכאה יתירה על
המלקות שאז יש בו סכנת מיתה ,ואעפ״י שזה נלמד מקרא יתירה מ׳׳מ מכיון דכתיב
ברשע הוצרך רבינו לסיים ולכתוב ואם הקפידה בהכאת רשע וכו׳ ע״ש ,והמובן
מדבריו שבעצם א״א ללמוד מק״ו ,ועיקר הלימוד זהו מקרא יתירה ,ולפי״ז אתי שפיר
ג״כ דברי הב״ח (הנ״ל) שנתקשינו בהם דלמה לי קרא דפן יוסיף ,עוד כתב בפרישה
(שם) שהרמב״ם ניח״ל ללמוד מדכתיב ולא יוסיף שהוא לאו גמור ,וגם רבינו שלמד
מפן יוסיף זהו משום דכתיב לא יוסיף ברשע דמזה למד דגם פן יוסיף דקאי אעלמא
לאו ,וכדי שלא תאמר איך נלמד מלא יוסיף דכתיב ברשע לפן תוסיף דקאי בצדיק,
משום הכי כתב דצד ק״ו יש בו וכו׳ ע״ש ,והרואה יראה דעל״פ חלוק הפרישה עם
הב״ח וס״ל דאכן כן נחלקו מהיכן לומדים איסור ההכאה למכה צדיק ,וע״ע בדבריו
בסמ״ע (שם) ע״ש.

ושו״ר בכנה״ג בחו״מ (שם הגה״ט ס״ק י״ג) שעמד בל״ז ,ושכדעת הטור שנראה
שלומד מפן יוסיף כן נראה מדברי הסמ״ק סימן פב שכתב שלא להכות חבירו
וכו׳ מדכתיב וכו׳ לא יוסיף פן יוסיף ,וכן נראה מדברי רש״י ז״ל בפרק הנחנקין
ומדברי הקרית ספר (פ״ה מהלכות חובל) ע״ש ,ולפמש״נ אין מזה ראיה ,ושפיר י״ל
שנלמד מלא יוסיף וכמוש״כ הב״ח ,א״נ מכלל הענין דלא יוסיף ופן יוסיף האמור
בענין מי שהתחייב מלקות ,וכמוש״כ בדעת הגר׳א והמלבי״ם (א״נ ס״ל כרבינו יונה
דלקמן שעובר על ב׳ לאוין) ,ובכנה״ג (שם) אח״כ העיר מדברי הרמב״ם והסמ״ג
בלאוין קצט ורש״י בפירוש החומש דאזהרה היא מלא יוסיף ושכן יסד מהר׳ש אבן
גבירול ז״ל באזהרותיו ,וכתב לבאר דעת הטור דמלא יוסיף א״א ללמוד ,דשאני התם
דכבר מוכה ועומד ,וששוב מצא כן לסמ״ע וב״ח ,והקשה ע״ז דלפי״ז למה לי ק״ו,
וכתב לתרץ בכנה״ג שם דלא יוסיף לא מיירי במכה חבירו ולא אצטריך ק״ו ,דפן
יוסיף הוי במכה חבירו וכו׳ ,והק״ו גילוי מילתא בעלמא ע״ש (וע״ע בזה בכה״ג שם
ס״ק יד) ,וגם קושייתו ותירוצו זה כן הקשה ותירץ בפרישה הנ״ל כיעו״ש ,וכנראה
שראה רק את קיצור דבריו שכתבם בסמ״ע .עוד כתב בכנה״ג (שם) דהרמב״ם שלמד
מלא יוסיף זהו משום דכל שנאמר בהדיא בו אזהרת לאו השמר פן אינו אלא תוספת
אזהרה על הלאו וכמוש״כ כלל זה הרש״ל בביאורו לסמ״ג לאוין מז ע״ש (ואכן כיו״ב
כתב הפרישה הנ״ל דניח״ל ללמוד מלאו דלא יוסיף שהוא לאו גמור וכנ״ל ,עוד כתב
בכנה״ג (שם) דיש לומר דמיתור פן יוסיף דרשינן שלא להוסיף על האומד ,וזה תינח
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רמט

למאן דגריס לא יוסיף פן יוסיף והוא גירסת הר׳מ בספר המצות סימן ת׳ והרשב״ץ
בזוהר הרקיע וספר החינוך פרשת כי תצא ,אבל לסמ״ג בלאוין קצט שהביא הגירסא
תלמוד לומר לא יוסיף ,י״ל כתירוץ הראשון ,א״נ דקרא דפן יוסיף לא משמע דמיירי
אלא במחוייב מלקות דאי מיירי במכה חבירו מאי על כל אלה מכה רבה ,ורבינו בעל
הטורים יפרש דמכה רבה קאי על לא יוסיף ,והב״ח כתב דכו״ע ס״ל דאזהרתו מלא
יוסיף וע״ש וכבר הבאנו דברי הב״ח לעיל ,ועכ״פ לכל הדיברות הנ״ל עובר בלאו אחד
כאשר הוא מכה את חבירו ,וע״ע בספר החינוך הנ״ל (מצוה תקצה) וביראים (סימן
ריז) ובשו״ע הגר״ז (הלכות נזקי גוף ונפש ה״א) ע״ש.
אולם הנה ז״ל רבינו יונה בשערי תשובה (שער ג אות עז) :ויש אזהרות שאין מקצת
ההמון שומרים עיקר האזהרות כמו החבלה וההכאה שהמכה את חבירו עובר
בשני לאוין שנאמר (דברים כה ,ג) ארבעים יכנו לא יוסיף  -פן יוסיף ,ורבים עוברים
על הלאוין האלה בהכאת נשותיהם ,ואמרו חז״ל (סנהדרין נח ):כל המרים יד על
חבירו אעפ״י שלא הכהו נקרא רשע שנאמר (שמות ב ,יג) ויאמר לרשע למה תכה
רעך ,למה הכית לא נאמר אלא תכה וכו׳ ע״ש וכן הוא בספר חרדים (פרק כס אות
עב) ע״ש וכ״כ מרן הב״י באבה״ע (סוף סימן עד) ...:שהרי המכה את אשתו עובר בב׳
לאוין כשם שעובר המכה את חבירו ,וכמו שכתב רבינו יונה בשערי תשובה וכו׳ ע״ש,
וצריך לומר שהגם שבב״י באבה״ע הנ״ל כתב בפשיטות כרבינו יונה בשע״ת ,מ״מ
מאחר והרמב״ם ושאר פוסקים ס״ל שעובר על לאו אחד כן העלה בשו״ע בחושן
משפט ,ובפרט ג״כ דבחו״מ הו״ל סוגיא בדוכתה.
ואנכי הרואה בשו״ת יהודה יעלה אסאד חיו״ד (סימן קסד) שכתב שכדעת רבינו
יונה בשע״ת הנ״ל דאיכא ב׳ לאוין במכה חבירו כן הוא ג״כ לשון הגט׳ ופרש״י
בכתובות (ריש דף לג) ,והוסיף במוסגר דבסמ״ע הנ״ל אשתמיט מיניה לשון הב״י
באבה״ע הנ״ל ,ומה שהרמב״ם העתיק רק חד לאו דלא יוסיף וכן הוא לשון רש״י
בכתובות (לב .בז״ה חובל) נ״ל דלטעמיה אזיל הרמב״ם שכתב בשורש ט דריבוי
הלאוין בדבר אחד אין נימנים למצוה בפני עצמה ואינו לוקה רק אחד ,א״נ משום
דיליף מזה צדיק מהכאת הרשע מק״ו ,וקימ״ל אין עונשין מן הדין אפילו בגילוי
מילתא וכו' ,והק״ו הוא מלא יוסיף דכתיב גבי רשע לכן נקטו הרמב״ם ,אבל עיקר
הלאו לעונש עליו בחבירו צדיק הוא מפן יוסיף ,ולפי״ז אפשר דלא פליגי בזה
הרמב״ם עם הטור והמחבר ,ודלא כמוש״כ הסמ״ע הנ״ל ע״ש ועפיה״א לעיל נבוא
בזה לפי סדר דבריו ,ומה שהעיר מלשון הגט׳ ופרש״י בכתובות הנ״ל ,וכוונתו
דמדנקטו לא יוסיף פן יוסיף נראה דס״ל כר׳י דאיכא ב׳ לאוין ,אולם כבר התבאר
דאין מכאן שום הוכחה ויש אומרים דחד הו״ל ליתורא וי״א דחד הוא למי שהוכה
ל״ט ,וחד למי שאמדוהו ,וככל המבואר ,ויתר ע״כ בספרי דברים (כה ,ג) שהובא בב״ח
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(הנ״ל) ובפרש״י במכות (כג ).מפורש בזה הלשון :לא יוסיף אם היה מוסיף עובר על
לא תעשה וכו׳ ,ע״ש ,ולדברי ל״י בשע״ת והחרדים הרי עובר בב׳ ל״ת והרי כתיב לא
יוסיף פן יוסיף ,ואם בנלקה שמוסיפים לו מלקות לא עוברים בב׳ לאוין במכה חבירו
מנ״ל ,ולפי״ז יוצא דהספרי הנ״ל הו״ל תיובתא לר״י והחרדים ,ויתכן דמקורם ברוך
ממקום אחר ,וברוך היודע ,ועכ״פ להאמור מובן מה שהרמב״ם ושאר פוסקים נקטו
שעובר במכה חבירו בלאו אחד ,ואתי שפיר לשון רש״י בכתובות (לב ).שלכאורה
סותר דברי עצמו לקמן (לג ).ובבבא קמא (פז ).ובסנהדרין (פה,).ואין צריך להגיע למה
שכתב לתרץ בשו״ת יהודה יעלה אסאד הנ״ל דהרמב״ם לשיטתו בשורש ט דריבוי
הלאוין בדבר אחד אין נימנים למצוה בפני עצמה ואינו לוקה אלא אחד ,דלפי האמור
אין כאן ב׳ לאוין אלא אחד (ורק שהאחרונים ביארו מהיכן למד הרמב״ם את הלאו,
ומדוע ,וכנ״ל) ,ומה שכתב בשו״ת יהודה יעלה אסאד בתירוצו השני דא״א ללמוד
מלא יוסיף ,דאין עונשין מן הדין ,והק״ו הוא מלא יוסיף ,ועיקר הלאו לענוש הוא מפן
יוסיף ,ושלפי״ז אפשר דלא פליגי בזה הרמב״ם עם הטור והמחבר ודלא כהסמ״ע,
תירוצו זה זהו בעצם דברי הב״ח (שם) על אתר ,וככל המבואר ,אלא דלפי מה
שהתבאר הא דא״א ללמד ק״ו מלא יוסיף זהו משום די״ל דשאני התם שיכול לבא
לידי סכנה מחמת שכבר הוכה ,ואין צריך להגיע להא דאין עונשין מן הדין ,ולפי
האמור לולי הא דשאני התם שיכול לבוא לידי סכנה מכיון שכבר הוכה י״ל דכן היה
אפשר ללמוד מלא יוסיף להכאת חבירו ,והגם דאין עונשין מן הדין שאני הכא
שבעצם זהו גופיה דקרא ,ומאי שנא זה שיש בו איסור לא יוסיף ממכה חבירו סתם
ודו״ק.
עוד ראיתי בשו״ת יהודה יעלה אסאד הנ״ל שכתב דיש לומר דגם הרמב״ם מודה
שיש ב׳ לאוין במכה חבירו ,אלא דב׳ לאוין דקרא איירי במכה לגדול בר מלקות,
אבל הרמב״ם שם שכתב כל המכה אדם כשר מישראל בין קטן בין גדול וכו׳ הרי זה
עובר בלא תעשה לכן העתיק רק לאו אחד ע״ש ,ומלבד הדוחק ,הרי לפי כל האמור
יוצא שטעמו ונימוקו של הרמב״ם עמו וככל המבואר ,ואיך יסתום ויאמר שעובר על
לאו אחד ולקושתא דמילתא יסבור שעובר בב׳ לאוין במכה גדול ,וכל כהא ודאי
דאיבעי ליה לפרושי ,זאת ועוד הרי בטור ושרע שג״כ כתבו שעובר על לאו אחד לא
הזכירו כלשונו של הרמב״ם בין קטן בין גדול .וראיתי בציוני מהר׳נ הנדפס בספר
הליקוטים (שם) שכתב שמזה שלא הזכירו הטור ושו״ע קטן משמע דס״ל דאינו עובר,
וטרח למצוא מקור לרמב״ם שעובר אף במכה קטן מב״ק (פז ).וע״ע בכנה״ג (סימן ר1כ
בהגה״ט סק״א) מהס״ח סימן מט שאפילו לא היה המוכה בן יג אסור להכותו ע״ש
וק״ק שלא זכר שכן מפורש ברמב״ם) ,ואין לנו לנטות מהנפסק להדיא בשו״ע גם
כאשר אין ברור לנו טעמו ,וכ״ש בנד׳ז־ שהדברים מבוארים בטוטו״ד.
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עוד אמרתי אבא העירה אודות אשר ראיתי בספר זכירה (עמוד פב ,מהדורת ידי״נ
הרה״ג שלמה אבא שאול שליט״א) ,שכתב בזה״ל :והבעל יזהר מלהכות לאשתו
וכו׳ ועובר על לאו לרשע למה תכה רעך וכו׳ ע״ש ,ואין זה מדוייק והלאו הוא לא
יוסיף ־ פן יוסיף ,ונלמד משם כל אחד לפי דרכו ,וכמבואר בכל האמור לעיל ,ולא
העלו על דל שפתם שזה נלמד מלרשע למה תכה רעך ,ורק הובא ברבינו בשע״ת
(הנ״ל) דאמרו רז״ל (סנהדרין נח ):כל המרים יד על חבירו אעפ״י שלא הכהו נקרא
רשע שנאמר (שמות ב ,יג) ויאמר לרשע למה תכה רעך הכית לא נאמר אלא תכה וכו׳
ע״ש ,וכן הוא כיו״ב בשו״ע חושן משפט (סימן תכ הלכה ב) ע״ש ועוד( .ועיין בכף
החיים או״ח (סימן שלד ס״ק קלח) שכתב סדר תיקון למכה את חבירו שעבר על לאו
פן יוסיף להכותו ע״ש ,והיינו כדברי השו״ע בחושן משפט הנ״ל ,וע״ע בכנה״ג (סימן
ו1כ הגה״ט ס״ק ח ו־ט) מה שציין אודות תשובות המכה את חבירו ע״ש) ,וה״ז
כמבואר.

סימן נט
האם נוותר לאדם להכות עעכרו ,או לתת רשות לאחדים שיכו אותו.

ואנכי הרואה להשד׳וז בפאת השדה (מערכת הא׳ אות מ) שהביא את דעת
המהרלב״ח בפסק הסמיכה (בד״ה עוד) שבנתן לו חבירו רשות להכותו נראה
לו שמותר להכותו ,ואף שלא מצא דבר זה מפורש ,רמז לזה בדברי הרמב״ם בהלכות
חובל ומזיק (הנ״ל) שכתב שעובר דרך נציון ,משמע דאינו עובר אלא דרך נציון ע׳ש,
וכיו״ב כתב הגרי״פ פרלא בהערתו שנדפסה בספר מנחת חינוך (מצוה מת) בהוצאת
מכון ירושלים ,וכן דעת המנחת חינוך (שם) והסורי אבן במגילה (כז .סוף ד״ה אל
תקרי) ע״ש ,ובשזי׳ח (הנ״ל) כתב להקשות ע״ד המהרלב״ח (הנ״ל) דהלא מדבריו
שבסימן קג מתבאר יפה שלחבול בעצמו אסור מן התורה והביא שם פסק הרמב״ם
שאינו רשאי לחבול בעצמו ,וא״כ איך יתכן שיהא מותר לומר לחבירו הכני על מנת
לפטור ,והרי הוא עצמו אינו רשאי להכות את עצמו וכו׳ ואין לומר דכוונתו היא רק
כלפי המכה וכו׳ אבל כלפי המוכה מודה דאסור לו לומר כן ,שא״כ גם להמכה יהיה
אסור דעובר אלפני עור לא תיתן מכשול ,א״ו כוונתו לומר שאין שום איסור לא
למכה ולא למוכה ,וזה תימה ,ואולי י״ל שסובר רבינו הרלב״וז דחבלה לחוד והכאה
לחוד ,ואף שלחבול בעצמו אסור ,מ״מ להכות בעצמו מותר ,וצ״ע זת״ד .ואכן כיו״ב
ראיתי בספר דרכי דוד על הש״ס בב״ק (צא ):שכתב שהרמב״ם (הנ״ל) התחיל בחבלה
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בין בעצמו בין בחבית ,ואח״ב בהכאה לא הזכיר עצמו ,ומשמע שרק חבלה אסור
בעצמו ולא הכאה ,ומקרא דנזיר דיליף בש״ס איסורא דחובל בעצמו מוכח דגם
הכאה אסור דלא גרע מציער עצמו מן היין ,והרמב״ם שם הביא על הכאה קרא דלא
יוסיף להכותו ,ועל תובל בעצמו לא הביא כלל ע״ש ,וזה כיוצא בדברי השד׳ח בדעת
הרלב״ח (הנ״ל) ,והיינו שמכה אינה חבלה ,ולכן במכה עצמו מכיון שהוא מכה את
עצמו הרי אין בהכאתו את עצמו הכאה שהיא בדרך נציון או בדרך בזיון ,ומשום
חובל בעצמו ג״כ אין איסור בכה״ג שמכה את עצמו משום דהכאה אינה חבלה,
ומשום הכאה ג״כ אין איסור שמכיון שנותן רשות להכותו אין כאן הכאה בדרך נציון
או בדרך בזיון ,וככל האמור כתב מדנפשיה בשו״ת משנה הלכות ח״ד (סימן רמה
אותיות ה-ו) (אחר שרצה לומר דמה שנקט הרמב״ם דרך נציון בא לאפוקי רק
כשעושה לרפואה ודרך נציון הוא דבר הרגיל) וע״ש וכאמור כבר קדמוהו רבנן.

אולם לע״ד הפשט הפשוט הוא דחבלה והכאה חד הם ,וע״ע באבי עזרי על הרמב״ם
(הלכות דעות פ״ג ה״א) שצ״ע שהרמב״ם (בהלכות חובל ומזיק פ״ה ה״א) הנ״ל
כלל הדין הזה לחבול בעצמו שאסור עם הדין שאסור לחבול בחבירו ,והרי בחבירו
יש לאו מפורש לא יוסיף ואילו החובל בעצמו הוא רק משום הדין דאסור לצער
לעצמו וכו' ,אבל מאתר שיש איסור לצער לעצמו ,ואינו בעלים על עצמו לענין זה,
שוב ממילא הדין שאסור לחבול לעצמו מהאי קרא דלא יוסיף ,ונלמד מהאי קרא
הנאמר לענין להכות את חבירו ,שכמו כן אסור להכות את עצמו ,אף שפשט הקרא
הוא על אחרים ,ומה״ט אינו לוקה אם חבל לעצמו וכו׳ ,וזהו שכתב הרמב״ם הנ״ל
שאסור לחבול בין עצמו בין חבירו שכוללן יחד שבתרוייהו האיסור הוא מהאי קרא
דלא יוסיף וע״ש ,ול׳כ כיו״ב בספר פתחי חושן ח״ה (פ״ב הערה ב) להוכיח מדברי
הרמב״ם (הנ״ל) שכתב ... :ולא החובל בלבד אלא כל המכה וכו׳ ,וכן ממה שאמרו
בפירוש ריבתה תורה חובל לתשלומין ולא למלקות ,שכל חובל בכלל מכה ,ועפי״ז
מבאר את דברי הטור חושן משפט (סימן כ) שאף בחבלה שלא כדרך הכאה עובר
בלאו ,וכן הוא כיו״ב בשרת בצל החכמה ח״ד (סימן סו אות ד) שציין שם ,שבאמת
לא נמצא אזהרה לחובל משום עצם החבלה ואפילו בחובל בחבירו ומכ״ש בחובל
בעצמו ,אלא דילפינן לה לאיסורא משום דלא גרע מהכאה כדאיתא ברמב״ם (הנ״ל)
וע״ש ,ולפי״ז אף אנו נאמר דכשם שכל חובל בכלל מכה ,אף כל מכה בכלל חובל,
וכשם שאסור לאדם לחבול בעצמו ,הוא הדין שאסור ג״כ לאדם להכות עצמו ,וכ״ז
דלא כמו שר׳ל בשד׳ח ובדרכי דוד (הנ״ל) שלהכות עצמו מותר ,והגם שעדיין בכל
זאת יש לטעון דאף שכל חובל בכלל מכה ,לא כל מכה בכלל חובל ,ויתכן שבמכה
עצמו מותר הגם שלחבול בעצמו אסור ,מ״מ כך מורים פשט הדברים שאין לחלק
ביניהם.

אדרת

סימןנט

תפארת

רנג

ויש עוד להעיר בזה ממ״ש בשד׳ח גופיה שם (לקמן בד׳ה ועל) מהרה״ג אבד״ק
וישנווא יצ״ו שהביא משו״ת הרלב״ח הנ״ל גירסא אחרת ,וכפי שהעיר בשד׳ח
(שם) במוסגר ,והיא :הרי שאמר לחבירו הכני פצעני על מנת לפטור וכו׳ ע״ש ,וכ״כ
כיו״ב הגרי״פ פרלא (הנ״ל) ע״ש וא״כ לפי גירסא זו בלא״ה אי אפשר לחלק בין חבלה
להכאה ,דפצעני הו״ל חבלה ואף מתיר הרלב״ח (הנ״ל) בכה״ג שחבירו נותן לו רשות
מעיקרא ,אולם עדיין הקושיה שהקשה בשד׳ח (הנ״ל) ,וכן הרה״ג אבד״ק וישנווא
יצ״ו במקומה עומדת לפי״ז ,דמדוע מתיר הרלב״ח שיכוהו ,והרי אסור לאדם לחבול
בעצמו ,וקושיה זו חלה לכאורה גם ע״ד המנ״ח והר״י פרלא והטו״א הנ״ל ,אולם
בדעתם יש לדחוק ולומר שעיקר כוונתם היא שבכה״ג שחבירו נותן לו רשות להכותו
אין את הלאו דלא יוסיף ,אולם אה״נ שמצד הא דקימ״ל שאין אדם רשאי לחבול
בעצמו אסור ,וכמו שמפורש בשו״ע הגר״ז (הלכות נזקי גוף ונפש ה״ד) שאינו רשאי
להכות תבירו אף כשנותן לו רשות ,שאין לאדם רשות על גופו ,ומציין לגט׳ בב״ק דף
צא ע״ש ,והיינו שאוסר מצד שאין אדם רשאי לחבול בעצמו (ועיין בפתחי חושן ח״ה
(פ״ב הערה ז) שהעיר שבגמ׳ גבי סמא את עיני קטע את רגלי משמע דעיקר הטעם
משום דצערא דגופא לא מחיל ,ואפשר שלכו״ע אסור לעשות כן וכו׳ ע״ש ,וזה מנ״ל,
ועיין בשו״ת הריב״ש דלקמן) ,וכן נראה מדברי הגרש״ז אויירבך בתשובותו בספר יחל
ישראל (סימן כד אות ד) שלומד כן בדעת המנחת חינוך (הנ״ל) ,ושהאדם בעלים על
גופו במה שהוא מותר לחבול בעצמו וע״ש ,וע״ע בספר מורא הורים וכבודם לידידנו
הרה״ג נפתלי יונה שליט״א (עמוד קלא) שג״כ צדד כיו״ב בדעת המנ״ח (הנ״ל) ,ומ״ש
(שם) בדעת המנחת שלמה ח״א (סימן לב) דבריו עשירים בתשובתו ביחל ישראל
(הנ״ל) כיעו״ש (ובדעת המנ״ח הנ״ל גבי אביו ואמו צ״ע דאיהו גופיה לקמן (מצוה
ריב) הב״ד הר״ן בקידושין שאף שהאב יכול למחול על כבודו אינו יכול למחול על
צערו ובזיונו ע״ש וכמו שהקשה בתשובות והנהגות ח״ב (סימן תמג) וע״ש (ומה
שהעיר משו״ע הגר״ז (הנ״ל) לפיה״א ניחא)).
ועפי״ז יתפרשו דברי שו״ת הריב״ש (סימן תפד) שכתב דאפילו בממון המתחייב
מחמת צער הגוף שקיל וטרי בגט׳ בב״ק בסוף פרק החובל (צג ).אם אדם
מוחל על עצמו וכו׳ ,ואע״ג דמסקינן התם דכל שאמר לו בפירוש על מנת לפטור וכו׳
פטור וכו׳ ,ז״א אלא לענין פטור הממון וכו' ,אבל שיוכל להכותו ולפצעו לכתחילה
ולעבור בלאו של מכה חבירו דאזהרתיה מקרא דארבעים יכנו ולא יוסיף מפני
הרשות שנתן לו זה הא ודאי לא אפשר ,ותדע שהרי אף בראשי איברים איכא
מרבוותא ז״ל דאמרי כל שאמר כן וכו׳ ע״מ לפטור פטור וכו׳ לא עלה על הדעת
שבשביל תנאי זה יוכל לקטע את ידו ולסמא את עיניו לכתחילה כי קרוב שימתינו
בזה וכו׳ וע״ש דאין כוונתו במה שכתב ולעבור בלאו של מכה חבירו וכו׳ שעובר אף
בכה״ג שחבירו נתן לו רשות להכותו ,אלא שאף שנתן לו רשות להכותו אסור

רנד
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תפארת

וכדהוכיח כן ,אולם מה שאסור זהו משום שאסור לאדם לחבול בעצמו .אולם אנכי
הרואה בחזון־איש חושן משפט (סימן יט סק״ה) שכתב בפשיטות דכשאמר לו חבירו
הכני דעובר המכה בלא יוסיף כדאמר סנהדרין פד ב אחר שגגת לאו ,משמע דלא
מהני מחילה ע״ש ,וק״ל דהרי בכה״ג אינו דרך נציון או דרך בזיון ,והגט׳ שם איכא
לאוקמה בכה״ג שעושה שלא מרצונו ,וכמוש״כ כן להדיא בטורי אבן (הנ״ל) .וע״ע
בתשובת הגרש״ז אוירבך ביחל ישראל (הנ״ל) ע״ש״וע׳ באמרי בינה שבת (סימן ל).
והנה בעיקר הא דקימ״ל שאסור לאדם לחבול בעצמו עיין בלחם משנה (הלכות
דעות פ״ג-ה״א) שעולה מדבריו שאף אם האיסור לחבול בעצמו הוא
מדאוריתא זהו משום בל תשחית או מאך את דמכם וגו׳ ע״ש וע״ע בשר׳ח בפאת
השדה (מערכת א אות מ) הנ״ל שהביא מהספר חסידים (סימן תרעו) דס״ל שהוא
מדאוריתא שכתב שכשם שחייב על נזקי חבירו כך חייב על נזקי עצמו וכו׳ ,ופטור
מדיני אדם וחייב בדיני שמים שנאמר ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש ,אולם
במקור החסד על ס״וז (שם) כתב בשם ספר חלק יעקב חו״מ הלכות עדות סימן כח
דאפילו במידי דרבנן שייך לומר חייב בדיני שמים ע״ש והיינו דלפי״ז אין הכרח
דהס״ח (הנ״ל) ס״ל שאיסור זה הוא מדאורייתא ,והוסיף בשר׳ח (שם בר׳ה והנה)
להביא מדברי התוס׳ בשבועות (לו ).דמשמע שסוברים דמאן דאמר דאין אדם רשאי
לחבול בעצמו לומדים זאת ממאי דכתיב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם ,ועיין בפתחי
חושן ח״ה (עמוד לו) שדייק משו״ע הגר״ז (הלכות שמירת גוף ונפש סעיף יד) שאסור
משום בל תשתית ,וכדעת היש״ש פרק החובל סימן נט ע״ש ,ובהמשך הדברים
בשר׳ח שם (בז״ה עוד) כתב בשם האמרי צבי (סימן לו אות ב) דיש חומר דאיכא נמי
לאו כמו בחובל בחבירו ,או דעכ׳׳פ איכא איסורא בעלמא וע״ש ,וק״ק עמ״ש די״ל
דאיכא נמי לאו כמו בחובל בחבירו ,שהרי מכיון שנתן לו רשות א״כ אין כאן מכה
בדרך נציון או בדרך בזיון ,אולם י״ל דס״ל דחובל גופא הו״ל דרך נציון או בזיון ,וכמו
שאכן מתבאר בדברי האבי עזרי (הלכות דעות פ״ג ה״א) שחובל בעצמו נלמד מהלאו
דלא יוסיף ,דמאחר שיש איסור לצער לעצמו ,ואינו בעלים על עצמו לענין זה שוב
ממילא הדין שאסור לחבול לעצמו נלמד מהאי קרא הנאמר לענין להכות את חבירו,
וכנ״ל ,והרי אין זה בכלל דרך נציון או בזיון ,וא״כ כיצד עובר על הלאו ,וע״כ דס״ל
דבחבלה הו״ל דרך נציון או בזיון ,וכ״כ כיו״ב בשו״ת בצל החכמה (הנ״ל) שהאיסור
לחבול בחבירו ואפילו בעצמו מדין הכאה הוא ע״ש וכיו״ב מתבאר דברי הפתחי חושן
(הנ״ל) שכתב שאף חבלה שלא כדרך הכאה עובר בלאו ע״ש ,והיינו דרך בזיון או
נציון (אלא שלגבי תובל בעצמו לא מדובר שם).
ואנכי הרואה באגרות משה חאו״ת (ח״ג סימן עח) שכותב כיוצא בדברי האבי עזרי
(הנ״ל) שמכיון שאסור לאדם לחבול בעצמו ודאי אין רשותו כלום לסלק
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איסור בל יוסיף מעליו וכו׳ ,ובנתן לו רשות לחבול בו וחבל בו חבלה שפחותה משוה
פרוטה מסתבר שעל חבלה קטנה כזו שהוא גם בלא צער ובלא בושת אין זה דרך
נציון ובזיון כשנותן לו רשות ואין מקפיד ע״ז שאינו עובר בהלא תעשה וכו׳ ,אבל
בחבלה גדולה שהוא דרך נציון ובזיון לא תועיל נתינת הרשות לסלק האיסור מעליו
מאחר שאף הוא עצמו אסור לחבול בעצמו ע״ש וע״ע כיו״ב בספר יחל ישראל ח״א
(סימן כג בד״ה תו) שכתב שבאמת יש לדון בלשון הרמב״ם (הלכות חובל ומזיק פ״ה
ה״א) שכתב שהלאו במכה חבירו הוא בדרך בזיון או בדרך נציון ,דלכאורה נראה
שרק על הכאה הצריך הרמב״ם שתהיה בדרך בזיון כדי להתחייב ,אבל חבלה גמורה
שגם בעצמו יש איסור אף שאין זה בדרך בזיון לכאורה נראה שבכל גוונא אסור אף
שלא בדרך בזיון וע״ש ,וכתב ע״ז הגרש״ז אוירבך בתשובתו שנדפסה ביחל ישראל
שם (סימן כד ,אות ה) שלענין חובל בעצמו משמע שפיר מהרמב״ם שמחלק בזה בין
חבלה להכאה ,אע״ג שגם בהכאה גרידא ללא שום חבלה ג״כ אסור ,וכדאמרינן בנזיר
שנקרא חוטא מפני שציער עצמו מן היין ,וכ״ש הכאה ,אבל לאו מיהא ליכא ע״ש,
ולפיה״א הא דלא בעינן דרך נציון ובזיון בחבלה ,זהו משום שחבלה זהו גופא דרך
נציון ובזיון ,ולפי״ז י״ל שאף מה שכתב מה שכתב בשו״ע הגר״ז (הנ״ל) לאסור להכות
את חבירו ,אף בנתן לו רשות להכותו משום שאסור לחבול בעצמו ,כשעושה חבלה
עובר על לאו דלא יוסיף ,וזהו כדעת החזו״א (הנ״ל) ,ולפי״ז יבואו דברי שו״ת הריב״ש
(הנ״ל) כפשוטם שאף בנותן לו רשות להכותו עובר על לאו דלא יוסיף ודו״ק.
אולם הרי כבר התבאר מהלחם משנה והשד׳ח (הנ״ל) מהתוס׳ וס״ח ועוד שלומדים
ממקום אחר את האיסור שאסור לאדם לחבול בעצמו ,והיינו דס״ל שמכיון
שכאשר הוא חובל בעצמו אינו נחשב למכה דרך נציון או בזיון ,וממילא ג״כ הוא
בנותן לחבירו רשות להכותו הגם שאסור זהו משום שאין אדם רשאי לחבול בעצמו
ולא משום מכה חבירו מכיון שלא נחשב בכה״ג מכה בדרך נציון או בזיון ,ואיסור
שאין אדם רשאי לחבול בעצמו נלמד ממקום אחר ,וכנ״ל ,וכן מתבאר מדברי שו״ת
מנחת יצחק ח״ו (סימן קו אות ב) ע״ד השאלה בענין ניתוחי פלסטיק לתקן או לשפר
הצורה ,או איזה אבר שהיו משונים או נתקלקלו ,אם מותר לעשות נתוח כזה אם
אין הכרח בולט בדבר והוא רק לשם נוי ,דהא בכלל נתוח כזה יש משום חובל
בעצמו ,ואף משום סכנה ,וכתב להשיב דבנוגע לטעם חבלה שפיר הביא השואל
מדברי הרמב״ם (פ״ה מהלכות חובל ומזיק ה״א) דנראה דרק דרך בזיון אסור ,וכן
ראה מש״כ בתשובות מהר׳י אסאד (חיו״ד סימן רמס) ,וצויין שם לדבריו במנח״י ח״א
(סימן לו אות ד) שג״כ גם הב״ד מהר״י אסאד (הנ״ל) ,וכשמכוין למצוה שאינו דרך
בזיון ליכא איסור חובל ע״ש וכ״כ כיו״ב בשו״ת יביע אומר ח״ח (חושן משפט סימן
יב) ע״ש וע״ע בשו״ת בצל החכמה ח״ד (סימן סו אותיות ג -ד) ע״ש והרי י״ל דכל
חובל הו״ל דרך נציון או בזיון ,וע״כ דלא ס״ל כן.ושו״ר בכ״ז בעטרת פז ,ג ,חו״מ סי׳ ז
וע״ש.
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אולם משם יש לדתות דבכתובות (לב ).מבואר דחובל בחבירו הותר מכללו בבי״ד,
ופרש״י (שם) שניתן רשות לבית דין להלקותו ע״ש ,וכתב הגר׳א וסרמן
בקובץ הערות (סימן ע) להקשות הא בלא בי״ד הותר מכללו באב המכה את בנו
והרב הרודה את תלמידו ,וכן הותר לכללו במילה ,וכתב לתרץ דהתם כיון דהוא
תיקון להנחבל אינה חבלה כלל וכו' ,אבל בי״ד המלקין אינו כדי לתקנו אלא שעונשין
אותו על העבר ,וזה הוי חבלה אלא דהותרה מכללה וע״ש וכ״כ כיו״ב באגרות משה
חושן משפט (ח״א סימן ג בד׳ה ובטעם) דהא דבעינן דרך נציון זהו משום שהלאו
נאמר בחייבי מלקויות שלא יוסיף ,ומלקות כיון שהוא על העבר ה״ז דרך נציון ולכן
אין להחשיב זה שמכוין לאפרושי מאיסורא ולקיים עשה ,וכן אב המכה את בנו
לחנכו להותר מכללו ,שהרי אינם דרך נציון ,ומדוייק מה שהגט׳ (הנ״ל) לא אמרה
אלא שהותר מכללו בבי״ד שהוא כדפרש״י וכו׳ וע״ש (וניחא קושיית הגר׳ח סטנסיל
(סימן קכה) דקצת צ״ע בהא דכתובות (הנ״ל) והלא בהחפצא של איסורא דהכאה לא
הותרה כלל ,ורק דבבי״ד לאו דרך ניצה היא ע״ש ולפמש״נ בבי״ד אכן דרך ניצה היא)
וכ״כ כיו״ב בדרכי דוד בבבא קמא (צא ):דמ״ש הרמב״ם (הנ״ל) דרך נציון נראה
דכוונתו לאפוקי דרך רפואה ,והרב הרודה את תלמידו וכדומה ,שההכאה היא לא
כאופן הניצים וכו׳ כי אז אין לאו דלא יוסיף ע״ש ,ובזה ניחא דברי האגרות משה
בתשובתו בספר הלכה ורפואה ח״א (עמוד שכג והלאה) שהתיר לעשות ניתוח פלסטי
שכאן אין זה דרך בזיון ונציון ,וכל מטרתה בזה לטובת עצמה וכו׳ ע״ש ,והרי איהו
גופיה ס״ל דחבלה גופא הו״ל דרך נציון ובזיון ,אלא דס״ל דחבלה שהיא לתיקון לא
הו״ל דרך בזיון ונציון ,וכנ״ל ,אלא שכבר התבאר שבעיקר ד׳ז לומר שחבלה גופא
היא דרך בזיון ונציון שמכל הפוסקים שלא לומדים את האיסור שיש לאדם לחבול
בעצמו מדין מכה חבירו נראה דלא ס״ל כן .ועכ״פ עולה מהאמור שאסור לאדם
לחבול בעצמו ,והוא הדין שאסור לאדם להכות את עצמו ,והוא הדין שאסור להכות
את חבירו אעפ״י שנותן לו רשות להכותו[ .וראיתי הלום בספר לאור ההלכה (משפט
ליינר ,מהדורת תשס״ד) שנגע בהרבה מהנ״ל וע״ש ,והנלע״ד כתבתי].

סימן ם
המכה את חבירו כאופן שחוק האם עובר איסור.

ראיתי בספר חסד לאלפים או״ח (סימן קנו אות כא) שכתב בזה״ל :המכה חבירו
עובר על לא יוסיף להכותו ,דבר זה אני מסתפק אם המכה דרך שחוק עובר
ג״כ בלאו זה ,והכי מסתברא ע״ש ,וראיתי להשר׳ח (מערכת הה׳ אות ד׳) שהביא
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רנז

מהיפה ללב (שם אות ט׳) שכתב שיש ללמוד כן מדברי מרן בחושן משפט (סימן
שמח) אסור לגנוב וכו׳ ואפילו דרך שחוק וכו׳ אסור ,כדי שלא ירגיל עצמו בכך,
דכוותא במכה אסור אף בכה״ג ,וכתב ע״ז בשד׳ח (שם) ולי הדל נראה דאף שאפשר
ללמוד משם איסורא ,מ״מ אין מזה הכרח שהוא בכלל הלאו (והרב חס״ל מספקא
ליה אם עובר בלאו) ,דאפשר דאיסורא בעלמא ,ועכ״פ איסורא מיהא איכא ע״ש.
והנה ז״ל הרמב״ם (הלכות חובל ומזיק ,ריש פ״ה) ...:כל המכה אדם כשר מישראל
וכו׳ דרך נציון הרי זה עובר בלא תעשה וכו׳ ע״ש ויש גירסא ברמב״ם הנ״ל
במקום דרך נציון :דרך בזיון ע״ש ,וכבר התבאר לעיל בסימן הקודם מגדולי הפוסקים
שדייקו מלשון הרמב״ם שעובר דוקא כאשר מכה את חבירו בדרך נציון או בדרך
בזיון וע״ש ולפי״ז נראה שהכל תלוי באיזה דרך הכה את חבירו ,שאם הכהו דרך
נציון ,או דרך בזיון (להגורסים כן) אעפ״י שהתכוין לשחוק עבר על הלאו (ולא רק
איסורא) ,ואף כאשר ההכאה היתה הכאה קלה שאין בה שוה פרוטה חייב מלקות
מה״ת כמוש״כ בשו״ע הגר׳ז (הלכות נזקי גוף ונפש ה״ב) ע״ש ואם לא הכהו דרך
נציון או דרך בזיון ,רק מכה קלה שאין דרך בני אדם להקפיד ע״ז ,נראה שאף איסורא
ליכא ,ואעפ״י שגם כאשר חבירו נותן לו רשות להכותו אסור להכותו (עיין בסימן
הקודם) שאני הכא שמכהו בשחוק ולא בדרך נציון או בזיון ,וגם אין דרך בני אדם
להקפיד במכה כזו נראה שמותר ,שאין בכה״ג שם של מכה חבירו .וכיו״ב ראיתי
בשו״ת אגרות משה חאו״ח (ח״ג סימן ע״ח) שאחר שהקדים שאין רשותו של חבירו
כלום לסלק איסור בל יוסיף מעליו מכיון שאסור לאדם לחבול בעצמו כדאיתא
בבבא קמא דף צא וכו' ,כתב דבנתן לו רשות לחבול בו ,וחבל בו חבלה שפחותה
משוה פרוטה מסתבר שעל חבלה כזו שהוא גם בלא צער ובלא בושת אין זה דרך
נציון ובזיון וכשנותן לו רשות ואין מקפיד ע״ז אינו עובר בל״ת שהוא כדרך שחוק
בעלמא ,דהלאו אינו עובר אלא כשהוא דרך נציון ובזיון כדאיתא ברמב״ם שם,
וממילא לא שייך מלקות ע״ש ,ונראה דהוא הדין אף כאשר יש אנן סהדי שאינו
מקפיד ע״ז והו״ל כמו שנתן לו רשות מעיקרא ע״ז ,ונראה ג״כ שאין אף איסור
מדרבנן בכה״ג ,ואם הכהו דרך שחוק שלא בדרך נציון או בזיון ,ובכ״ז חבירו מקפיד
עי״ז נראה שאינו עובר בלאו ,אולם איסורא מיהא איכא ,ואולי בכה״ג איירי בשד׳ח
(הנ״ל) ודו״ק.
והנה מה שכתב הרמב״ם הנ״ל שעובר דוקא כשמכה את חבירו דרך נציון ,או דרך
בזיון ,ראיתי בשו״ת מהר׳י אסאד חיו״ד (סימן רמט) שכתב שנראה לו שזה
מלשון הפסוק שנתן טעם פן יוסיף וכו׳ ונקלה אחיך וכו׳ הרי דעל בזיונו חסה
התורה ,ודומיא דהתם בנקלה בבי״ד הכתוב מדבר דרך בזיון דוקא ,ואפילו בבגדים
לא אסרה תורה אלא רק דרך השחתה ,א״כ מכ״ש גופו דלא אסרה תורה אלא רק
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דרך בזיון ,ומכ״ש אם לומדים הכאה מקללה וכו' ,ועוד הוסיף (שם) שלא שייך בחובל
דבר שאינו מתכוין והאריך ,ואסיק דבמכוין לשם מצוה ליכא איסור חובל גם לר״י
שאוסר דבר שאינו מתכוין ,ולגויים אסור אף שלא בדרך נציון או בזיון וע״ש ,וראיתי
בספר דרכי דוד בבבא קמא (צא ):ובתשובת הגרש״ז אוירבך בספר יחל ישראל ח״א
(סימן כד אות ב) שמתבאר מדבריהם שם שטעם הרמב״ם שעובר דוקא דרך נציון
שזהו כלישנא דקרא (שמות כא ,כב .דברים כה ,יא) "כי ינצו אנשים וגו" ע״ש,
וכנראה דס״ל דמכאן נלמד שאף מאי דכתיב (כה ,ג) "ארבעים יכנו לא יוסיף פן יוסיף
להכותו וגו" זה דוקא כשמכה דרך נציון ,אולם לפי דברי מהר׳י אסאד (הנ״ל)
ממקומו הוא נלמד ,ובפרט ג״כ ש״כי ינצו אנשים וגו" הרי לא איירי בלאו זה ,אלא
שאנו רוצים ללמוד משם בדרך של גילוי מילתא דאין משם הכרח לאיסור הכאת
חבירו שזהו דוקא דרך נציון או בזיון ,ובאגרות משה חושן משפט (ח״א סימן ג בד״ה
וטעם) כתב שהטעם שבעינן שתהיה מכה בדרך של נציון זהו משום שהלאו נאמר
בחייבי מלקויות שלא יוסיף ,ומלקות כיון שהוא על העבר הרי זה דרך נציון ע״ש
ודבריו מחזקים בעצם את דברי שו״ת מהר״י אסאד (הנ״ל) ,אלא שנראה שבלא״ה
ממקומו הוא נלמד ,כדביאר במהר׳י אסאד הנ״ל ודו״ק.

ואודות הגירסאות בדברי הרמב״ם (הנ״ל) שלפנינו מופיע דרך נציון ויש שגורסים
דרך בזיון ,וכנ״ל ,ראיתי בספר דרכי דוד על הש״ס בבבא קמא (צא ):שכתב
שמה שרשום בצד נ״ל בזיון במקום נציון אינו מובן ע״ש וכיו״ב כתב בספר פתחי
חושן ח״ה (פ״ב הערה ג במוסגר) שצ״ע מה באה לאפוקי הגירסא דרך בזיון מהגירסא
שמופיעה לפנינו דרך נציון ע״ש ,וברמב״ם הוצאת פרנקל לא הובאה כלל הגירסא של
דרך בזיון ע״ש ,אולם לעומת זאת ראיתי בשו״ת אגרות משה חושן משפט (ח״א סימן
ג) שעולה מדבריו שדרך בזיון הוא כפשוטו ,ודרך נציון זהו על העבר וע״ש ,ושו״ר
בשו״ת משנה הלכות ח״ד (סימן רמה אות ו) שכתב שמה שהגיה המגיה במקום נציון
בזיון לפענ״ד שגה בזה דכוונת הרמב״ם בזה ברורה דהוא מלשון נצים ,אלא דמצינו
בזה חילופי גירסאות בספרי הרמב״ם ובסמ״ג ע״ש .ועכ״פ בנד׳ד שמכה את חבירו
בשחוק שלא בדרך נציון או בזיון רק מכה קלה שאין דרך בני אדם להקפיד ע״ז נראה
שאין בזה שום איסור ,אולם הא לאו הכי אין להתיר אף שמכהו מכה קלה ,ואם
הכהו דרך נציון או בזיון אף שהכהו מכה קלה עובר באיסור הכאת חבירו הנאמר
בתורה [ושו״ר בהתעוררות תשובה חו״מ סי׳ לג מ״ש בזה (ושם וכן באמרי בינה הנ״ל
גורסים דרך בזיון ,וע״ע בספר לאור ההלכה!הנ״ל) ,ולדברינו ה״ז כמבואר].
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ענימם שומם
סימן סא
האם מותר לתלמידי חכמים להכניס ע־גמם למקום שההיזק שם שכיח
ויסמכו בזה על זאת שהתורה מגינה ,או שאדרכה ת״״ח עדיכים שמידה
מן המזיקים יותר משאר בני-אדם.

בכתובות (עז ):מכריז רבי יוחנן הזהרו מזבובי של בעלי ראתן (פרש״י :זבובים
השוכנים עליו קשות להביא אותו חולי על איש אחר) רבי זירא לא הוה
יתיב בזיקיה (פרש״י :במקום שתנשב רוח אחת על שניהם) רבי אלעזר לא עייל
באהליה ,רבי אמי ורבי אסי לא הוו אכלי מביעי דההיא מבואה ,ריב״ל מיכרך בהו
ועסיק בתורה (פרש״י :נדבק אצלם בשעה שעוסק בתורה ומושיבן אצלו ומובטח
הוא שתנין התורה עליו ולא יוזק) אמר אילת אהבים ויעלת חן ,אם חן מעלה על
לומדיה אגוני לא מגנא ע״ש ,וכתב בשטמ״ק (שם) בשם הריטב״א וז״ל :מכרך בהו
ועסיק באורייתא ,פירוש מכרך בהו אפילו היכא דלא עסיק בה ,וכדאמרינן בסוטה
(כא ).גבי כי נר מצוה ותורה אור ,דאורייתא אפילו בעידנא דלא עסיק בה מגנא
ומצלא לעוסקין בה לשמה ע״ש ,ויוצא מדבריו דהתורה אגוני מגנא לעוסקין בה
לשמה אף בעידנא דלא עסיק בה ואף במקום דלא שכיח היזקא ,ומלשון הריטב״א
נראה דדבר זה מוסכם ,וכדאמרינן בסוטה (הנ״ל) ,ולפי״ז צ״ב מדוע שאר אמוראי לא
סמכו ע״ז ,ויש לומר דמכיון דשכיח היזקא לא רצו לסמוך ע״ז ,וכמוש״כ באדרת
תפארת ח״ג (עמוד שסח) ע״ש.
ובקובץ שעורים בכתובות (שם) כתב דאף דשכיח היזקא לימוד תורה שאני,
וכדיליף מק״ו אם חן מעלה על לומדיה אגוני לא מגנא ע״ש ,וכתב ע״ז
בספר הליכות שלמה ח״א (עמוד צז) שאין דברי הקוב״ש מוכרחים דאפשר דדוקא
ריב״ל שידע בעצמו שתורתו לשם שמים לגמרי ,אבל לדידן שאין הכוונה טהורה
לגמרי אין לסמוך על כך להלכה ע״ש ,ולפיה״א עצם דבריו מתחזקים מדברי
הריטב״א ,ומה שכתב שלדידן שאין הכוונה טהורה לגמרי אין לסמוך על כך להלכה,
הנה לפי האמור אף שאר אמוראי לא סמכו ע״ז ,ויותר נראה כמוש״כ באדרת תפארת
ח״ג (הנ״ל) די״ל דשאר אמוראי ס״ל דשכיח היזקא שאני ,וי״ל דאף ריב״ל ס״ל כן
בעלמא ,אולם הוא עצמו היה בטוח בתורתו שתגן עליו ,ולפי״ז ניחא דברי הגמ׳

קצ

אהל

כי תצא

יהושע

ענינא הוא הכבישה תחתיו ,וא״ב כך לי הגניבה כמו העימוד ובתרוייהו שייך
לומר דאין דרך עימור בכך.

ארבעים יכנו לא יסיף פן יסיף להבתו על אלה מכה רבה
הנה לאו זה אמור בשליח בי״ד המוסיף להכותו ויל״ע אי עיקר הלאו הוא
בחובל בחברו ואשמעינן קרא התם דאף להחוטא אסור להכותו וכדאמרו בגמ׳
ק״ו בו׳ או דבאמת עיקר הלאו הוא פן יוסיף להכותו אלא שהק״ו הוא שאף
בשאר ישראל ישנו ללאו בזה ,ועי׳ בשבות יעקב שכתב דהלבך לא לקי על
הבאת עבדו משום ראית פירכא לק״ו גבי עבד והרי מבואר דעיקר הלאו הוא
לבי״ד אלא שלמדו ממדות ק״ו וכן מבואר ממה שהרמב״ם מנה ללאו זה בלה׳
סנהדרין ולא בהל׳ חובל ומזיק.
והנה לכאורה בל עיקר הלאו הוא מה שמכהו יותר מהמגיע לו וכלישנא
דקרא פן יוסיף וצ״ע דבסנהררין (פה ).דבעי מניה דר״ש בן מהו שיעשה שליח
לאביו להכותו לקללו ,א״ל ואחר מי התירו בו׳ כבוד שמים עדיף ,והרי חזינן
דאף בהבאה המחוייב הר״ז בכלל הלאו אלא דבבוד שמים עדיף ,מיהו רש״י
שם פי׳ ואחר מי התירו ז״ל ,והרי בל ישראל הוזהרו על הבאת חבריהם ועל
קללתם בדילפינן בד׳ מיתות וע״ש שהביא מדברי קבלה ,וצ״ל דלבך הביא
רש״י מדברי קבלה דא״א לבא מהלאו דפן יוסיף כמוש״נ שאינו אמור אלא
בתוספת הכאה ובהבא שהיא חנם אבל לא בהכאה המחוייבת ,אלא שקשה ע״ז
מד.גמ׳ כתובות (לב ).שאמרו מה לחובל בחברו שהתור מכללו אצל בי״ד
ופרש״י לאו דפן יוסיף ולמתבאר אין זה היתר אלא מעיקר הדין ליתא ללאו
כלל.
הנה כתב הרמב״ם בהל׳ חו״מ פ״ה ז״ל אסור לחבול בין בעצמו בץ
בהכירו ולא החובל בלבד אלא כל המבה אדם כשר מישראל בו׳ דרך נציון הר״ז
עובר בלאו וצ״ע ע״ז מר.גמ׳ סנהדרין (פד ):דאמרו לענין בן מהו שיקיז דם
לאביו והק׳ א״ב אחר נמי ותי׳ אחר שגגת לאו והרי להדיא דאף שאין זה דרך
נציון הר״ז בבללל הלאו.
וצ״ל דאמנם עיקר הלאו אין תלוי בדרך נציון אלא שאץ זה אמור אלא
בחבלה ממש אבל הכאה בל שאינה דרך נציון אין תורת חבלה עליה" ורק דרך
נציון אזי חשובה הבאתו בחובל בחבירו ,אבל בהקזת דם שישנה לחבלה ממש
א״צ דוקא דרך נציון שהרי עצם הדבר זו היא חבלה.
ובהכאה ברשות הנה אי צריך דרך נציון אף בחבלה א״ב לא יעבור עליה
אבל למבואר דבחבלה א״צ דרך נציון הנה אף זה בכלל הלאו ,והנה אמרו
בסנהדרין (פס) מוותר על דברי נביא מנא ידע דאיענש דיהיב ליה אות והא
מיכה דלא יהיב אות מוחזק שאני דאלת״ה יצחק האיך שמע לאברהם אליהו
בהר הכרמל היבי סמביה עלה בשחוטי חוץ ,והגה לכאורה מה הביא מהתם
טפי ממה ששמענו באן דאי משום דהתם אף סמכו עליה לעבור על ד״ת הרי
אף ממיכה שמענן זאת שאמר לעבור על דברי תורה שאמר הכני פצעני ,אלא
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1

משאת

כי תצא  -כי תבא

המלך

קצא

ע״כ דברשות ליתא להלאו והנה שם היה גם פצעני שזו היא חבלה ממש
ולכאורה נראה דאף חבלה ממש צריך דרך נציון וצ״ע למה שהובחנו דבחבלה
א" צ דוקא דרך נציוץ לעבירת הלאו וצ״ע.

ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו

1

נראה דמצוה זו צריכה לעשות ביד ימין וכדרך שאמרו בשאר מצות שצריך
ימין ומ״ש הא משאר מצוות ,וראיתי שאמנם בירושלמי מבואר דחולצת בימין,
ונראה הטעם כמש״ב שאין זה דין בחליצה שצריך ימין ע״ד שצריך רגל ימין
שלענין זה נאמר דין לכתחילה רק ,אלא שהוא מהדין שביון שהיא מצוה צריך
ימין ,וכן ראיתי בסדר חליצה שכתב על הירושלמי לפי שהוא כבוד הדבר וכו׳
ומבואר כהנ״ל.
וכן נראה ממה שהרמב״ם השמיט לירושלמי וכבר עמד בזה המ״מ ,ולפי״ד
מבואר היטב דאי הוא מדיני החליצה היה בדין שיביאו לירושלמי שיש דין
לכתחילה שיהא בימין אבל כיון שזהו דין כללי שכל המצות צריך ימין הרי דבר
זה אין דרכו של הרמב״ם לכתבה בכל מצוה ומצוה ,וע״ד שמבארים בשם
הגר״ח דה״ט שלא הובא ברמב״ם הדין דאין קוברין מי שמת קודם ראשונה
לפי שאין זו הלכה מדיני כבוד המת אלא מדין כללי של אין מעבירין על
המצות ודבר זה אין דרך הרמב״ם להביאו.

כי ת ב א
וענית ואמרת לפני ה׳ אלקיך
עי׳ מנ״ח מצוה תר״ו מה שהביא דעת הראב״ד לחלוק על הרמב״ם רבעי
ודיוי במע״ש בעזרה דבתיב לפני ה׳ אלקיך ע״ש מש״ב עלה ,ולולי דמיסתפינא
הו״א בדעת הרמב״ם דמה דאמרינן בעלמא דלפני ה׳ היינו עזרה הוא דוקא
היכא דכתיב לפני ה׳ ולא נתפרש שם תפילה או אמירה ,אבל הכא דכתיב
ואמרת לפי ה׳ אלקיך הכונה לתפילה לפי ה׳ ותפילה לפני ה' אינו מענין עזרה
דוקא ,ועי׳ בחינוך שכתב ומן הענין הזה יש לנו ללמוד בתפלותינו ובתחנונינו
לפני השם ב״ה לדקדק מאד כו׳ והרי דביאר שהוא ענין תפילה לפני ה׳
כמוש״ב ,וכ״ב בתחילת דבריו במצוה תר״ז ז״ל שנצטוינו להתודות לפני השם
ב״ה והוא כמוש״ב דלפני ה׳ דכתיב הבא ענינו שיתפלל לה׳ וצ״ע בזה.

יפתח ה׳ לך את אוצרו הטוב את השמים
אמרו בגמ׳ שלש מפתחות בידו של הקב״ה מפתח של גשמים ,מפתח של
עקרות ,מפתח של תחייה ,ולכאורה ענין המפתחות שהם בידי הקב״ה ולא
נמסרו לבו״ר היינו שזה לא ירד לטבע העולם ,ובזה יובן מה שאליהו כשביקש
להחיות את בן הצרפתית ביקש למפתח של תחיה דבר שלא נתבאר באידך
שהחיו מתים ,ולמבואר יובן שהרי אליהו נטמא אע״פ שהיה כהן ,ולפי״ז למה
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ו

אולם

הלכות נזיקין סי׳ תכ

המשפט

עט

רצוחא יותר מ״ש ששב  .וכ׳ז דחוק לכל מעיין .גם כגר בארחי
שנק לניזק מפשלשלק של יששס ט׳ ש״ך דהפיג על הראים
כשמירת
נסח״י ושמירת הבטלים טל סורס וממונם שלא יזיק שא
שכ׳ בזמן הזה שה מדיגא מטלטלק כקרקע כראמרי׳ בכתוטח
שצו
אש
טל
ש״ח  .ולשי׳ הרלנ׳א חמור יוחל  .וא*כ כיון שפטור
דגמלי דטרניא אשס גובס כתובה  .וכתב דהתה שאני ילנשדלה
הרי׳ף
לשי׳
וכיש
^,שהזיק טראי דאין להחמיר אפי׳ חבל טליי שמירה.
ארעתא דהכי נשאת שתגבה מהם ולא שייך מיזקק ט*ש והייט
דפטר נשור של נטה״ב שהזיק א*פ ודאי דגם זה דנלו חציו לא דפשי׳ לי׳ דסוין אינו משתנה שיעני הסטלטלק כקרקע אלא דסתש
מדיף ויש לפוטרו לגמרי לשי׳ .ומיהו כצר ביארתי בששצ״ג ומשאיל הוה כפירש לה מטלטלי[ דמהני .כמש״כ הסמ׳ע בשמן ק״ז נשם
מקום שאט מיש • וא״כעכית הוי כאש דעלמא והוא משגר שא׳צ .הרמב״ס  .ולא שייך זה בניזקק .אבל הרשנ׳א כסוף מידושק הביאו
“"'"ונחמת נש׳ם הוא אליבא וליי דמווה ההא אעיג ומחייב הקצוהיח בסי׳ קיד כ׳ דמעיקר הדין שרה מטלטלק כקרקע לשעטד
נטלמא על סקי טמון נאש פ״ש ואיכ וראי וזה הוא סשיט יותר להקל אלא דחנמיס טקיו לשעבוד מטלטלים מטם דלא המט דטיזיי'
ע״ש  .ט״כ גראה לכאו׳ רבווקא החנו התו׳ והטור הדליק בתוך עליי׳ ע״ש .וא׳נ בזה״ז דמטאר ניד וסמנו דטתיי׳ עליי׳ א׳נ פשוט
שלו דלא נטי כאן אלא שלא יעשה בתיך של חבירו דאז משיב ^הדר1ינ1כקרקע  C»nושפיר טבק אפי׳ נזקק וראי׳ נשאיש ברורה ־
כהזיקש״גבי דיבר של זהצ שם דאפי׳ נלא טנה חייג נשל זהב
 □T1סיז הכהו• הכה שאקנה ש׳פ לוקה כק מלw ?,־־־f
פ׳ משיב כסשפ״ס • אכל כלו לו חציו לא נטי טק דמצירו נכנם
שוב ממק ואפי׳ סכה ט״כ ע׳ סמ׳ס שב׳ דנטור ורמב׳ס
לתוך רשות שלו והוא לא קבל מליו להתחייב טל יותר .או לא ראה נ׳ ע״כ של מטרו .וב׳ דדוקא חצירו אבל שלו כיון וביש ט שיט
יותר .והרמנים דבכל טמון נאש נמי ליב כלו לו חציו אפשר נתבאר דהחשלושן סוטרו ושהיד גס בעבדו.וטון יאק מליו שוב
דצאמת משום זה השמיט כאן משה בחוך שלו • ואפשר רס׳ל דכיק לשלם דמה שקנה ענד קנה רט .א׳כ אם באנו לשיט נאק בה ש'פ
דברשותו הוא חשוב לעולם מדליק בתוך שלו כיק דאינו מושה יכהו מכה רבה כדי שפטור עיש .ודבריו חמושן דמה בק עברו
ו־ד
פלו או של מנירו דאס יכה כלו כדי שפטור יכה גם של מטרו .
צטגח היזק  .וע' חח׳ שם וצ׳ט וע׳ מש'כ ?זה בסש צ״ג:
££״[ להגדיש חיטים והגדיש שעורים פ׳ סמ״ע חה סשי׳ דאינו ואי דמשום חיוב משן לא יטשה א'כ גם שלו מפסיד אח מצעו.
(א
משלם יותר ממה שהזק אלא דקמ׳ל דאפי׳ הטמין בהם כלים גס אין שום מקיר לדברים אלו .ויותר נטנק דברי הביח שהניאו
אינו משלם דמי חיטים אלא שעורק .וצאמם ק הוא בש״מ .אבל האחרונים ובשלו דאק עליו חיוב ממק אפי׳ יש בה מ״פ צוקה .
ומש*כ כקצוהיחכסי׳ תכ׳יד דגה בשלו יש חיוב אלא דשא זוכה ממט
צ״ע דא*כ היינו ממש חיטים ומיפה כשעורים וצ׳ע :
ו«*א לעבד קטן דינו ככור  .בסמ״ט כתב דלשי׳ האומרים דמה שקנה עבר קנה רט • ושה נמחל לו דודאי פטור ממלקות
דגם נשור הי׳ לו לכרוח שהיד נהטן .ואינו מוכרח'דהרי וכן משמט דברי הסמ״ט .לעניד באמת מ׳כ דאינו מחשיב כאן כלל
לשי׳ הרב לטיל סיז״י נהמה טדיפא לטנק נזקין נטר אפי׳ ולא בשא זוכה ממנו .וראיה ברורה דהא עישן (מיב) אמרי׳ דאפי׳
מעוכב גיש דאין רבו ענה כמטשה ידיו • ול׳א בי׳ מה שקנה ענד
מגדיל מ״ש :
ס״א כשביד נזקקין לגנות לניזקק גובין מהטטלטלין קנה רבו .אפ״ה חבלה לרט ואי דסיקר החיוב שה לעבד • הא
ט׳ עש׳ין שהאריך לה׳ר דגובין מטלמלין אפי׳ ט״כ בזה אין הרב זוכה בנכסי׳ כלל .ועיכ דמעיקרא החיוב הוא לרט
מסוגיא דסוסיק דרש מהא דאין ביד מקקין אלא לנכמיס שיש להם בחבלות וכיש כשהרב־ שבלו נעצמו דאק עליו חיוב נלל וא׳ג לא
שיך שיפטור ממלקות ודו״ק :
אחריות והא ישיב לרטח ש'כ ואשי׳ סוטן ומשני הביט טחמי הרי
מטלטלין
דמטיקרא ס׳ל דמגבין קרקע מ״כ[ .והיינו אפי׳ איש ליה
0״ט כוואו בשפוד על צפרניו במקום שאיט עינה מטרה אינו
מתן אלא צער ט׳ ע׳ נשים והפיק ר׳פ בליב דפסקיק טש'
דלא כפירשיי  .והיד דזה.םשי׳ דכשאין לו אלא מטלטלים חייב .
כדפריך לעיל אאוקמי׳ דאפי׳ סובין הייט ברלי*ל ופריך פשי׳ .וגם נכ״ד דמחני׳ ׳ניני שא ומטרה  pp56לרשם יתירים .וע׳ש בש'
זה אינו מוכח דהתס אקרא שפיר פריך פשי׳ דכן הוא האמת אבל רשרשו דצער שם ט חבורה • אף דבחמת הצפי בעצמו פוס כאק
אמתני׳ בסיד שפיל י״ל דטטי נהכי וכפין זה כ׳ רש׳י בסי׳ש מי ט חטרה מ״מ האום מצטער יותר ביש ט מטרה מים  .ולכאן׳
שהיה טמא (דציי) ד״ה פשי׳ גבי חמורת הפסח אינה קרעה עיש] .צ״ע שלא נמצא בש׳ זכר לזה כלל .והנראה לי דטק רמטארלקמן
ודחי דדווקא מטלטלק .ודברי׳ אינן מונניז דידאי מעיקרא הוה סיד סט׳ז דשומת הצער הוא כמה אדם מחן להפטיר םצ 91כזה .איכ
דדוקא קרקע ולבסוף משנה דגם מטלטלי! יטל ליחן ואץ שום ראי׳ כיון שני דאדם מצטער בצער שיש ט סטרה יותר א״כ ודאי גס
דדוקא מטלטלין .אלא דקסיל דיטל לישן אפי׳ סובק אם ירצה .והא זה שא נותן יותר ומר נכלל הרמים יחישה כזה .אבל אי לאו האי
דחנן דאין נ״ד נזקקין אלא לקרקע היינו ביחמי דמטלטלי דיתמי לא קרא שיא דניון דבאמש הצער בעצמו איט גדול נ״כ■ ואף דהארם
משחטנרי .וכן היא משמעות הסוגיא נהדיא .אבל לעניד ראי׳ מצעער יוחד ת״מ אין חיוב על המזק .וא'כ טיב לא שה אמדיק
הרמב״ם מסיגיא דלמ״ג דבעי לאוקי הא דאק הנמל יורש נזקי כן דהרי זה מחן בשביל מה שמצטער כעצמו גמה שאין המזיק שיב
אשתו לרבה שגבה מעות ולר"נ שגט קרקע דבזה שה ראוי .וכ׳ בזה .שוב מצאתי בישיש שדחק נזה הרבה לרשת האי לישגא משוס
ולענ״ר ברור כמש״ב .וע׳ שר שהניא
שם התו׳ דלר?נ אפי׳ קרקט אמר .דהא דבנע׳ח מעוח לא הוה ראוי שלא נמצא בשוס שסק
משום חוזי יהיב זוזי שקיל • ור’י כ׳ דאסי׳ גבי נזיקין לא הוה מעות דנרי ריי שצער שאש׳כ אינו משלם 'אלא הצער כנשמת ההכאה גופה.
ראוי לפי שדרך לפרוע במטוס וכ״ז דחוק • וכ״ש חי׳ הראשון דא*כ ור״מ שלק וכי דהסנמת הרא׳ש כר'מ  .וני הביי דנתפו׳ משמע
אדרבה ש״ל לשטר דטלהו הוה כשחוק ■ אבל לפי כי׳ הרמביס איש דסיל כהריי ט״ש  .ואני חמה שהרי נפרק הכונס (ס׳ט) הניא
דלכשמילה נ״ר נונין ממטלטלין פ׳כ .ומשיה קרקע הוה ראוי-ומרלא הראיש דברי ריי וחלק עליו בפירוש ועיש של [ג״כ כסין־דנרינו
אמר שלא גט משת ש״מ ג*כ דכל המטלטלין הוה כמעוח ואין טפק לענין צער שיש בו מטרה) ופשטא דשגיא דהשנל וכמין נמה אדם
רוצה ליחן שלא יצטער משמע דלא כהר׳י .ומדבריו יש ראיה גם
אותו לכתחילה כשיש לו אלא למטלטגק וזה נטן:
למש״כ בהשך לענק יש ט מטרה'.דגיה יש לדקדק כמשיכ ודו״ק :
סקיג השיג טל הרא׳ש שכ׳ ראיה ללא קיי׳ל כר״ח דפסק
 1כריה רסיל דוקא כסף או שטב דהא ר׳כ חלשדא דרבא
שבש
כיצד משמרין השבח אם לא חסרו אבר כו׳ .נותן
של 5ל יוס כשעל נטל נו' ואס מסרו ט' .ושנת כאלו שא
דהוא כחראה ט״כ לא *0ל הכי דהא פריך גבי והמת יהי׳ לו דלמ׳ל
קרא דישיב לרטת ש׳ה ואפי׳ סובין ואי כריה איכא לשמר דקרא שומר קשואין משמט ובזה איני מנכה צו כשעל בטל .וי״ל דהא זה
כדאית ליה והפיג עליו דר’כ הוי תלשרא לרב ואינו בחראה כלל .ג*כ שי כצר קולא קצת דשני מחשב אלא פשח שנאומנות כמש’כ
הרש״א פ׳ש ולא משלק יותר וצ״ט :
וצ׳ל בשים א״ל ר’כ לרב פ״ש .והנה כבר כ׳ התו׳ בניד דתרי ר’כ
סייצן עלו גו צמחיה מחמת המנה טי שיב לרפאוש  .ע׳ הה״מ
הוה וריכ השני סוס חלמידא דרגא עי׳ סדר המרוגז גאריטש .
ומשמע ושסק נת״ק ולא כרבק נחראי וצ׳ל ומשמע לי
אמנם כספר הישר לריח מצאתי שהרגיש בעצש מראי׳ הרא׳ש וב׳
וססמא רמשי' היימ נת״ק .אנל שדיין צ״ע דשיל לאשי הא דמשק
ס״ז דקרא ט״ה בלי״ל דהא השב שלם יפלס שור תחת השיר עיש.
ומ״מ לולי רק היה שאס דהראיש לא ס״לשכחה זו וכל שמזלה בשים ראפי׳ אגת אגי יחייא • כ'יי ?רמ' י״ינ 2? ?°1515
•
כאותו דבר שהזיקו זה ודאי יטל ליחן לו אפילו כדאית ליה כסה • נערן אמו •ונאמיז י*ל דמהני׳
׳
כששח ההל לש המבייש '«“גי'ש ט׳?/
וסלע לגט גנב וגולן אמר בשים דאיט הנזקק ואין שמין ונותן ט
(סכ״ה) צמק באזנו וחרשו פטור מדיני אדם ט ^ נסמ׳ע
שלישם או כסף ואש׳ בדאיח ליס .כמטאר נכמנ״ו מ״ש וצ״ע •”
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הלכות נזיקין סי׳ תכא

מ! שאינו ששה מעשה בטט הר נרמא פ׳ס .ולש׳ז צריך ליישב שי׳
הרמל׳ס כסשפ׳ו סיג נכי מסלק כרים וכסתות דחייב ואעיס שאינו
פושה בגוך הדבר .אנל באמש פט' לעיל סש’צ דתרגגול ששבר
 Vברוח כנפיו או שתקע כקולו לחון אויר כלי ושברו .־ וסוס שצנך
" ל 0וחמור שנער ושברו כלים חייבים.אלא דבבהשה הוי צרורוח ואינו
חייב אלאחיג .אבל באדם ודאי הזיקו בקולו הוי נהזיקו בידו ועשה
מעשה נטפו .והא דפ&ור הכא מט׳ נהחובל דצ׳א או דאומדנא
ן-
יי דאינש לא עניד לאחזוקי כהני והוי אונס .או דיש לשלוש דהגיזק
נופי׳ לא הו״ל לאבעוחי כלל ואיש דאבפוש אנסשי׳ .ומשמע בהדיא
דהא לאו סיט הוה משוב כמזיק טריו ט״ש היטב ודוק :
טחן לו למי טלו אם איט כעל אומנוש  .ואס הוא נעל
אומנות מאים כמה נפחשו דמיו .בסט״ו נט קטע רנלו כ׳
דאה הוא טקב מרגליוח דאין פחח רנלו שלה כ׳כ משערים כאלו לא
היה בעל אומטש .וא״כ צ״ע כאן .ואולי י׳ל דמ'מ המסרק קצת של
במל אומנות אך שאינו דפי טלו הוא יושר הרבה מדמי טלו של ארס
סחה שאינו נעל אומנות .אלא דקמ״ל דלא משערים בנפל אומנות
ג״כ שיווי דמי טלו כש שהוא בעל אומטת ׳ דבבעל אוסטח עדיין
היא ראוי קצת .ופ״מ איט אלא להוסיף מל חיוב סתם .דמי טלו.
אמנם צ״ע סתימת הדברים :
חבל ט חבלה שאין מפץ זה ראוי למשוש פעור אכל חייב
0
הוא כטשת כ׳ הסמ״ע דאפי׳ עשה מבלה גיולה יושר
מהראוי .מ׳מ חייב אטשח שנתבייש בה .ומשמשת דבריו אפי׳ על
הבושת כל מבלה גדולה ■ ולולי שאיני כדאי א'נ כלל לחייט על אונס
דהא גישת קיל מנולב^ד׳ דברים כמט׳ בסי׳ הסמוך .אבל לכאו׳
נראה וכך הוא ביאור הדברים רעשה חבלה יותר מהראוי פטיר
לגמרי אפי' מדמי מכלה שהיה ראוי לעשות כיון דעל החבלה הנחלה
הוא אינה ואינו מתחייב דלא משטק לה מעשיו א׳כ אין עליו חיוב
כלל כיון דאין זה מעשיו [ומיהו אין זה שכיח די״ל דדוקא מה שהיא
יותר מן האומד לא משוב מעשיו אנל מה שהי׳ ראוי לפי האומד
מיהי מחייב וכן ראיתי בישיש וצ׳ע .וצנ׳מ יש לפרש דברי הננהבר
בנח הי׳ ראוי כלל להזיק] .אבל הטשח כש ברקק בטש חייב אפי׳
לא הזיקו כ:נ .כ׳ש זרק בו אבן ולא הזיקו .וא״כ אך דנעשה חבלה
גדילה כאונס ופשר טראי מטשת המבלה גדולה אכל• ודאי לא שייך
לפוטרו על טשת של זריקת האק נו דכבר נתחייב וצ׳ע:
איד החפץ ואמר החובל נא היה ט נדי להזיק והנחבל אימי
הי׳ ט יטבע ונוטל .ט הראב״ד יכ״ש היא מיין הנחבל דס׳־צ
דמה התם שאומר דשא לא חבל כלל סימכין על החזקה דאין מדם
חיבל בעצמו .כיש כאן שסומכין דמה שאיט ראוי אינו מובל .והנה
באמת יש כא; מקיס עיין לענ׳ד דנראה דאם ש׳ הניזק אדם שליש
וראוי לזוק בכ״ש .אס אינו ראוי להזיק לרוב ב״א והמזיק איט מכירו
לניזק ודאי פטור לפחית מד״ד ..דלא גרע מנתכוין לזרוק שחים וזרק
ד׳ בשמן הסמוך דפטיר מד״ד • וא־כ כנה״ג וראי במל שכחת
הראב"ר דינר שאיט ראוי להזיק אינו מזיק .דבאמת לזה ו ־אי יש
ט נדי להזיק אך לדברי המזיק .אלא דאופר דאינו ראוי להזיק לרוב
אדס ופשר מר’ד .והניזק אומר שראוי להזיק גם לרוב אדם וחייב.
ומה אין הוכחה ממה שהזיק לזה דלוה בחמת ורזי יש בה כדי
להזיק .אמנם נראה רלהרמב׳ם לשי' דש׳ כטעם דנחנל בס’צ להוא
מטעם קנס וא־כ גס בזה עדיין יש ק׳ו של הראלי רכ״ש דקנסיק
אותו כאן .אבל לפי טעם הראב׳ר ששא משוס חזקה רוקא • דשינו
דחוקה דאינו מכל נעצמו צ־ע לענין זה של ודו׳ק:
 '0הזויק אבן ולאחר שיצאה מידו שציא זה את ראשו וקבלה
פטיר מכולם משמט דפטור אפי׳ מנזק • אמנם הטור בסימן
ההמיך כ' דחייב בנזק והביאו הסמ׳ע שס  .ומדברי החו׳ שם שדקדקו
הליכנא דמחייב בזה מזרק כלי מראש הגג וש׳ תחתי׳ נרים וכהתיח
ובא אחר ושלקו דהוורק פטור ומשמע דללישנא ופשר איש• ש״ט
דסיל דפעור אפי׳ מנזק קאמר .ויותר שנח מדבי־י הרשביא בש״מ
בל נאמת דהא ופטר שם היינו כלישנא דפטר הנא עיש וש״מ
יפטור הכא לגמרי אפי׳ מגיזק כהשא דהתם .וכן יש לדקדק לערד
מהא דכחי׳ח בנופך קומש של מטרו בפני הדליקה ומשא ליה
ברוח מצויה דהכופך חייב והמדליק פעור  .ומשמע אפי׳ לא כפך
זה בטונה להזיח אלה המדליק פטור לגמרי אך ובלד באדם שלא
בטונה נם הנעל התקלה הראשן נעשה שותך עמו .וע’נ כאן דלא
שה ראוי להזיק לינא עליו שוב כלל .ומיהו כ״כ נסתי״א דאל׳ג
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דאש שה כסציו מ'מ היכי דלא הי׳ ראוי להזיק בשעת סרליקס
ליח לי׳ כאדם המזיק לש .וא׳כ י׳ל דכאן באדם המזיק חייב טסי ודו׳ק:
המבייש אח הערום ט' פטור טסמ״ע של דלשי׳ ר*י חייב
0
במבייש פרום בש״ד .ומ’מ ברור דווקא נמל ערום לצורך
שום דבר כעין בית המרחץ דבסמוך וכהיג  .אכג במלך שרום
מחמת שעות הרי קיי״ל רטטה אין לו טשת .וכבר מטאר בסל׳ה
ס״ח לעמן פסול עדות דכוטה .של ולא שהולך טרום בלבד ט׳ הרי
וזה ודאי שוטה ואת לו טשח .וס’ל לר׳י דזה מה פשי׳ לי׳ להמקשה
דכא איירי בכה״ג עיש שטב:
המקנטר אח חצירו וא״ל איני עבריין אע*פ שלא סירש
היאה דדקיק ול המקנטר דהיינו דווקא שאנו
כמוך
י 1דפין שהוא מטין לקינטור אנל בל״ה ליג ממש’כ בהמוך דהאומר
לחבירו פסול אתה יטל לחיץ דברי׳ דפסול מחמת קורבה קאמר
ט׳ש  .וכ״ש כאן שיטל לומר ללא כיונתי לקנטרך כנל אלא וראי
רהכא באנו רואין שמחטין לקנשר ולא שייך לתרץ דבריי אלא דקמ׳ל
דאע״ג דלא פירש הדבר בפירוש אין נ׳מ בזה דמ'מ ביישו .אבל שכא
דמתרץ דברי׳ שלא נחכיין לביישו אך דוה נתבייש בה מ’מ קיי׳ל
דטשת עד שיחטין וז״ב :
סמ׳ע סק׳ו צער ריפוי וטבת חייג שלא בטונה נלמד
*D
מדכתיב כי יריטן ט׳ .מא מרש׳י (דל׳י) סוע׳א ד*ה
מך סימא עין דבירו ע'ש ובחי׳ (ע״ב) דיה ם’מ ויתבאר שטב:
ס״ךן פניס שנתאבקו יחד ט׳ פשר טסנלע דהרא’ש הרכיב נזה
כני טעמים חרא מפום ממילה • ונראה דאפילו לשי' המחבר
רל־׳• :אך בשרם ע'מ לפטור היינו באמירה בעלמא ס׳ל דאמדיגן
דעתי׳ דנו־אי אך דאמר הכי מ׳מ אין• לעתו למחול לו באמש .
אבל נאן בודאי מחצו זה לזה  .שד נ׳ משום דמה כשנים רצים
ברה׳ר .ונ׳ ההני״ע דהתה בעי דחרויי׳ עבדי מעשה .ונראה דה/
הוה כעבדי תרוייהו כמוואר בירד סנ’מ גבי נטלה גני אילים
המננמים זא״ז דחוששין אפי׳ בפחות מעשרה כמשך שמתאמץ מגד
חנירו ניזק יותר עיש .וא״כ היג לענין דכאן הרי סייע בהזיקו ודו׳ק:
ס״י וכן אה גתטין לזרוק פנים וזרק ד׳ טי ופשר מד׳ד .וצריך
ל־מר דהכא בנחטין לזרוק שנים .אינו ראוי לילך ד׳ אפילו
כרוח מצוי' .דאליה לני ל״ג מנפל ק הגג כרוח מצוי׳ דמייב בדיד.
;ןשד דמשמע נרא״ש ריס״ק דאסי׳ הניח אמו וסבינו כראש גט
"ונפל ברו’מ הוה כאש לגמרי לחייט בדיר כאש .וע׳ משיכ בזה נסתי׳ח

ל״ד

סל״ח

כי׳

״ תכ״א

נשם ש׳ סנהדרין וציט :
סי”׳ג התחיל האחד השני פשר שים לו רשות לחטל ט נרי להציל
ענש  .ובהנ׳ה וכן לענין גדופים כו׳ המתחיל פיר" הקנס
האי וכן שא תמוה דהכא רוקא כדי להציל .אבל פשוט דהגיה זו
צריך לשות אחינ דה׳ לעל טשת פטור אט׳ מכל ט יותר מכדי
להציל דלא כיון לבייש [למשיב לי׳ כשינג] וכן המכה תיירו והוא
קרא' משר ט׳ ע״ז מסיק וכן לענין ביושם המתחיל שדע הקנס
רהשני חטב ג־כ כשינג אס זה התחיל לביישו  .והסמ׳ע ניחק
להעמיד ני׳ כלסניני דגם בחבלה פשר כשעת חימיה א ;י׳ מדיד
ושא חמיה דבהדיאכ׳ הראיש דבארס אין לו רשת אלא כרי להציל.
ובהבל בו יותר חייב .אבל בשירים פשר בכל טוני משום כל המשנה
ובא אחר ושינה ט [וכן יה לצמיד משסוש בעצמו דפטור ואפי׳
לעני! מיתה קיי"; דשיר האצטדין פטור דכי יגח ולא שיגיחיהו
אחרים] איל נאדה ליא הכי .וכ״כ התו׳ בריפ׳ג לה איבע״ל לעיוני
עיש וכן משמע מדברי הרב בפירוש בסמוך דשעת חימום אינו סוטר
אלא מטשת וברור כמש• : /
וכן הדין כאדם הרואה אחד מישראל מנה חבירו ואיי להצילו
חס לח ביכה אח המכה יטל להטתי כרי לאפרושי מאיסורא עסמ״ע
שהרא־ש כ׳ בשני בטת בנו ואחיו במד בבא ונותן טעם כדי למציל
קרובו  .ובאחר ל נרי לאפרושי מאיסירא כמשיב שנחבר  .ול
דבאחר דוקא באדם שרגיל תמיד נזה להפריש אימי מאיפורא עיש.
וליג חילוק זה דלא כל העתים שוים וטדאי א״א להוציא ממוט .
אבל ככר מטאר לחלק בסי׳ שפיח ס׳ח גבי אלך ואביא עליו רוצחין
דאעיג דאחד איטרשאי להזיק להאונור אלאכשהאומר שא שחזק
לכך  .מ׳מ זה עצמו שהפחידו יטל להציל עצמו מ'ש  .וע׳ כמצ’מ
פ׳ח סתוכל ונשק דחילק כשם הריב״ש גבי רודך דבאחר יוקא
בהתרה בו וכנרדך אפי׳ לא החרה ט .וכן ביטל להציל נאמד
מאגריו והרגו דאסר נהרג עליו מיט הנרדך עצש פטור עיש וכהיג
כנ׳ג

שם

חבל יוסף  -אולם המשפט הוטנר ,יוסף זונדל בן חיים עמוד מס (252הח*פס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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הלכות נזיקין &י׳ והכד

צכ׳ב ,ונראה דקרוצע וגס״ד הם לכ״ז כמו הוא עצמו .כדקיי׳ל
גני' יצא מעיר המקלה מצוה ניד גוס*ד ורשוח ניד כ״א וציה :
שנים שחבלו כאחד שניהם חייכיס ע׳ תו׳ ר׳ס הסרה גני
פרה מעונרת שהזיקה של רהדנר ירוע שאין הולד מזיק כמו
אוצרהחכסה| ע'ש  .וא״כ ה’נ _ נראה דשניהם חיינים לסי האומד
הפרה
1
קאמר ודו׳ק:
הי׳ א׳ מחטץ והשני לא כיון השני פהור מטפח משמע
דגם המתכוין אינו מתחייב על חלקי של שני ולא מחייביט
לי־ כאן מדר״ג דבליכא לאישתלומי מהאי משתלם מהאי •ואולי דדוקח
על נזק אמרינן הכי דחסרי' .אמנם מדברי הסמ׳ע סת׳י סקנ׳ז
מוכח דגם ככל ד״ר הוה שייך אי לאו דעל שור לא שייך רד
פ׳ש  .ואולי ס׳ל דדוקא גני גושה ל’א הכי דרוקא טל ממשה
חבירו שעמו י'ל לחשוב כאלו עשה הוא עצמו .אנלבושת דכעי דוקא
כיון לבייש לא שיי־ לומר שכיונת חצירו הוא כטנחו וא*כ היי צא
;12x567
■אה״וו 1
י
נתטין על טשת השני וצ׳ע :

סי״ד
שם

סי׳

ס״א הנוגף אש האשה ויצאו ולדי׳ נותן דמי ולדות
לבטל מ' .ולא חילקו נשכח ולדוש משמע דס״ל כרמן
דהנל לבעל והכל נכלל נהשומא וע׳ ביאור הגר׳א .והיינו נמי דלא הביאו
דראביי עד שיכנה כנגד בית הריון ראיהו דרים לה מהי־ה ורנקהא דרשי
לי׳ לשבח הריון .ואע׳ג דקיי׳ל משנת ראב״י קב ונקי אפי׳ בבריי׳ כמט׳
בר׳ס החולץ וכ'כ הרכב׳ס בב״ב קל׳ח עיש .מ’מ כיון דת׳ק תני במתני׳
בסחמא .לא קיייל כראב׳י בברייתא נגד החמא דמתני׳• וכ’כ הרין
בנדרים (כ’ר) ד׳ה ולעט; הלכה ע״ש .ואע״ג דלאוקי׳ ררבא חליא
בפלוגחא דמתני׳ .מ׳מ ודאי לא פליג רנא אאוקימהא דרכה דתניא
כותי' דסליגי במבנרח .וא’כ יש לפי־ש מתני׳ נפלוגחא זי .וסלוגתא
דשבת הריון לא הוה אלא ברייתא .יטיל למפסק כראב־י ודו׳ק :

ש□

ואס ננסה אחר מיתה הבעל דמי ולדית לאשה וי’א והוא
כל יורשיו .זה עי׳ הראנ׳ד והיכיח כ; זיהה ר׳ח מוקי בריי׳
דשה דמה הבעל גוחן ליורשיו בנגפה לאחד מיתת כבעל יס״ל
דהיורפי; /יכין ט ולא מציני דסליג רבה אלא בגר דאין לי יורשין
מק״ה זוכה בהו האש; .אכל כשיש ני יורשי; אי; האשה יורשת.
ונראה לענ׳ד בשי' הרעבים דס׳ל דזה נמי הלי בפלונתיי׳ דדוקא
לר״ח דלהאשה לית לה שוס הורת זכית בדמי ילדות מש״ה ע״כ
יורשי; חיתם יורשיו .אבל לרנה דס ל דבנר זכי בה איהו א״כ
בודאי משזכר דאף זכוה הבעל אינו אלא מכמה לטדאי גופה
הוא  .וא*כ כשמה כמו דממעטינן בשחיטת (מ״ג) דאי; ארס •מוריש
זטת בתי לבט דאותס לבניכם ולא בטהיכם למיכה  .ה’נ ולא
נשיכה לבניכם .ואין בניו יורשי; זניחה ודלק :

סי' תב״ד

סיא לפיכך נא יקיז הב; לאביו כו' שמא יוציא לו
דס בש״ס קרי לה כגנה חנק ולכאו׳ צ’כ דהא
קיי״ל דאב הדודה את בני והרב אה תלמידו ושליח ביד פעורי;
׳* zliדמציה עברי .ןה’כ הכה אין כך מציה גדולה מפ״ג  .ומיהו כבר כ׳
שס התו׳ דלת חשיב דבר שאיט מהטץ דח״שינן שמא יעשה בענין
^1
דהוי פיר עיש  .יא'כ כיון דנשגגתי עיכס יוהד מהצי־י־ לרפיאה
אלא להזיק א’נ הוי כסיסיף לו אהה יתירה דקיי״ל דגולה ולא
מיפטר בזה משום מציה ודלק • כיב ראיתי בביי ילד סשליו הביא
דבלי הרמב״ן פכי על התיספחא כי־ופא אומן שהזיק ה״ז גולה .
דהיינו וחייב בדיני שמיס  .ולעג״ד הוא דחיק מאד דהה
(c
משמע והיא חייב גלית ככל נז׳ג דאס יצא מעיר המקלט סירגו
גוהיר .ולפמש׳ב מדברי ההי׳ י׳ל נפשי׳ נכה״ג לחייב גלות ממש
כהיסיפו לו אחת יתירה ודלק  .וע׳ נהו׳ ברי״ם ז׳ב דכ׳ דליי;
שטעה משבינן לי׳ כמזיד שהי׳ לי נדקדק ע׳ש  .והיינו כדאמריק
בסי״ס א’מ ששגגת תלמוד עולה זדון וכן ביד מביאי; פר על העלה

דבר ואכמיל  .וייל דהוהיד בי־ופא שטעה בלמודו וציט :
בילד סי׳ רמ״א דמסיק דבליכא אחר שרי .וציע קצת דהא
פריך שה ממחט נעול בה אה הקוץ עיש  .ואי איתא הא
החם אי חפשי־ נאחר • יאילי משמע לי׳ אפי׳ סמוך למשיכה שיטל
להמתין קצה וציע:
 Vbהחובל נבח קטנה של אחרים נ!ק ט׳ וכן שבתה לאב בו׳ אכל
צער ט׳ ונראה מתי׳ הרמבים דלא חילק כאן בי; המוכה על
שולחן אבי׳ או לא ולעילם בבתי הקטנה אפי׳ אחרים שחבלו כה
היה לאני׳ (בסמוכה לגמרי ובאינה סמוכה להעדפה) וצא מחנק אלא
בין נזק ושבת לשיר  .ונראה דאעיג דהשיס חילק בזה מרומיא

הפשפט

דברייתות דנסמובה דאיט גברא קפדנא לא קפיר והיה שלה

אבל (ל״י אן

וכיב סראים  .אנלהרמכ׳ס ס׳ל דלז דוקא לרב•
אט צריכין לחי׳ זה והוא גטן דהא החו׳ שס הקשו נאמת דמ»
קושיי דילמא הא דטחן לאב בשבת ואייך כרי*׳ דגזחן להם מצסס
בש״ד וחי׳ שני תי' מדא דמשמע לי׳ בבל"׳ פני׳ דחני דטק להם
הוא בכל הדברים כמו נבט  .ועוד תי׳ דהא מסיק פס בגדיי*
דשני דנות; להם  .דהוא שחבל בהם פעור וטדאי אק לסועס
אלא משבת ובזה נמי קחני דבחנלו נהם אחרים טחן להם אז•
כבת קטנה ע״ש .והנה חי׳ השני וראי ליתא לשי׳ הרמב׳ס דהרי כ׳
נהדיא דהוא שחבל בהם פטור לגמרי • וא'כ לי״ל אלא כחי׳ הראשון.
דהשיס פריך משוס דומיא דננו .וא’כ וראי רזה א״ש לרב דס׳ל
דלענין הנזק רבת קטנה אין להאב שים זטת ט כלל אלא בשבת
ושפיר י’נ דגם מטחי׳ הקעטש מי דומיא דמי׳ .אבל לר״י רבת
קטנה נם הנזק שלו .ומשמע בהדיא דהנזק בכ׳ג פלו ולא מחלקינן
וכן נראה בזה מדברי כל הפו׳ דבנזק
בזה בין סמוכה או לא
לא חילקו כצג .וא׳ב נלאיהע״כ לא טי דזמיא דנט  .וא״כטראי
ונאמר ברומיא דסבריי׳ כתי׳ התו׳ בפתי׳ דהא נסק ישבת והא
בשיר .וגם הוא מיכי־ח לר״י דהא באמת כנר נתקשו התו׳ עם בזה
דלמה יתן לה השבת בסמוכה כיון דק הדין הוא בל האב דמי
לי׳ רחמנא במעשה ירי׳ עיש תנדחקי בזה .ואיכ כ־ז לרב דצ׳ל דומיא
דמו ומוקי גבריי׳ דנית• להם בכל הדט־־ם .אבל לר״י דבלא׳ה איט
דומיא ולא איידי ככל הדברים ודאי דלא נדחק בזה כצל ואףנספוכין
ה״ה שלי  .כיו; דרומיא דבריי׳ ניחא שפיר לדידי' ועיש היטב.
ובאינה סמוכה נמי אף דצייכה השבת למזונות פ'מ ההעדפה רידי׳
רזה ודאי דאף לריי מ'מ בריי׳ קמייתא ע'כ מיידי באינה סמוכה
מדמני כבני גדול יתן מיד  .ואפיה חט נזה דבבח קטנה אפי׳
אחרים נותנין לאבי׳ ומשמע דקאי נמי אתנח  .כדהיהא בסוגיא
בהליא  .וע־כ סייט להעדפה  .ומשיב הה’׳מ דדווקא בסמוכה .
היינו רנאיגס סמוכה נרי ;,מיהו לזונה  .ודברי הססיע סקיי

ס״ט

חמוסין מאיד לענ״ד עי׳ש :

יש נה נכסי צא; ברזל מוכרת איתי לאנדים נטויה  .כ״כ
הוא״ב וס־ל דנזס איני כמוכר שמ״ח ו זינה יכילה למהול.
ובזה איש קי׳ הת' בם אבריי׳ דתימדץ כמה אדם נית; בכתיבתה
של זו והקשי דמי יקנה [ימה שתי׳ דיטלה גמטד במשכנות ט׳
כבר הקשית' בהי׳ ביי מסופיק דב*מ גב• מצת שטר כתיבה בזמן
שהאשה מידה י־דר לבעל עיש] אלא דהא בריי׳ כבר מיקי נסיניא
כניכסי צב יאינה יטלה למחיל .ומיושב יוחי־ גס מה שהקשו כס
אהוניא ניפה דמאי נריח• ראי׳ לתקנת אישא דיגמא קאי במנה
ומאתיים ובזה ת־ש דעל מנה ומאתיים ליכא מכירה כל :ודויק:
£D״ Vסקי־ז דמה לי שיש לו עליו דמי תבלה אי דמי הכתובה
.כתמהיג ט׳ הייט ליידן דקיייל דמיתל חייב נשנס מרד’.:
לי הבנה
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עיר בשם בעס׳ח ראם אץ ■י שקנה יקנה ה;תבצ
עדיי .יבקציה״ח הקשה □ rדד• נ" ד •:קנה השתת
׳
נטייה הא קיי׳ל שימא הירא יאס נתייק־ה זיני ניתן הגת דשעה
הזיל .וא־כ כבתזגרש יישיה הי־נה לא תה; ני אנה בכמה שנקת
וצא ירוית  .יבזה יישב קו' התי׳ 3הי*פ '”נ דנשנם נניזק ,מה
לא תגכיר בזה לנמרי חף אס תמות היא דהא בדקים פס־דא אץ
הבעל אנא •ירש  .ותי׳ דאהר תינו י:יצ נקנות דנגבי תחר הר'
;ף? אין לו ניע דחף אס
הוה ככל ניקה דכבעל מיציא.
יתה עכשיו בטי״ס אחיי כשימית היא מו היא לח יקה מנה בשוי
ע”יב  .ונפיל זה אמת ראף תס תמית היא יגבה הניזק כל נזקו
במכרה של עכשיו יה:ה כל ,הדי צא פסקי כן
ראי; חיעלת
אלא
-------אלא רא*,
נמטתר בסשה־ת ס־׳ב ואף סרב שם גת כ״כ מנת נההיה ך=ס .וביה
מ״ך "־ש .ה:נ בתמח חין דברי
ג-כ לא ?-,ל מ ,נמטאד
a
מיכרחץ ימ*פ יבימא הדי?י* הם ?תיה'.ה פ:יג'
כשבתחילה הי׳ כיה כנעה ש לקהה .״יל כה; דבתח/ה לא  .ט
;1־^7
כלי= ל-א לי־ו״|? 5לא על
י• ׳
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חדכזת גדקץ ם* חם

מיזק והוא גרור ופשס :
<£״** כמ״ה מן אם מזבלה מי הכתובה ממרח כתובתה לבעלה,
ומשמע דאפ״ס אינו חייג לגרשה  .והשעה כמשיב היא׳
 opואפי׳ נחבלה מועמס ניע קיי״ל לריס דאתיא נטי׳  opכותי/
דכל מוסת לבשלה סמאתיס ה״ז כץ אלא דקיס משוס זימא
משימתה .וא*כ סוה״ד אפי׳ מולס .וטון דבזה בל״ה קלס בעיניו
למציאה לרינה ג׳כ למטר ע*נ כטו״ס ומפסדת הרכס .ומיהו ממרי
המחבר והרמנ״ם ממוט לענ׳ד שאיט מחלק בזה וק ראיתי כשי׳
טס המאיר* ומפרשים ס״ס דסק דבמנלס מומסת איט מן הרין
לכוסה למטר לו .דאינא נ״מ משביל דבר מועט לא ערשה .
לא סילקו סס ולעולם לא חייטה למטר ס״ש :

סי׳ תכ״ה ה״ב ואס הוציא ראשו אין טגעין ט .ע׳ לעיל
 fsnoמרוב פדחתו ה״ה סלוד וכיש כאן וע׳
מי׳ המניב בזה :

0״ה ישראל העושה להכעיס את הבורא ט׳ משמט לכאו׳ אפי׳
3פ’א .אבל מדברי התו׳ ד״ה איזהו מוכס דגם זה דווקא ברגיל
ראל׳ים אנמי לא התרצי קושי׳ קמייחת דאבתי לממן זה גרע ישראל
— סש״ג ע״ש ואפי׳ צענין שמימה ב׳ בחולין (« )rדעד ג׳ פעמים איט
נפשה מין אפי׳ נמו״ג מ״ש וצים:
■ ""שם ורומי ב״ד מישראל מקום שהשדות של ישראל .בסמיע
מטאר ואפי׳ רועה בהמה דקה של אסיים אסור ע״ש .
אכל התר שם ובדייג שם כי בהדיא דשל אחריה שרי דאין אדם
סומא ולא לו .וכן מוכח מדבריהם בסו״ע מרוט דווקא גא׳י אסור
אגל מיל לא .ומשמע דסייט ודאי אפי׳ במקום שהשדות שלישראל
דושא דא״י • מיש שהניאו מהני עתי דאכלי חושלא בנהרדעא .
ומר כ׳ רש״י בכ״ס ושם כמרובה גבי הא דנהרדפא כעיר הסמוכה
לספר .דסייט להי׳ שה ישוב גמל מישראל .וכו בכ׳ק (רד) גט
עתי דמפסדי לר״י דאיל דלצנשגהו ומשמע שלא הי׳ לו כסי׳
אחרה  .וק .טהנין לרשת רד אף במקעות שיש להם שמת
הרבה♦ ואף שרגילים מפיס טחים אם הי׳ איסור בדבר גס לטתים
הי׳ אסור למסור דהא מצווין טל הגזל ושבר על לפני שר .ועוד
דהא בהמתו נהנית שזילה[ .ובאמת יש לעיין כריש 3׳מ דאמר
אנן חיוחא לרשא סיני מסריק הא מבר אלסכי שר ט׳ דלמה לא
אמר משוס דגזילה איכא גט׳ טפי׳ טיס] אלא ולאחדים ליכא
איסורא ודויק:
סי׳ תכ*|י כוח הרואה הכירו שבגג ט׳ או ישכור אחרים עסמ״ט
דכישלו לזה צריך לשלם .זנראהדהיינו כשיש לו כשעת
מעשה .אכל לא הי' לו כשעת מעשה א'צ לשלם כ® בצדקה דקיייל
מצהיב השבר ממקום למקום מוני הי' באותה פטה .וכן יש לדקדק
מהא דמותד שטי לאותו שטי ט״ש ודו׳ין:

עוזי שתמס מל שממיס! סרי׳ה וסרמרם־סירושלסי
דסחייב לכנוס כספק נפשות להציל אח שכירו .סמוראי *
ולפג״ד יש מקום לומר דסיל דהירושלש ס*ל כק המורא כראלג
דשנים שהיו מסלכין כמדבר וטד .אחד 1קיתון סל מיס ט׳ ישתו
שניהם וישחו ולא יראה אחד בשחת חכילו ולא □"ל דחייך
קודמת וא £ק הכי מי ודאי של חכירו ודאי סוא דוחס ספק
שלו אכל לריע דקיייל שם טתי׳ דמיין קודמין גס ספק דירי׳
קודם לחבירו .ובמשוח ספק טוראי .ונלאה לי ראי' דסא אמרים
רש דטריוח הקישן מחוב לר^צח .מה מצח יסרב ואב
נרי
יפטר אף־ נערה המאורסה יסרג ואל יעטר .וט*ס כחו׳ דנאשס
דאיט ששה מעשה אינה מחויבת דהא לא ילפיק צי׳ אצא
מרוצח והתם דווקא כששה מעשה « דהא מטמא ,משום מאי חדק
וטט שאיט ששה מעשה אמדינן איפכא מאי חזית .וטיט דלאי
פרין כאסתר והא עדיות הוס ס״ש היסב י וא'כ מדיות דמי לגמרי
לרוצח .ואי ומחייב למום בספק להציל ודאי סל חמדו * ואפי'
איט עושה נמשה מחויב להציל חטרו ולכטם לספק .ול1נ סיב
כעריות מל? דודא‘ מריות וספק כפשרת מחויב למום ואמי׳
אסה דאגה ששה ממשה משיבת לכטס כספק נפשות להציל
מודאי עריות ♦ וצא משמט  pברד ■ ובייש כחוטת בסומא ולדדון!
להר דאונס שרי ע״ש וצ״ע:
סי׳תב״ז ס׳א אבל בית אוצרות וטח הבקר איט זקוק לו נברג מבוא*
7אפי׳ באר וטר ונהוג צריך לעשות לו מעקה עשרה.
ונראה דהתה כקנימא תשמישתא  .אכל הנא נטת אפי׳ אין לד
קום תשמיש על הגג נזיה׳כ מא דחייב דסחמא ,מא לתשמיש .
וכזה פעור הני דלאו דירה  .אכל בקטעי חפטישסא ודאי מיג־
חייב וציע :
□״ב נל טת שאין נו ד׳ אשת טל .ד׳ אשת .פטור ממעקה •»,
וט׳ בנא קמא (ניא) דאיתא שם דאם אינו נובה מכפרם
עשרה מסמים אע׳ס שמכה מכחוז ואינא סקנח נמות פשר
ממטקס דלאו ביש שא  .והפי׳ שלא הביא זה י נראה דסמט׳
דבש דיא על ד״א  .וא* 5כ״ע יצריך גובה פשרה
אכא
ספחים  .דהרי סונה דסגי זיע רוחב צריך נובה י״מ ואפי.7
רשות שבח דהגי ד״ע רוחב צריך גובה נמרה כפנים AM
המבואר כאו׳ח סי׳ שס״ה סמיו דטת* שאין שוט סןרה WK
ששליש לעשרה אין שט רה’י מיש רש גט מעקם מטך דא
דצריך טכס עשרה ודו״ק ג ׳
©"ה גונה מזטקה אירה פשתה מעשרה מפסים  .פ' כהסימי
£כ׳ ראי׳ מספלי והראכ״ר פי׳ בפנים אחרים .ולענ׳ר׳מא
מגיא ערוכה בלק (ר’נ) החופר נרסיי ההמוכק׳לרס׳ד חייב ט*
מד שיעשה מחיצה עשרה מפחים ..שב מצאתי  Va 02בשה הראיה
שני שם בפירוש מנאן לגונה המעקה עמיה מפחים ח׳ב;

בא״י לסרני חוקיך ן

תם וניטלם

כדף פ״א ע׳ג שורה ייג צ״ל אחר שורה שאחרי׳ .
ו
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אוצר*

פ׳ו מהלכות דיערת

המלך

מעשיהם מ״מ פליט לעשות מה שטבל באיסור
או לשלותם ניחן רשית להטת .וכן משמע פ״ב
המפורש ולא להניחם שוגגיס כדי שלא יהיו מזידין,
דמטח ןד״ח פ״אן מה חטיבת עצים רשות אף
אבל וראי במקום שאין ידיט תקופה ואפי׳ אס
כל רשות יצא האב ט׳ ושלית כ״ד עיין שם.
נמחה בהם לא נפרשם ,כי אין בנו כח לעונשם
משמע גנז־ דוקא לשליח ב״ד מלה לרד־ת בעוברי
סוים
עד דפרשי ,א״כ מה יועילו מחאחיט ומדוע
עבירה הבל לא לכל ארם .מיהו י״ל התם היינו
מזידין .וח״כ לא קשה מידי מגמרא דשבח וכן
התר שכבר שבר לרדותו לעונש על מעשה הרע
כהך דחנכה שהרי לא הי׳ בידם כח למינעם
שעשה .אכל להטת־ טרם עכייחו למונעו מלפנות
אמרו
ולעונשם ער דפרשי ,וידוע הי‘ להם דאי
ביו י״ל יכל אנשים שוים בדב*( .וכהא טנא
ברור.
לח מקבלי .ע״כ נמנעו ולא אמרו כן נראה
חלקו השוס׳ רפ״ח דנזיר [ד״ב פ״ב] ד״ה ר״י
תואר
וביה נסתלקה קושיית מהריש יפה ביפה
עיין שם היטב] לה :יד כמו שהם רשאים למוחו:
ןר״פ נ".׳] והובח בתפרא דארעא שם .אהח דתיתא
יש להביא ראי׳ מפ״ב דמכית שם
במדרש שם שהי• אהרן טמל העגל ופותרו לפניהם
להיפך .דבגמרא פריך על יצא אב
ותמר לו • משה מה עשה לך העם הזה מוטב
ה־ודה אח בט .נימא כיין דאלז נמיר לאו מצות
שידוט שוגנים כר .והרי ברבר המפורש בתורה לא
השתא גמי לא מצה ומשני אע״ג דננדר מצה
כנורינן הכי ע״ן שם .ולחה שכתבתי לא קשה
קעביד יכתיב ייסר בנך כוי .והקשו התם׳ ד״ה
מירי .וזה ברור :
אע״ג דנשליח ב״ד לינת למימר נמי כיון דאלו
לא חטא לאו מצה ט׳ .דא״ג לתו שלית ב״י
ח
מיקרי כלל הבל הא קשה משלית כ״ד נימא כיון
דאלו לקה כבר לאו מצה היא ט׳ עיין שם מה
המוכיח את הכירו .תחלה לא ידבר לר
שדחקו לחרך וקשה מה קשה להו רימר מיידי
בשליח ב״ד הכת להטת אדם שאיני -ינה לעשח
השרת עד שיכלימנו ,שב אמי•
מצת ,דקיי״ל בכתוטת (דפ״ו ע״ק מ:ק אותו
ולא תשא עליו חטא ,כך ז־מרו חכמים יכול
אתה מיכיתו יפדו משתנות ,ת״ל ולא תשא
פד שתצא נפשו באמר סוכה איני עושה ט׳
פיק שם .וא״נ לא קשה מידי משליח ב״ד דממ״ג
עליו חסא מ :אן שאס ר לארם להב :ים את
אם כבר רצה לעשות המצד הרי לא■ שליח ב״ד
ישראל וכיש ברבים ,אע״פ שהמכלים את
מיקרי כלל .וכדנתט ה ת ם' באי לא חטא ואם
חב רו אינו לושה עליו ,עון גדול הוא ,כך
ל־ רצה לעשות המצה אפי׳ כבר לקה על ירי
אמרו חכמים המלבין פני הכירו ביבים מין
אחר מ״מ כל זמן שאיט רוצה לעש.ת המצה
לו הלק לעיה״ב לפיכך צריך ארס להוהר
מציה להכותו דהא מכין אתו עד שתצא נפשו
שלא לבייש הכירו ביבים בין הטן ביו גדול
ומאי מקשי האס .,ועל כרחך רא אפשר לומר
ולא יקרא לו בשם שהוא בוש ממנו ,ולא
דמיירי מחניתין בהכאה בהאי טנא דא״נ מאי
יספר לפניו רבי־ שהיא בוש ממנו ,במה
שנא שלית ב״ד דהא בזו יש רשות לכל ארס
דברים אסורים בדביים שב־ן אדם להכירו,
להטחו כדי שיעשה המצה .ומאי שנא דנקש רק
אבל בדברי שמים אש לא חזר נו בסתר
שליח ב״ד .ופ״כ למיידי להלקותו לפונש על
מכלים■ ן אותו ברבים ומפרסמים חטאו,
עבירתו שעבר לכזו בעינן דוקא שליח ב״ד .כיון
ומתים ם אי תו בפניו וממין ומקללין אותו
דניכא בזה לתא דמצות תוכחה שהרי כבר עכר
עד ש־תוור למוט :כמו שעשו כל הנביאים
ומה שעבר אין .וא׳־כ ששיר הקשו התום׳ דא״כ
בישראל .נסחפקתי היכי דלא חיר ט נם על
נימא אי לא חטא ט׳ ואתי שפיר .ומוכת דבלהטח
יד הכלמה אס רשאי כל אדם המוכיח -להטתי
ע מנות פשה נאמר פונה איני עושל ,וכהא
פר שיחזור ט .והגה במשנה פרק בן סורר 1קז
גונח רשות ומצה על כל אדם כמו דרשא ומצה
ע״א] נחשט רק עבירות פרטיים שגית להטנו
להכלימו ולב׳ותו:
בנפשו של העובר לאדם הרואה .מיהו י״ל לאותן
[לע ץ ביס של שלמה ןנ״ג רב-ק סי׳ ס-פ1
העבירות הפרטיים נישן רשות להרגו ולהללו בנפשו
שכתב ג-כ בפגישות דרשא להכותן !הביא
אבל להטחו בלבד י״ל אף ככל העבימת ניחן
התנומח ר.י.מו יבשם הרפ׳יש .וכתב דק
ק
רשות .ולכאורה בדוכחי ט.בי משמע דרק לב״ד
מבאר

ואדרבה

הלכה

1

לב
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אוצר

פ״ו פהינות די#ות

מבואר בפרטן יכול לא יכט ולא יסטרט למטחן
ט׳ ע״נ ובדו .ולפטט בערכק ליתא חיבח להוכיחו
רק לכאורה ע״כ לומר ק דאי לאז הכי הא אסור
להסס וכמו שאמר לרשע למה חכה נר .אן׳ י״ל
דליכא לאו דלא תשנא בזה]:

ועוד

ראי׳ מפורשה מגמרא ערוכה סרק המלח
בב״ק מ־כ״ז ע״אן ופריך לר״י דאמר לא
עבש אינש דכא לנפשי׳ מדתגיא נרצע שכלו ימיו
ורבו מסרב בו לצאת וחבל ט ועשה חבורה שהוא
פעור ,ומשל אמר רב נחמן ב״י בעבד שמשר לו
רבי שפחה כנמנית לעד האידנא היחרא והשתא
איסורא ורשאי להלקותו ולהפרישו דהאי דיגא לאו
לנפשי־ הוא ע״כ .הרי מטאר להדיא דביל כל
אחד רשות להלקותו ולהפרישו מאיסור .ואפשר
באמת ר״ג דאמר מביד אינש דינא לנפשיה ס״ל
דאין רשאי לכל אדם להטת לחבירו .וחילי׳ רירי׳
דאדס עושה דין לעצמו מברייתא רנרצ< 4ורק לר״י
מא למשל תלמודא הכי בעבד שמסר לו רס
שפחה כנעני* /וס״ל לר*־ דאף בדבר איסור ביד
כל אדם לטף ,לגל לב גחמן ס״ל דלא כן הוא:
ובזה הי־ ניחא לפענ״ד ליישב בשייעחא דשמיא
נמרא פ״ק דברטת !ד״ה ע״ב] במעשה
דרב הונא דאחקיפי לי׳ ח׳ דני דחמרא ואמרו לי׳
לבק דלא יהיב שיבשא לאר־סלג ואמר להם לא
שביק לי מידי .אמרו לי׳ הייט דאמרי אינשי במר
ננגח נניב וטעמא טעים .והקשה ה״ל קלוגימום
ז״ל והובא במרדכי [פרק החובל] הא שטר עביר
רב הונא ראימר ברב נחמן ס״ל רעביד אינש רינא
לנפשי׳ ותפס הזמורות בשביל חוט עיי״ש תה

שתיק .ופי׳ בספר חסידים [סי׳ ת׳] וכבר הארכתי
בזה במ״א בס״ד:
וכאן נאמר ליישב קושיא זו עם מה שכתבתי
דחילי׳ דרב גחפן הוא רק מהאי ברייתא
תרצע ,וס״ל דאין ביד כל אחד לטף תכירו נענין
איסורין ,והייט טממא דר״י יפליג פלי׳ דרב נחמן
וסובר דרשות ביד כל אחי זא״כ אזלא לה ההוכחה
שנרצע .והנה לכאורה הדבר פשוט ררשאי להכותו
כל אדם להעובר מכירי /ממאי דכתב רטט ראם
לא שמע ביחיד ישא' לבזותו ולהכלימו ברבים
וכדרכי הנביאים .וכמו דרשאי לבזותו כן רשאי
להכותו .אך הנה בפ״ק דב״ב ןד״ט פ״א] אמר
רב הוגא בודקי[ לסויטת ואין טדקין לכסות איבעית
אימא סברא האי מבזי והאי לא קמטי .ור״י אמר
טדקין לכסות ואין טלקק למזונות• איבעית אימא

המלך

סברא האי מצמר והאי לא מצמר ט׳ ע״כ .ולפ״ז
צ״ל דסוגיא דהכא אזלא כר״י דב״ב שם דקיים
הסברא דצערא דגוסא עדיף מבזיוני .וע״כ לא יכול
כל אדם להכות באגרופו רשע אע״ג דרשאי לבזותו,
אולם רב הוגא דברנות י״ל דלטעחי׳ אזיל דס״ל
בפ״ק דב״ב שם בזיונא עדיף מצערא .וא״כ מה
אס בזיונא הותרה הרציעה לבזות ולהסלים עוברי
עבירה כש״כ להכותם ולצערם דרשאי ושרי ,וכיון
שנן ממילא אורא לה הוכחת רב נחמן מנרצע
דאיכא למימר כדמשני ר״י להתש בעבד שחסר
לו רט שפחה כנענית ואסקינן דביר כל אדם
לטפו להפרישו מאיסור .וא״כ טון דאזלא הוכחת
רב נחמן מנרצע ממילא הדר דינא נר״י דלא
עביד דיגא לנפשי׳ .ושפיר קאמר בברכות שם לרב
הונא בחר גנבא נטב וטעמא טעים ולא שייך
עביר דינא לנפשי׳ והייט דרב הונא .ע״כ כר״י
ס״ל דלא עביד דינא לנפשי׳ וכנ״ל ואתי שסיר :
ומצאתי להנאב״ד מליסא בספר נתיטח המשפט
[פי׳ נ] משפט האורים ןסס״ק א׳].
הביא בשם הקצות החושן שכתב דלמאן יאמר
שעטדא לאו דאורייתא והב״ד טפין בעי ,ב״ר
דוקא לכסותו אבל הדיוטות לאו בני משיי׳ גנהו.
וכתב עליו נראה לפעג״ד דלישא דניון דדמי לסוכה
איני עושה דטפין אותו לקיים המצוה כל אחד
מצווה להפריש תכירי מאיסור אפי׳ מי שאיט
מכלל ב״ר .כרמיכח [בנ״ק דכ״ח] גבי נרצע שכלו
ימיו ע״כ דבריו .הרי שכתב ג״כ נמו שכתבתי
והביא הראי׳ הנ״ל מנ״ק דבש כל אדם לטף חטרו
ולמונעו מלטשות איפור .מיהו מת שכתט בעניו
שעטדא לאו דאורייתא דטפין אותו כמו בסוכה
ואיני עושה דכופין אותו .אם הוא טמן הזה ובדייג•
זמנינו נ״כ שחקרו ט הקצות החושן והנחיטת.
במחילת כטדס נעלם מהם המרדני דניטין פרק
השולח (ריש סימן שפ״ג] בענין השוכר עבדו
למט״ס קונסים אותי .נתב וה״ר אליעזר ממין
בספר יראים גבי השמטת נספים דאם המלוה
איט אומר משמט אני טסין אותו .כדתנן נבי
אומרים משה סוכת כר מכין אוחו ט׳ ובב״י
של חון לארץ אין רשאים לטפו ט׳ יעיין שם ר\טנ«

פרק ז׳ תלכד ,ד׳
רש דברים שהז אבק לשון הרב• כיצר
פי יאמר לפלוני שיהיה כסות שהוא
מחה

אוצר המלך רבינוביץ ,צדוק בן יעקב הכהן עמוד מס  62הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

איפר יהודא אונמרסן
רב אב*ד בליברפול.

חקר הלבה כדינא דחוכל בחברו
טו״ט הלטתי זה באיסורא דהובל בהכירו .,נוגע לשאלה שנשאלתי
למעשה ,אם מותר לאיש יהודי להאבק ולהתגושש ,כדרך »האטלעטים«
המתחרים זב״ב להראות גבורת כחם .השאלה היא טדינא דחובל בהכירו,
כי מן הנמנע שלא יחטל האחד בגוף חברו בשעת התגוששות• ויש חשש■
לאו דלא יוסיף( .ואם השני א״י יש חשש ילםני עור כי ב״נ שהכה ישראל
חמור יותר ,כמפורש כרמכ״ם פ״ה מחובל ומזיק) .ובמדינה וו נהוגה
התגוששות  Boxingבכמה כתי ספר שבנ״י לומדים שם ,בתור חנוך
גופני ופתוח השרירים ,ומהראוי לברר אם שרי למעבד הבי:

א

יש לחקור כשאחד נותן רשות לחברו לחבול בו ואומר לו הכנו פצעני ע״נז
לפטור דפטור מתשלוטין ,כמפורש בב״ק צ״ג א׳ אם מחילה זו מהני גם לפומרר
מלאו דלא יוסיף וגו׳ ,דמזה ילפינן לאו לחובל בחברו .ואחר• שדין זה אינו מפורש
בש״ט יש לעיין הרבה בברורו.
ולכאורה אפשר להוכיח בפשיטות מפונית הש״ס ככמה דוכתי דטדידרי למצוא
נונא דחייב מלקות בחובל בחבירו ומוקי לה היכי דהכהו הכאה שאין בה ש״ם,
דביון דאין בה חיוב טמון מחיוב עלה מלקות מלאו דלא יוסיף .ואם איתא דהיבי
דנתן לו חברו רשות להכותו ופטרו עי״ז מממון ג״ב מחויב מלקות א״ב למ״ל
לדחוקי בגוני רחוקי ,דטיירי בדלית בי׳ ש״ם ניטא בפשיטות בכל חבלה ,דהיכי דאטר־
הנחבל הכני פצעני ע״מ לפטור דאז אין שום .חיוב ממון וממילא מחויב מלקות.
וטדלא אוקמה הכי ש״ט דכשמחל לו על ההכאה נפטר ממילא גם מן הלאו וליכא
שם מלקות בלל.
אולם אפשר לדחות דאין מזה ב״כ ראיה משום דעד־פא לי׳ לטינקט הבאה שאין
בה ש״ם .משום דמה דפטור מממון כשאין ש״ם זהו מטעם דפחות טש״ם מחול אינש,
כמבואר בראשונים ולבן נקטה הגט׳ אופן כללי דהוה מחילה אצל כל אדם ,ולא רצו
לאוקמי בגונא דהנוזבל מחל לו בפירוש ,דנראה להם ברוחא יותר להעמיד הדין
באופן שהיא מחילה אצל כ״א.
ובאמת דין זה נזכר בתשובות הריב״ש סי תפ״ר ,ומפרש שם דמה דאיחא בב״ק
דבאמר לו הכני פצעני ע״מ לפטור פטור זהו מממון »אבל שיוכל להכותו ולפוצעו
דארבעים
לכתחילה ולעבור בלאו של מכה חברו דאזהרתיה מקרא
יכנו לא יוסיף ,מפני הרשות שנתן לו זה ,הא ודאי לא אםשר« עב״ל .הרי דעתו
של הריב״ש :כי מחילה ונטילת רשות לא טהני לענין חבלה טלתא דקרא דלא
—  -־■׳
יוסיף.
אמנם לא נתבררה לנו דעתו ,אם יש בזה רק איסור בלבד ,כמשמע מלשונו
שכתב לענין »להבותו ולסוצעו לכתחילה* ,או דיחויב גם .מלקות כמו בהכאה שאין
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בה ש״ש (ואע״ג דגם חובל כעצמו אסור ט״ט מביא קרא דלא •וסיף ,דקרא דאשר
חטא על הגשש שמביא בנ״ק לענין לחבול כעצמו לא שייך גבי חברו) .ונשקא טינה
טובא איכא בין אם נימא דחייב מלקות ע׳יז או רק איסור בעלמא .כי בתשובות בית
*וסף שסק (הובא בחדושי רעק״א ובש״ת לחו״ט פיי ל״ר סעיף די) כי אם אחד הכה
לחברו אשי׳ הכאה ישיש בה שוד .שרוטה שפול לעדות מדאורייתא» .כיון דיש בלאו זה
■מלקות כשהכהו שחות מש״ש ,גם כשיש בו ש״ש טישסל« ,וא ־כ היכי דנתן לו רשות,
■אי נימא דהור .חיוב מלקות מישסל לעדות מדאורייתא ,ואי נימא דיש רק איסורא
בעלמא אינו שסול טדאורייתא.
אולם לענ״ד יש לדחות ,כי מתשובות הריב׳־ש אין ראי׳ לחקירתנו ,ואששר
לומר כי כשאנשים מתגוששים ומתחרים יחד אין אסילו איסורא טו התורה ,כאשר
בבאר להלן בע״ה.

ב
ובסשר מנחת חנוך (מצות ט״ח אות בי) מחליט בנדון זה בברור גמור ,כי אין
•שום חיוב מלקות בחבלה חיכי דנתן לו רשות מקודם לחבול בו .ומשני שבמחכ״ת יש
שם כמה דברים תמוהים לכן הנני מעתיק את דבריו ,וז״ל» ,אבל אם אביו ואמו אומרים
לו שיכם או יקללם ,או חכרו ,אינו עובר בלאו זד .ואין חייב לא מיתה ולא מלקות...
זלענין חיוב מלקות או מיתה נלעייד סשוט דאין עובר ואין חייב* .ואחרי שמביא המנ״ת
ראי׳ מדברי הרמבי־ם ז׳־ל שב״ו מהל׳ סנהדרין הל־ ו׳ ,שכתב לענין מקלל ראעש״י
שמחל המקולל מלקין את המקלל שכבר חטא ונתחייב ,ומדייק הכ״ט שם דרוקא היכי
שהמחילה באה אחרי שבבר קלל או אין המחילה מועלת ,אבל אם מחל בתחילה
ונתן לו רשות לקלל אין כאן עבירה ,מסיים המני׳ח לבסוף »אבל אש אביו מוחל
•ומצור ,להכותו נראה ׳דאין חייב בלל ,וכן בחברו ,ואין עובר כלל .,אעש״י שלא מצאתי
זה משורש מי׳מ הסברא נותנת כן .כנלע״ד כרור« עכ״ל.
אכן מה שמסיים שלא מצא זה משורש ■הנה לענין אביו ואמו ראיתי בשאלתות
דר״א גאון (מששטים סוף שאילתא סי) דפוסה להדיא »דרק על כבודו יכול ד,אב
■למחול אבל על הכאתו וקללתו לא« .ונראה מדבריו דד,מחילה לא מד,גי כלל בזד,
וממילא יש חיוב מיתה ,וכן משרש בד,עמק שאלה לד,גאון הנצי״ב »וכי,ין דאסור
■לכתחילה ממילא חייב מיתה ובאיסורד ,קאי«.
ומלבד זה חמוד ,לענ״ד מה שהמנ״ח כולל חובל בחברו עם חובל באביו בחרא
מחתא (וכן גם מה שהוא כולל דין הכאה וקללה כאחד ,כמו שאפרש) ,כאילו שרם
•חם בדיניהם זל״ז ,והן מלבד מד .שיש לחלק ביניהם מצד הסברא הנד ,נם דיניהם
חלוקים .דהיבי דהיו אביו ואמו *רשעים גמורים מפורש בסנהדרין די ש״ה דאסור להכותם
או לקללם (ועי׳ ברמב״ם ה־ מטרים ש״ד ,הל׳ י׳־ב ונכ׳־מ) .ובעשו תשובה חייב הנן חנק
על הכאתם ועל קללתם ,אעשייי שהם נדונים ׳למיתה על חטאם ,ואולי אחר שהכה או
קלל אח מי שנדון למיתה שטור לגמרי .הרי שאין דין חבלה שוה להכאת אב ואם^ויש מקום לומר דאב אינו יכול למחול לבנו על הכאתו וקללתו אבל אחר יכול
זמחילתו טהני.
ומצד הסברא החלוק מתקבל על הלב ,דבחונל בחברו הקשירה תורד ,על זת
■שהוא פוגע כגוף  .זר ,כמו שאסור לגזול ולהזיק כל דבר השייך לחברו ,וגם נזק גוש!
זצערו וכו׳ בכלל .ולכן תלוי הדבר ברשותו של זה ומחילתו מהני כמו שמתני
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אוצ ר־החיים
לעניני מטון .אכל נהוכל כאב ואם נתוסף כאן איסור אחר ,מה שהוא פוגע בגוף--
ההורים ,ומעשה זה אסור כעצם ,ואינו תלוי כלל כרצונם וכמחילתם ואין נטילת רשות®
טהני לענין זה.
ואחרי התפוש מצאתי חלוק זה כטורי אבן למגילה ד׳ כ״ח ודיל *ונ״ל עוד'
ראי׳ מדאמר ר״ם הנחנקין רב לא שביק לכרי׳ למישקל לי׳ פילוא וכוי .ואי האב
יכול למחול על בזיונו ה״ה על הכאתו נמי יכול למחול ,א״ב למה לא שכקו לבניהם
וכוי הוה להם למחול על כבודם ...אלא ודאי כל כה״ג שהוא דרך כזיון אין כבוד
האב מחול ,וה״ה לכבוד הרב .והא דפריך התם א״ה אחר נמי ,ומשני אחר שגגת לאו
בנו שגגת כרת ,אע״ג דאחר יכול למחול על הכאתו כדמוכח מב״ק ר׳ צ״ג ,הא דפדיך
אחר נטי היינו בדסתמא דלא מחל« .עכ״ל.

ז1ן

הרי שמחלק בפשיטות בין כנו לאחר לענין מחילה ,רכבנו לא מדיני .אולם מד'.
שפשוט לו לבעל טורי אבן ,כי אחר יכול למחול טגמי כ״ק ככר העיר בחדושי הרש״ש־
שב" דאין שום ראי׳ משם ,דהגט׳ מיידי לענין תשלומי? דפטור אכל לא לענין איסור*
דחובל ,ואין שום מקור מפוגיא ההיא ,אכל בבנו פשיט ליי דאין מחילת האב מד,ני כלל .י
וכן גם תמוה מאד מה שהמנ״ח כולל קללה בהדי הכאה ומחליט דגם בקללהמהני מחילה ,וזה פלא ,כי גם מקלל עצמו לוקה (כמפורש ברמב״ם פכ״ו מסנהדרין..
‘'!לכנו הסט״ג מנה מקלל עצמו ללאו בפני עצמו ,עיי״ש כלאוין די״ב) .ואילו תובל
בעצמו אפור אכל אינו לוקה ע״ז ,והאיסור הוא רק מפני שצער עצמו מקרא ראשה
חטא על הנפש .ומכש״ב דקשה להכין במקלר אביו שתהני מחילתו דהא גם מקלל־
לאחר מותו חייב ואין הטעם מה שהוא גורם לו צער בזה.
אמנם הכ״ט שם מדייק כן מלשון הרמב״ס שאומר מפני שככר חטא ונתחייב ,אכל
האחרונים תטהו ■עליו ,דמ״ש ממקלל עצמו .וטרטכ״ם עצמו אין להוכיח כ״כ ,דאפשר־
דלשון זה קא• גם אלכתחילה ,וכוגתו דהחטא הוא מה שהוציא קללה מפיו.
וטעם הדבר שלא חד,ני בקללת חברו שום מחילה הוא פשוט מצד הסברא,
כי חטא הקללה הוא לא מזה שמגיע צער עי״ו להמקולל ,אלא כמו שבאר רבנו ז״ל
בס׳ המצוות סי־ שי״ז ,מפני הפחיתות שבמעשה זה לנפש המקלל ו»ד,זהירה תורה שלא
יניע נפשו על הנקמה ולא ירגילנה לכעוס« (עיי־׳ש שרבנו האריך בזה) ,ולוה בון
הרטב״ם כאן לומר דאין המחילה ׳מועלת בכך .וכן מצאתי בסי »אור שמח« שם ,שכתב
דלכן אין מחילה מועלת להרטב״ם ,משום <דלא עדיף ממקלל עצמו.
ומכיון שפסק המנ״ח בדין דמחילת אביו ואמו נפתר מדברי השאילתות והטורי־
אכן שהבאתי ,וכן גם דין מחילה לענין קללה ,עלינו לבקש מקור לדינא דטחילד,
בחובל בחברו ,כי הטנ״ח בעצמו אומר שלא מצא דין זה מפורש.
ולכאורה נראה דאם היינו אומרים דטחילת חברו ורשותו מהני להתיר את
איסור החבלה היתד .מתורצת בנקל קושית האחרונים שהעירו ,למה בחובל פחות
משוה פרוטה חייב מלקות ובגוזל פחות מש״ם פטור לגמרי ...ולפי״ז החלוק מבואר,
דבגזילת ממונו רמהני מחילתו ורשותו פטור היכי שגזל פחות מש״ם ,מפני שאין
בזה דין מטון והוד ,כמו גדר מחילה .אבל בחבלה דטחילתו ורשותו לא מחני לכן
חייב אעפ״י שהחכלה היתד ,בפחות משוה פרוטה .ברם אפילו אם נימא דמחילח חברר
מחני ג״כ פשוט דאין זה דומה לנזילה (חוץ טתרוצים אחרים שמתרצים האחרונים>
כאשר אפרש להלן.
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ג
והנה מצעו לרבנו הרמב״ם ז״ל בפייה מהל׳ חובל ומזיק לשון מייחד בביאור
איסור דחובל בחברו ,וז״ל» :ולא החובל בלבד אלא בל המנה אדש בשר מישראל
בין קטן בין גדול בין איש בין אשה דרך נ צ י ו ן הרי זה עובר בלא תעשה,
שנאמר לא יוסיף להכותו ובוי« .עכ״ל .ולשון דרך נציון הוא כלשון הכתוב בי
ינצו אנשים (ומה שהמגיה הוסיף ברמב״ם »נ״ל דרך בזיון« קשה להבין ,דמה
ענין הכאה לבזיון .ומצאתי בס׳ קרית ספר להמבי״ט דמביא לשון הרטב״ם בולו
עד שיכנו דרך נציון ,וכן נמצא ברמב״ס שנדפס בשנת ר״ן :דרך נציון ,וההגה
היא איפוא מאוחרת .וכן נראה לי ברור) ובונתו ,בי הבאה שהיא בדרך האנשים
הנצים ומריבים זע״ז ,שרצון המכה להזיק את חברו ולצערו עוברים עליה בלאו דלא
יוסיף .אבל יש הכאה שאינה דרך נציון ואין עליה לאו זה, .־צריך עיון רב מה
שהשמיטו הטור והמחבר בחוי־מ סי־ ת״ב דברי הרמב״ם אלו עד שיכנו דרך נציון.
ויש להביא קצת ראי׳ לדין זה ,דרק דרך נציון חייב בחובל ,מדבר• הגט׳ סנהדרין
ם׳׳ז ב׳ ,דיליף מהיקישא דמכה אדם ומכה בהמה דחובל באביו לרפואה פטור .ואכתי
יש לשאול ,מנא לן דגם אישור חובל בחברו מותר לצורך רפואה ,דקרא רמבה אדם
מיירי במכה אביו ,דכתיב בו יומת ,ויש מקום לומר כי התורה אמרה לנו בי תוספית
האיסור מה שהוא אביו מישתרי דייכי דהוה לרפואה ,אבל עדיין אין אנו יודעים אם
הותר גם האיסור של חובל סתם .דהא במכה אביו ולא עשה חבורה אין חיוב מיתה
ויש איסור של חבלה סתם ,במו חובל בחברו .אלא ודאי רעל איסור ההבאה סתם אין
צורך בשום קרא ,משוט דרק דרך נציון אסדה תורה ,והבא דלרפואה מתכון ולא
לצערו ולהזיקו ממילא מותר .אבל כחובל באביו דאסור גס בבל אופן אפילו שלא
כררך נציון צריך שפיר קרא למישתרי חיכי דהוה לרפואה.
ומסוגיא דבתובות ד־ ל״ב אפשר להביא קצת ראי׳ דבאנס את הבתולה אין
איסור חבלה של לא יוסיף ,אעפ״י דדיוה חבלה לענין תשלומי בושת ופגם (ובריש
כתובות שקלו וטרו אי ביאה בתחילה אסורה בשבת משום חובל) ,ונראה הטעס משום
דאין זה דרך נציון ,דאין כונתו לצערה ולהזיק לה והחבלה נעשתה ממילא.
ואם כן יש לנו יסוד להלכה בנוגע לעצס חקירתנו ,היבי דנתן לו רשות לחבול
בו א• יש כאן לאו דלא יוסיף;.ויפשוט דאין זה דרך נציון בכה״ג ,ואין וה בבלל
חובל שאסרה לנו התורה .ואעפ״י שלענין תשלומי חבלה וראי אין הבדל בכך ,דנם
היכי שניזק חברו בפשיעתו ג״כ חייב ,מ״ם לענין לאו דלא יוסיף קסדה התורה
דוקא היכי דהוה דרך נציון שכונתו לצערו ולהזיקו .ובאמת מצעו בגמי דהיכי דהדקיי
באינדרונא משלם לו שבת ,ובסכו נשא משלם נזק וברקק בו משלם בושת  -אעס־יי
דבכל הני אין שייך לאו רלא יוסיף משום דאין באן חבלה.
ואפשר עור להרחיק קצת ולומר ,כי טכיון שמקשינן בגט׳ הכאה וקללה זל׳־ז לבן
גם כמקלל בעינן שתהא דרך נציון ,היינו שכונתו לצער חברו ולביישו ,וגם במקלל
עצמו יתכן שבינתו לצער עצמו ולהתבזות ,אבל כשאין הקללה באה דרך :ציון אין בת
איסור .ואם ניטא כן נרויח לתרץ דברי רבנו הרטכ״ם בפב״ו מסנהדרין ,דפסק המקלל
את הקטן הנכלם לוקה .ומשמע דטקלל קטן בן יומו אינו לוקה .ותמהו המפרשים
מ״ש מהכאה דחייב אפילו על קטן בן •וטו (ובכ״ט רוצה לומר עפ״י הגט׳ בהחונל
דאית לי־ בושת ,אבל תטהו ע״ז ,דאין הטעם בקללה משום בושת דגם שלא בפניו
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חייב אעס״י שאין המקולל יודע) .ולפי הנ״ל אפשר לומר רד-יכי דהוא קנון ד,נכלם
שייך נו לומר דרך בצירן■ ,משום שיש לו דעת להצטער מזה ואף שאינו יודע עכשיו,
מ״ט הואיל שכשידע יצטער שייך לומר דזהו דרך נציון .אכל קטן כן יומו אין זה דרך
נציון .משא״ב נחבלה דגם קטן מרגיש צער ההכאה הוה זה דרך נציון.
היוצא מדברינו דלהרמנ״ם ז״ל הכאה שאינה דרך נציון אינה אסורה משום לא
יוסיף ,ואסשר דליכא איסורא כלל .ואין זד ,דומה להונל נעצמו ,דכיון דכונתו לצער
עצמו אסור מקרא דאשר חטא על ד,נפש ,יכטו שאר ימיני צער שאסור לגרום ייעצמו.
וכל הכאה דרך התחרות ושחוק ,להראות יתרון כה גבורה לא הוה דרך נציון כנ״ל.

ד
והשתא דאחינן להכא אין ראי׳ לחקירתנו מתשובות הריב׳יש סי׳ תפ״ד הנ״ל,
דר,תש שפיר מקרי •דרך נציון אעפ״י שהלז נתן לו רשות להכותו ולפוצעו ,ולכן פסק
דאין מחילתו מועלת כלום להתיר לאו דלא יוסיף ולהכותו .רד,שאלד ,שנשאלה לפני
הרינ״ש היתד ,נאחד שלוה מעות והתחייב נקגין כי אם לא ישלם את החוב יותפם
בגופי לד,מלוה ויהי׳ לו רשות לצערו ולהכותו .וע״ז ענה הרינ״ש כי אין התחייבות
מועילה לענין זה ומה שנתן לו רשות על החבלה אין זה מתיר לאו דלא יוסיף .כי
נשעה שר,מלוה רוצה לתפוס בו ולהכיתו כונתו דוקא לצערו וליסדו ,וזהו דרך נציון,
ולבן אעפ״י שבשעת ההלואד .מחל לו ע״ז ט׳־מ שסיר עבר בהכאה זו על לאו דלא
יוסיף .אבל בהתגוששות וכדומה שאין כונת האחר לצער את חברו אלא להתחרות
ולהראות את יתרון גבורתו עליו ,וממילא נאה איזה חבלה והבאה ,זה לא הוד ,דרך
בציון ואין כאן איסור התורה וננ״ל.
ונם מה שנימא כי נתינת רשות שוללת את איסור החבלה מפני שאין זה ררך
נציון ,אין זה סותר את החלוק הפשוט שהבאתי לעיל בין הכאה שאין בה שור ,פרוטה
לנזילה שאין בה ש״ש .בי איסור ההבאה היא לא מתורת טמון בלל ,ולכן אין
חלוק אס יש בתשלומיה ש״ש או לא ,ואין זה ענין לגזילה דבל האיסור הוא רק מתורת
מטון בלבד ,ומה שאנו סוברין בי היכי דנתן לו רשות ליכא אישור הוא לא מתורת
מחילה כדרך מחילה של תביעת ממון ,אלא מפני שאחרי שהרשה לו הלז א״ס אין
ההכאה נאה נדרך האנשים המריבים זע״ז ואין זה דרך נציון.
ואף שלא מצאתי במפרשים שידקדקו מלשון הרמנ״ם דרק דרך בצירן אשור
הכתוב ,מ־׳ט נראיי הדברים דלזה נתבון רבנו ז״ל ,אשר כל דבריו מדורים ושקולים
בדקדוק עצום.
ובחונל בעצמו דאסור נראה ג״ב רמיירי היבי דבונתו לצער עצמו ,אבל אם רוצה
לעשות איזה פעולה המביאה ממילא חבלות בגופו אין בכך איסור .וזד ,לשוז
התוספתא 3״ pסוף פרק ט׳ »וכשם שחייב על נזקי חברו בן חייב על נזקי עצמו ובו־...
דזהו דרכו של יצה״ר היום אומר לו עשה כך וכו׳« .ומוכח דקאי היכי שחובל בעצמו
כדי לעשות נחת רוח ליצרו ולהשקיט את חמתו .אבל כשהחנלה נאה דרך התחרות,
נין בעצמי ובין בחברו ,נראד ,דאין איסור.
ובירושלמי ס״א דפאה אומר ,מפני מה נהרג אבנר ,מפני שעשה דמן של
נערים שחוק ,שאמר ליואב »יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו« (ש״ב ב׳ י״ז) ,והיי
לו לחשוש שסונ״ם יניא זה לידי שפיכות דמים .ואף כי אין משם ראי׳ כי לא
הקפידו על זה בזיחנלו זא״ז דרך השחוק ,דעדיפא מינה קתני ,שנרם הדבר גם לידי
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אכור נפשות ,מ״ט יש להעיר על שלא הזכירו כי גם כחכלוח שאחד יחכול כעצמו
דרך השחוק הזה יש ג״כ אסור.
אולם במציאות הדבר של התחרות אפשר מאד לומר ,כי אין זה כגדר פסיק
רישיה ,מפני שסוכ״ם אפשר שיזדמן לפעמים כי לא תבא שום חבלה כגוף ,ולכן
כיון שאין מתכון לחבלה ולהכאה אלא לנצח את חברו ע״י שידחפנו ויכריענו או
יפילנו על הארץ הוד ,זה דבר שאינו מתכון ,דפפקינן כר׳ שטעון דשרי׳ (ואפשר
גם לומר דזהו כמו פסיק רישי׳ דלא ניחא ליי ואכמ״ל) .וידועה היא מחלוקת הראשונים
אי הלכה זו רדכר שאינו מתכון מותר כר״ש היא רק כאיסור• שכת כלבד או ים
בשאר איסורי תורה (ועי׳ כתום׳ שכת ד־ ק־׳י ,ד״ה תלמוד לומר).
אולם באב עם בנו אין ספק ,כי גם דרך שחוק והתחרות אסור ,דשם לאו רוקא
דרך נציון קאסרה תורה .ואף דמחל לו לא מר,ני ,דאין דשות להאב למחול על
הכאתו כדברי השאלתות דיג״ל .וביותר מפורשים הדברים אצל רבותינו ז־־ל ככאור
פוגיא !־סנהדרין ,לענין מה רלא שביק רב וכן מר ברי׳ דרבינא למיפתח לי׳ כוותא
ולמישקל לי־ סילוא רחששו שמא יחכול בו קצת יותר ממה שצריך לרפואתו .ולשון
השאילתות שם» :זמנין דעביר לי׳ טפי ממאי דמיתכעי ואתי לירי אםורא« .ולשון
הרטכ״ן ז״ל כתה״א שער הסכנה,> :דילמא תכיל כיה טפי ממה שצריך כדרך הרםואה«.
ומזה ברור כי מחילה לא מתני באב ,ראל״ב הי׳ אפשר להם למחול לכתחילה על
י־ כל מה שיזדמן להם לחבול בדרך עבודתם .ומה שרצה לומד ע״ז במנ׳־ח ,רמתייי־א
הי׳ שמא יחנול יותר מכפי שהרשו לו זה אינו מובן ,דכודאי נזהרו הכנים מזה אלא
רהחשש שמא לא יוכלו כ״כ להזהר ,ועל זד ,שפיר היו יכולים למחול למפרע.
וקושית הגט׳ אי הכי אחר נמי וכו׳ קשה להכין ,כמו שהבאתי דברי הטורי אבן
ואין רצוני להאריך בזה הרכה ,אולם אפשר שהגט׳ היתד ,יכולה לחלק כין אחר לבנו
נכמר ,גוני אלא שדחו את הקושיא בפשיטות ,דבאחר שגגת לאו ובבנו שגגת כרה.

הרב חיים יהודה עד״-עכריין

הערות ותקונים לספר הטורים וגושאי־כליו
או״ח סי׳ תי׳ל »שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול והטעם וכו׳« .עיין
ננ״י שהביא מתוספות שבת פ״ו .הנס כענין אחר .וסיים »וכן כחוב ככל כו סימן
ט״ז וכ״כ שד,״ל« .ראה כשכולי הלקט השלם סימן ר״ה .וקדמו בזה כספר הפרדס
(הוצאתיגו) עמוד שמ״ג ובמחזור וויטר• ע■  222ובסדור רש״י ע׳ שנ״ב והאורה ח״ב
סימן ם״ב .וראה עור בארחות חיים טעם לשכת הגדול — .ונראה כי בעלי התוספות
עירנו עם הדרש המובא בחנחומא הקדום נא סימז ח״י ופסיקתא דר״ב רף נייח (וראה
שם בהערות רש־־כ) והעלו כי המעשה של הבכורים היה ני׳ לחדש ,והבן( .וראה זה
דבר חדש כפירוש מסכת משקין לד׳ שלטה כן היתום עמוד » 15:מיהו כשבת
הגדול שלפני פסח ועצרת וראש השנה וסוכה לא הוד ,מקשי ליה
מפני שמתקנצין כל העם לשמוע הדרשה וכ.יי« .והעיר על זה הרב חיות שם ,בימי
רש״י קראו שבת הגדול רק לזה שלפני הפסח — אבל מצינו לדוגמא נם שכת
הגדול לפני שבועות ע׳ לדוגמא במחזור רומא ח״א יוצר ואזהרות לשבת הגדול של
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העברי או העבריה מה להלן בבן ישראל
אף כאן בבן ישראל דאל״כ העברי דהחם
מיותר דהא כתיב ארזיך כדמפרש במכילתא
שם וצ״ע כעת.
והנה במכילתא לעיל שם הוסיף עוד אי לא
תצא בשנים וביובל כדרך שהעבדים
יוצאין ת״ל כי ימכר לך אחיך העברי או
העבריה מגיד שהיא יוצאה בשש ,ביובל מנין
ת״ל כי עבדי הם עכ״ל ,פי׳ דהאי קרא כתיב
ס״פ בהר גבי עבד עברי שיצא ביובל ומפרש
שם בספרא כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם
מא״מ על תנאי זה שלא ישתעבדו בהם

כה

ושם יש מקום לפרש כל דהו נפש א״כ אפשר
נמי אפילו סטרו סטירה ונא הרגו דהא עכ״ם
מחסרו בזה מקצת נפש מחיותו לשעה ,ת״ל
מכה נפש ומת מגיד שאינו חייב עד שתצא
נפשו ,היינו דאפילו למ״ד כל דהו נפש
הוא דוקא דבהאי כל דהו הוא מקרב
יציאת נפשו כמו בהכהו עשרה ב״א בעשרה
מקלות שהאחרון קירב מיתתו אבל לא כל
זמן שהוא חי ,בכל דהו כזה נא פליגי כלל.
ומש״ב בהתוה״מ דע״י סטירה זו מת,
בלתי מובן ראם מת מה לי אם
הרגו באגרוף או בסטירה הרי הוא הורג
נפש ,ומה שהקשה דאם לא מת כבר ידעינן
מקרא דאם יקום והתהלך בחוץ טל משענתו
ונקה המכה ע״ש ,ז״א דהא במכילתא גופה
מפרש לקמן דקרא דהתם בא רק להשמיענו
דין שבת וריפוי דלא שמענו מקראי אחריני

כו׳ ע״ש.
י׳ ,אם אמרח יקח לו ,מכילתא מכאן
אמרו חייב אדם להשיא את כנו קען
כו׳ ,ע׳ בהתוה״מ ובמש״כ בחידושי לב״ב
קנ״ו ע״א בגמרא ושם ע״ד התום׳ ד״ה
וכי מאחר ולסנהדרין דף ע״ו ע״ב.
ץ P ---- -------------״=------------------- .C־,-
שם שארה כסוחה ,מכילתא ר׳ יונתן אומר ולעני! הסוטר לועו של מכירו .היינו שהיה /
/
רגיל בכך ,ורב הונא קן ידא
כסות שהוא טפל לשארה אם היחה
ילדה לא יחן לה של זקנה כף ,ע׳ מה (סנהדרין נ״ח) אם הוא משום קנסא
שהאריך בזה בהעמק שאלה לשאילתות סי׳ ס׳ (כרש״י) או דינא (כתום׳) עיין ב״ק צ.
\
 /וברש״י סנהדרין כ״ז סוף ע״א ד״ה לכהיוהו
אות א׳ וע״ע בסמ״ג לאוין פ״א.
י״ב .מכה איש ומח מוח יומת ,תניא __ /לעיניה ובת׳ בשמים ראש סימן קצ״ב.
במכילתא שאינו חייג עד שתצא נפשו ,שנדבמכילתא־־מצה איש שומעצי צהוציא את
הקטן ת״ל ואיש כי יכה כל נפש אדם
ובספרא פ׳ אמור פרק כ׳ תניא כי יכה כל
נפש אדם עד שיכה כל נפשו להביא את שהכה להביא את הקטן שומע אני אף בן שמונה
ויש בו כדי להמית ובא אחר והמית ה״ז במשמע כו׳ שאינו חייב עד שיהרוג בן
חייב ,וכ׳ עלה בהתוה״מ כאן דברייחא דהחם קיימא ,ע׳ סנהדרין פ״ד ע״ב ובנדה מ״ד
כר׳ יהודא בן בחירא בסנהדרין ע״ח בהכהו ע״ב ובמש״כ שם בחידושי בשני המקומות.
עשרה ב״א בעשרה מקלות בזה אח״ז דס״ל י״ב .מות יומת .מכילתא ,מות יומת בהתראת
עדים ,או אינו אלא שנא בהתראת
האחרון חייב ומכילתא דהכא כרבנן ע״ש,
ולפי דבריו ז״ל סליגי המכילתא והחו״כ ,עדים ת״ל על פי שנים עדים וכף .וכן הבין
ולע״ד דלא פליגי כלל רק הכא איירי כשהמכה ר׳ יוסי במכות ו :דחיבות על פי מורים
היה יחידי והתם איירי כשההכאה היתה ע״פ התראת מדים .אולם במשנה שם אמרו
בשותפות ,ובודאי קאי ברייתא דהתם אליבא שלא תהא הסנהדרין שומטת מפי התורגמן
דריב״ב כדפירשו כל המפרשים שם אבל ע״ש .וע׳ בסנהדרין מ :מנין להתראה מן
המכילתא דהכא היא אליבא דכו״ע ,אלא התורה וסמכו על כמה קראי ולא זכרו דעת
דכוונחו כיון דכתיב ני יכה כל נפש אדם ר׳ יוסי ונר בספרא פ׳ קדושים בפסוק
ואיש
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ואיש אשר יקח אח אחותו ובחידושי שם.
י״ג .ושמשי לך מקום אשר מום שמה.
מכילחא לא שמענו היכן אחה דן וכו/
עמש״כ בחילושי לזבחים קי״ז ע״א.
י״ד .וכי יזיל איש .מכילחא למה נאמר
פרשה זו לפי שהוא אומר ואיש כי
יכה כל נפש ארם וכו׳ הנה פסוק זה כחוב
ם״פ אמור ורש״י גרס גרסה אמרח במכילתא
והביא מקרא הסמוך לכאן מכה איש במקום
הכחוב באמור ע״ש.
שם להרגו בערמה .במכילתא להוציא מרופא
שהמיח והמכה ברשות בי״ד והרודה
בנו ותלמידו ואע״פ שהן מזידין אינן מערימין
ע״ב .הערמה גרע מהזרה כדאמרינן בביצה
י״ז :שאני הערמה לאחמירו בה רבנן
טפי ממזיד.
שם מעם מזבחי וגו׳ .מכילתא מגיד
שמבטלים העבודה מידו ע״כ .פי׳ כל
זמן שלא התחיל לעבוד .וזה שפירש רש״י
ורוצה לעבוד .אבל אס כבר התחיל זהו
נכלל מעם מזבחי ולא מעל מזבחי כדפירש״י
בסנהדרין ל״ה ע״ב וע׳ מכות י״ב ע״א
ובחוה״מ כאן.
שם במכילתא .ושהא קבורת מת מצוה דוחה
שבת כו׳ .בסנהדרין היא שאלת ר״ל מר׳

יוחנן ע״ש.
ט״ו .ומכה אביו ואמו מות יומת .מכילתא
למה נאמר לפי שהוא אומר עין תחת
עין וגר והרי הכתוב מוציאו מכללו להחמיר
עליו שיהא במיתה לכך נאמר פרשה זו ע״צ.
וקשה המנה אביו ואמו אינו חייב עד
שיעשה בהן חבורה א״כ הי״ל לתלות בקרא
דחבורה תחש חבורה ששוין הן בשעור
ההכאה .ואף אם נאמר דהברייחא פתחה
בתחילת הפסוק עין תחת עין וכתבה וכו׳
וכונתה על חבורה תחת חבורה שבסוף
הפסוק עדיין ק״ק מאי פריך בתר הכי
אתה אומר מכה שיש בה חבורה או אינו
מכה שאין עליה חבורה והשתא בע״כ

הישר

דסמיכת הברייתא היא על תחילת הכתוב

וצ״ע.

ט״ז .וגונב איש ומכרו ונמצא בידו מות
יומת ,הנה זהו העונש והאזהרה היא
בפ׳ יתרו לא תגנוב כמבואר במכילתא שם,
*"””וע״ע בהחוה״מ פ׳ תצא סי׳ קל״ט.
שם ונמצא בידו .במכילתא אין בידו בכ״מ
אלא ברשותו ,וכן דרשו לקמן נפרשתינו
גבי ומת תחת ידו שתהא מכתו ומיתתו
ברשותו ושם אאפ״ל תחת ידו ממש כדביאר
שם בהתוה״מ וע׳ ב״מ נ״ו ע״ב.
י״ז .ומקלל אביו ואמו ,מכילתא אין לי אלא
אביו ואמו אביו שלא אמו אמו שלא
אביו מנין ת״ל אביו ואמו קלל מ״מ ד״ר

יאשיה ר׳ יונתן אומר כו׳ ,ע׳ בת׳ דברי

ריבות סי׳ נ״ז ובטו״א נ5גילה ד״ב ע״ב
ובת׳ הגרע״א סי׳ מ״ו.
שם ומקלל אביו ואמו ,מכילתא בשם
המפורש כו׳ ,עמש״כ בחידושי גבי מכה
אביו ואמו ולקמן בפ׳ קדושים בפסוק איש
אשר יקלל את אביו ואת אמו.

י״ח .וכי יריבון אנשים ,מכילתא אין לי אלא
אנשים נשים מנין כו׳ ,ע׳ ב״ק ט״ו
ע״א ובחוד״ה השוה.
י״ט .על משענתו מכילתא יעל בוריו ,וע״ע
לקמן בפסוק אם זרחה השמש ובספרי
תצא בפסוק ופרשו השמלה.

שם

ורפא ירפא ,מכילתא שניתן רשות לרופא
לרפאות ,ע׳ רש״י ב״ק פ״ה ע״א
ובתורת האדם להרמב״ן שער הסכנה.

שם במכילתא אין לי אלא אביו ואמו אביו
שלא אמו אמו שלא אביו מנין הרי אתה
דן הואיל והמנה חייב והמקלל חייב מה
המקלל אחד אחד בפ״ע אף המכה אחד
אחד בפ״ע לא אם אמרת במקלל שהוא חייב
על המתים כחיים כו׳ תאמר במכה שאינו
חייב על המתים כחיים כו׳ ,וקשה הרי
מקלל או״א חייב רק אם קללם בשם כדאיחא
בסנהדרין

אור

משפטים

בסנהדרין ס״ו ע״א וע׳ כאן ברמב״ן ולפ״ז
שכיר דינו בסקילה וגס לאחר מיחה ואשכחן
נמי גבי מקלל אח חנירו דאם קללו בשם
חייב מלקוח אע״פ שלא עשה מעשה כדאמרי׳
בתמורה ד״ג ע״א הריי דהזכרח השם בזה
ממיל עליו מומר העונש ע״ש ,ולפ״ז מאי נ״מ
אם קלל אחד מהם או שניהם ביחד הלא גם
לאחד מהם השחמש בשם ועבר על בנקבו
שם ה׳ יומת משא״כ במכה אפשר שאינו חייב
רק על שניהם ביחד וקרא כדכתיב ומכה אביו
ואמו מוח יומת וצ״ע ,וע״ע מה שהארכתי
בחידושי לחולין י״א ע״ב.
כ׳ .וכי יכה איש• את עבדו או את אמתו,
במכילתא ר״א אומר בכנעני הכתוב
מדבר או אינו אלא בעברי ת״ל מהם תקנו
עבד ואמה ע״כ .וכ״ה גם במכילתא לקמן
בפסוק וכי יכה איש את עין עבדו וע׳
בהגהות הגר״א הכא והחם וברמב״ן לסה״מ
שורש שמיני.
שם ומת תחת ידו ,במכילתא שתהא מכתו

ומיתתו ברשותו ע״כ .עמש״כ בחידושי
לב״ק צ׳ ע״א.
כ״ב .וכי ינצו אנשים ,מכילתא למה נאמרה
פרשה זו כו׳ ,ע׳ בהתוה״מ וע״ע
בירושלמי נזיר פ״ע סוף ה״ה ובמה״פ שם.
שם ונגפו אשה הרה ,וכ׳ ביד רמה לסנהדרין
דע״ע רז״ל אע״ס שלא נתכוונו לאשה
והאי ונגפו נגף אחד מהם קאמר רחמנא
אבל נגפו שניהם פעורין דהו״ל כהנוהו
עשרה ב״א בעשר מקלות עכ״ל ,וקשה מי
דמי החם כל העשרה ב״א נתכוונו למוכה
זה להכותו ,ופליגי בפירוש הכתוב ואיש
כי יכה כל נפש ארם אם דוקא כל הנפש
או גם למקצת נפש ,עכ״פ נתכוונו לו ונתקיים
בכל אחד מן המכים וארב לו וקס עליו,
משא״כ הכא שניהם לא נתכוונו אל האשה
כדס ביד רמה גופיה רק להכות זה את
זה והיא ממילא נוגפה ומה ענין להכוהו
עשרה ב״א.

הישר

כז

ועוד מוכרע החילוק מפעולת ההכאה ,התם
ההכאות בגוף המוכה באו נפרדות
בין בבת אחת בין בזה אחר זה עכ״פ מעשר
מקלות ,משא״כ כאן היתה הכאה אחת
משותפת משניהם ,וזהו ונגפו ,היינו
מהתאבקותם והכאתם זא״ז נוגפה זו ואין
נפריד בין הדבקים לדמותם לבזה אחר זה
וצ״ע.

שם ולא יהיה אסון ,מכילתא ולא יהיה אסון
באפה ענוש יענש בולדות ,פי׳ צריך
לשלם דמי ולדות ,וע׳ סמ״ע סי׳ חפ״ה סק״ח
ובנובי״ת חחו״מ סי׳ נ״ט.

כ״ג .ואם אסון יהיה ונחת נפש תחת נפש,
מכילתא נפש הוא משלם ואין משלם
ממון רבי אומר נפש תחת נפש ממון כו׳
נאמר כאן שיתה ונאמר להלן שיתה כו׳,
בסנהדרין ע״ע הויא הגז״ש נתינה נתינה.
ב״־ד .פין תחת עין ,מכילתא ממון כו׳ ,פ׳
במורה נבוכים ח״ג פמ״א ובמפרשים
שם.
כ״ה .כויה תחת כויה וגר ,מכילתא מה
ת״ל אלא כוואו על צפרנו ועל רגלו
ולא רשם בו כו׳ ,ע׳ בשעמ״ק לב״ק כ״ו
סוף ע״א.
כ״ו .וכי יכה איש את עין עבדו או את עין
אמתו ושחתה ודרשינן בקידושין כ״ד
ע״ב ושחתה עד שיכוין לשחתה ,דקנסיה
רחמנא על שעשה אכזריות כזאת בזדון לבו
להכי יצא לחירות ,והנה בב״ק ע״ד ע״ב
אמרינן מעשה בר״ג שסימא את עין עבי
עבדו והיה שמח שמחה גדולה מצאו לר׳
יהושע א״ל אי אחה יודע שעבי עבדי יצא
לחרות א״ל למה א״ל שסימיתי את עינו כף
ופירש״י לפי שעבד כשר היה והיה מחאוה
לשחררו אלא שהמשחרר עבדו עובר במשה
ע״ש ,והשתא כיון דכל דינו של יציאה לחירות
הוא דוקא עד שיכוין לשחתה איך נופל לאמר
שר״ג יניף ידו באכזריות כזאת על עבדו
הכשר לסמאו בכוונה ואיהו גופיה היה

משתבח
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משתכח כט3י שהיה מגד כשר וח״ח כדחנן
ככרכות ט״ז ע״כ וכסוטה רפ״כ *).
כ״ז .לחפשי ישלחנו תחת שנו .מכילתא והרי
הדכרים ק״ו מה אם מידי כו״ד קונה
עצמו כיסורין ק״ו מידי שמיס וכה״א יסר
יסרני וגו׳ ע״כ .כונתו דדוד נתן תודה מל
היסורים דכשכילם למות לא נחנני .והגאון
מלכי״ם השוה לכאן את לשון כגמרא כרכות
ה׳ ע״ש .ואיכא למיפרך מה לשן ועין אף
שהוא אכר אחד אכל הוא מום שכגלוי ואינו
חוזר לעולם משא״כ יסורין הממרקין כל גופו
של אדם אכל הרי הן רק לשעה וצ״נג
כ״ת ,וכי יגח שור ,מכילתא אין לי אלא
שור מנין למשוח כל הכהמה כשור
הריני דן נאמר כאן שור ונאמר להלן שור
מה שור האמור כסיני עשה כו כל כהמה
כשור אף שור האמור כאן דין הוא שנעשה
כל כהמה כשור ע״כ ,לכאורה כלתי מוכן הא
דפתח אין לי אלא שור הלא הכחוכ כא
לפרש דיני תמות ומועדת דגגיחה ותכונה
זו נמצאת כעיקר כשור ולא דיכר הכתוב
אלא כהווה כדתנן ס״פ הפרה ,והא ראיה
דכמשנה שם דאחד שור ואחד כל כהמה פתח
לנפילת הכור כר ,ומדוע לא הקדים התנא
כנגיחת השור דקדמה כפרשה מנפילת הכור
וכע״כ משום דלנגיחה לא שייך לשחף כל
כהמה לשור מפני דהיזק זה שייך כעיקר אליו,
כן כהא דיוני כתר הכי נאמר כאן שור
ונאמר להלן שור מה שור האמור כסיני
כר — הרי כסיני לא נאמר תיבת שור אלא
אם כהמה אם איש וגו׳.
לכן נלע״ד ככוונת הכרייתא כאן עפ״מ
דמסיק כתר הכי ומנין לעשות כל
המיתות כנגיחה הרי אתה דן הואיל ומועד
כסקילה וחם כסקילה כו׳ ע״ש ,ולפ״ז קאי
האי תנא דמכילתא רק על דין סקילה דכחיכין
כהני תרי קראי דתם ומועד וכמו דהכא כחיכ
סקילה כן כהפרשח הר סיני סקל יסקל,
וכן ילפינן כסנהדרין מ״ה כל חייכי סקילה

הישר

לדורות מסקל יסקל או ירה יירה ע״ש ,ודין
סקילה הוא לאו דוקא לשור על נגיחה כ״א
כמ״כ על כל חיה ועוף שהמיתו כל אחד לפי
דרכו כדמצינו כתרנגול שנסקל כירושלים על
שהרג את הנפש ופירש״י ככרכות כ״ז ע״א
שניקר קדקדו של תינוק כמקום שהמוח רופף
כו׳ ע״ש ,הרי ח׳זיכן דסקילה לאו דוקא על
נגיחת השור אלא גס על מיתה שהמיתו
שאר כעלי חיים ,וכל זה אחא ככרייתא הכא
לכאר וקאמר דכמו שור דלא כתיב כהדיא
כהפרשת הר סיני וככ״ז 3ע״כ נכלל כחיכח
ככמה אע״ג דלא כחיכ אלא כגניחה דשור
כמ״כ נכלל כאן כל כהמה לסקילה אע״ג
דלא כתיכ אלא כגניחה דשור ולהכי אין
לו שייכות למשנתנו דם״פ הפרה דשם איירי
כדיני הניזוקין והכא כמזיקין ולחיוב סקילה.

שם וכעל השור נקי פירק״י וז״ל ופשועו
כמשמעו לפי שנאמר כמועד וגם כעליו
יומת הוצרך לאמר כתם וכעל השור נקי
עכ״ל ,מלשונו #ופשוטו כמשמעו" משמע
דקאמר הכי מצד הסכרא וכאמת דרשת ר׳
יהודא היא כמכילתא כאן כין כל הגי תנאי
דדרשי להא כעל השור נקי.
כ״ט .ואס שור נגח הוא ,מכילתא כא הכתוב
לחלק כין שור תם למועד .חמשה דכרים
ע״כ .והגה כמשנה דב״ק ספ״א חנן מה כין
תם למועד אלא שהתם משלם ח״נ מגופו
ומועד משלם נ״ש מן העלייה ,ומתיכת אלא
משמע דתו ליכא ,ואף דאמרינן אין למדין
מן הכללות מ״מ הכא האי אלא דוקא הוא
דהא לעיל שם ט״ו ע״א פריך הש״ס ממשגה
זו אמ״ד פלגא נזקא קנסא ליתני נמי הא
דתם אינו משלם ע״פ עצמו ומועד משלם ע״פ
עצמו ומשני חני ושייר משמע דמעיקרא
סכרה הגמרא דחו ליכא .והשתא קשה הלא
איכא כל הני דתני כמכילתא.
וערד איכא למידק שם כגמרא דאהא דמשגי
תנא ושייר פריך מה שייר דהא שייר
ותירצו שייר חצי כופר ודחו דאי משום חצי

כופר
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גבעתיים— ג  rיורק

עונש גופני בחינוך הילחם
"אולת קשורה בלב גער ,שבט מוסר ירחיקנד ,ממגו" (משלי כב ,גוז)
,תושך שבטו שונא בנו ,ואהבו שחת מוסרי (שם י 4סד)

אחת המצוות שחייב האב בישראל כלפי כבו ,היא המצור! ללמדו
ולחנכו .השיבות יהירה נתבו רבותינו למצוד ,זו ,בהשוותם אותה למצות מילה
ופדיון ,בקבעם כי אב המסרב לקיים מצור ,זו — בופין אותו לקיימה .ואם האב
אינו יודע ,או אינו מתפנה ללמדו — חייב הוא לשכור מלמד לבבו ,ללמדו.
והמלמד מחויב בגדר מצוה זו — כאב ,לגבי החובות והזכויות.
רבותינו הגדירו את הקף החינוך ,קבעו את מטרותיו ההשקפתיות
והמעשיות .חז״ל היו יודעים לעובדה כי חיי האומה ע״פ ערכיה ,והשתלשלות
מורשת הדורות תלוים בחינוך וכמחנכים .רבותינו קבעו אף את הדרכים
והאמצעים להשגת מטרות החינוך.
קביעות חז״ל ,הן לגבי התכנים והן לגבי האמצעים ,מעוגנות במקרא
ובמסורת ההלכתית ,וקביעתם מחייבת.
בעיוניגו באמצעים שהציעו וקבעו רבותינו ,להעזר בהם כדי להקנות
את ערכי החינוך לדור הבא ,אנו מוצאים ,בין השאר ,את העונש הגופני.
כאסמכתא לדבריהם הביאו רז״ל את דברי החכם מכל אדם — במשלי כב ,טז
כמצוטט לעיל .במאמרי זה ,אשתדל להבהיר עמדת חז״ל לגבי העונש הגופני.
נראה כי רבותינו שהבינו את נפש הילד ,ידעו לשלב קיום המצוד,
כהלכתה עם שמירת שלמות נפשו ,רוחו וכבודו של הילד המתחנך ,מתוך רצה
לחנך יהודי בריא ברוהו ,עשיר בערכי התורה ונוהג ע״פ ההלכה.
במאמרי איני מתיימר ,ואיני מתכוון לברר אח ההלכה וללבנה ,כל
כוונתי להאיר את גישת חז״ל לנושא זה ,ולהציג גישות ופירושים שנתנו
ראשי החינוך בדורות השונים לבעיה זו.

ובירור לא ייפתרו אלא אם כן גדע להקים דור דעה ממש ,דור שידיעת
התורה תקיף את כל חלקי העם .הרחוקים לא יקורבו אלא אם כן ידגישו
שמן המחנה הדתי בוקע ועולה אור של חסד מחד ותבונת אמת מאידך ,של
אהבה לזולת מזד ,ושל אמונה איתנה זה ואם בקרבנו מכרסמת השאלה!
איך נגיע למדריגה כזו אנו אשר ברוחניות ירדנו לדלי דלות ז מהי הערובה
כי אמנם יש תקווה ריאלית למימוש החזון ז מאירים לנו את הדרך דברי
חכמים שדרשו! "א־ל אמונה שהאמין בעולמו ובראו"" .בורא השמים ונוטי־
הם" הוא "נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים כה" .תקומת המדינה קיבוץ
הגלויות ,גאולת השממה כל אלה "עתה נבראו ולא מאז" .אילו לא האמין
בגו לא הראנו את כל אלה ואם נזכה ונעמוד במבחן הימים ימי פלא אלה
ויקדים בנו! "ויאמן העם" ,כי אז ישלח לנו גואל צדק בטהרה
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עונש גופני בחינוך הילדים

ת1

לצורך כתיבת מאמרי זה נעזרתי בעיקר בספרו של הרב ש .אסף
"מקורות לתולדות החינוך" ובערכים שחבר הרב י .שציפנסקי לאיגצקלופדיה
התלמודית ,שנמצאים עדיין בכ״י — על בך שטוחה לו תודתי.

תקנות החינוך ואמצעיו
חינוך הבנוי ע״ם תקנות ,וממוסד בקהילה היהודית ,אנו מוצאים בראשונה
בימי בית שני ,במאמרו של רב יהודה! אמר רב יהודה אמר רב’ ברם זכור
אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו ,שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל,
שבתחילה מי שיש לו אב מלמדו תורה ,מי שאין לו אב לא היה למד תורה*,
התקינו שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בירושלים ,על פי הפסוק (ישעי ,ב,
ג)" :כי מציון תצא תורה" .ועדיין מי שיש לו אב היד ,מעלהו ומלמדו ,מי שאין
לו אב לא היה עולה ולמד ,התקינו שיהיו מושיבין בכל פלך ופלך ומכניסים
כבן טז כבן יז ,ומי שהיה רבו כועס עליו מבעט בו ויוצא ,עד שבא יהושע
בן גמלא ,אחד מן הכהנים הגדולים בבית שני ’ ,ותיקן שיהיו מושיבין מלמדי
תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר ומכניסין אותו כבן שש כבן שבע ׳.
באושא התקינו שיהא אדם מתגלגל עם בנו עד שתים עשרה שגה,
מכאן ואילך יורד ,עמו לחייו‘ .פירוש! אם מסרב ללמוד .עד י״ב שנה יהא
מתנהג עמו בפיוסים ובנחת .מבן י״ב ואילך מותר לו לרדותו ברצועה ובחוסרלחם ,לעסוק בתורה בכל כחו" .אמר לו רב לרב שמואל בר שילת לא תכה
את הילד שאינו רוצה ללמוד ,אלא ברצועות של מנעלים ,כלומר מכה קלה
שלא יוזק ,אם קורא קורא ,ואם אינו רוצה לקרות תניח לו שישב בחברת
האחרים וסופו לתת לב.,
נמצא שיש ג׳ חלוקות בדבר! משעה שמתחיל לדבר או מבן ג /האב
מתגלגל עמו ללימוד האותיות והפסוקים ,ומבן חמש ללימוד המקרא עד בן
שש שנכנס לבית רבו !,מבן שש עד בן עשר הוא "מלעיטו כשור"” ללמוד

א.
 )1מבא בתהא
 )2ע״ם הפסוק ״ולמותם אתם* — ולמדתם אתם (ב״ב שם ועי׳ רש״י),
 )3רש״י שם ע״ם יבמות סא ,א.
 )4דהייגו כבן שש בבריא ,כבן שבע בכוזוש (תום ,שם).
 )5כתובות  4א.
 )6רש״י ותום׳ רי״ד שם .ועי׳ רא׳-ש שם :״מגלגל עמו — בתלמוד חודד.*,
 )7רש״י שבב
 )8ב״ב שס ועי׳ רש״י .אולם בכתובות ג״א משמע שאף רב לא אמר כן אלא בפוזות
מי״ב שנד" אבל לאחר י״ב מייסרו כרצועה "ומכה אותו על הלחי" וכתקנת אושא "יורד
עמו לחי״ו".
 )9הטהו׳ש-א בכתובות שם.
 )10ר״ייגו מבן שש ״ספי ליה בתוראי׳ (כתובות שם) .תום׳ רי״ד שם :מלעיסו כשור
היינו לגימות ■גדולות .שו״ע הרב בפ״א מהלכות ת״ת; ספי ליה כתורא ,היינו סל היום.
משם תלמידי  nיונה פירושו :ספר ,אותו על הלחי ומכריחו לת״י4
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המקרא! מבן עשר עד בן שתים עשרה הוא מתגלגל עמו ללמוד המשנה,
ומשם ואילך יורד עמו לחייו".
האב המכה את בנו להכריחו לתלמוד תורה ולהדריכו בדרך ישרה עושה
מעוד .ואם מת תחת ידו פטור מגלות” .וכן הרב הרודה אח תלמידו ללמדו”,
ולא סוף דבר כשהוא צריך להנהגתו של אביו וללימודו של רבו ,אלא אפילו
כבר למד או השלים עצמו במצותיו ,כן הוא הדין .שכל שהרב מוסיף בלמודו
או האב בהנהגתו עוסק במצוה הוא ,שנאמר (משלי יט ,יז)! "יסר בנך ויניחך
ויתן מעדנים לנפשך"‘ .1ואעפ״ב אמרו שאין לרב להכות את תלמידו הקטן,
אלא הכאה קלה ברצועה של מנעל “ ,וכן הלכה ” ,ואם חבל בו חייב בחמשה
דברים .ומלמד תינוקות החובל יותר מדאי מעבירין אותו" .ולבן גדול לא
יכה האב אפילו הכאה קלה ,ואם הכהו עובר על לפני עור לא תתן מכשול ”.
בבואנו לסכם את גיבוש ההלכה והתקנות לגבי עונש גופני כמתבטא
במקורות התלמודיים ,נמצא כאן תהליך שהביא לפסיקה ולקביעת התקנות.
התירו להכות משום חינוך (מכות ח ,א) .בתחילה היתד ,הרדייה בשבט,
ואח״כ התקינו שלא יכנו כ״א הכאה קלה "בערקתא דמסאנא" (ב״ב כא ,א),
ואסור לעשות בו חבלה (תוספתא ב״ק פ״ט) .אולם בן גדול אפילו הכאה קלה
אסור ,משום לפני עור (מו״ק יז ,ב).
רבותינו הכירו את בעיות החינוך ,ידעו עד כמה מגוונים כשרונותיהם
וכשוריהם של המחנכים .מאידך ידעו את החובה המוטלת על המחנך להנחיל
מורשת אבות לבנים ,לפיכך נתנו בידיהם כלים להעזר בהם ,אך הגבילו אותם
בשימוש בהם מתוך שמירה על נפשו הבריאה של המתחנך.
הרמב״ם בהלכות ת״ת פרק שני הלכה ב ,מסכם את ההלכה! "מכניסין
את התינוקות להתלמד כבן שש כבן שבע ,לפי כח הבן ובנין גופו ,ופחות מבן
שש אין מכניסין אותו .ומכה אותן המלמד להטיל עליהם אימה ,ואינו מכה
אותם מכת אויב ,מכת אכזרי .לפיכך לא יכה אותם בשוטים ולא במקלות,
אלא ברצועה קטנה".
התקנות שנתקנו בימי חכמי המשנה והתלמוד שמשו בסים למוסדות
החינוך בכל תפוצות ישראל לאורך כל הדורות .עיונים במקורות מצביעים על
התלבטויות והחיחסות לבעיית העונש הגופני כמשתמע מתקנות חז״ל והשימוש
בו במוסדות החינוך.
)11

זמנים מ״«
)12

כדי ללמדו
)13
)14
)15
)16
)17
)18

כך תילקום מהרש״א ומהר״מ כתובות שנ 4ואע״ס שלפי התיאור יוצא שיש ר׳
אינם אלא ג׳ מדרגות  :גלגול ,לספות כתורא ,יורד ענוו לחייו.
מכות ת « ,ורש״י וריטב״א שם .הרמב״ם בפ״ב מרוצה ת״ה ! "אבל אם יסר בגו
תורה או הכמה או אמנות ומת פטור".
מכות שם .רמב״ם שם ה״ו.
מאירי מכות שם,
נ*נ טג נ ורש״י שם.
מור ושו״זי יו״ד סי׳ רמה ס״ו.
שו׳אג הרב פ״א מת״ת סי״ב
«ו״ק יז ,כ.
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בתקופת הגאונים המשמעת בבתי־הספר היתד ,מתקיימת בעזרת הרצועה,
וכשנשאל רב נטרונאי גאון על אודות מלמדים המכים את התלמידים הרבה,
השיב”! ״ומקרי ינוקי שפירשתם דמהו להו לינוקי טובא — ודאי ינוקי לא
גמרי אלא הכי במהתא (בהכאה) ודרב שמואל בר שילת (ב״ב בא ,א — עיין
לעיל) הלכחא היא .הילכו ינוקי זוטרי ,אי נמי רברבי אי באישי (חולים
וחלשים) ,עבדין להו כן [כדרב] שמואל .וינוקי בריאי אם מרבה עליהם ייסור
אין בכך כלום .אבל אם מרבה על הקטנים ועל הכחושים אכזרי הוא ,ומתרינן
ביה זימנא ותרין ותלתא ,אם מקבל מוטב — ואם לא [מסלקין ליד׳]"•
בשירי מוסר השכל המיוחסים לרב האי ,מצאנו”!

"ואם תוליד לך בנים ובנות
בבל עת יסרם ,אכן בחנות (ברחמים ובחנינה).
קנה להם בכל כחך ספרים
ושים להם מלמד מנעורים".
מתוך ספורו של ר׳ נתן בר׳ יצחק הבבלי (920־ ,970בערך)":
״  . ..ומתקבצין (התלמידים) ובאין מכל המקומות בחודש כלה ...
וכשרואה את אחד מהם שאין תלמודו סדור בפיו ,יקשה עליו יותר ,ויגרע לו
מחוקו ,וגוער בו ומוכיחו ,ומודיעו המקומות שנתרשל בהם ושנתעצל עליהם,
ומזהירו בנפשו ומתרהו ,שאם ישגה כן פעם אחר ולא ישיב לבו על תלמודו
שלא יתן לו כלום".
ר׳ יוסף ן׳ עקגין (בן־זמנו ותלמידו של הרמב״ם) בספרד בספרו "מרפא
נפשו" ,כותב בין השאר"!
״  . . .והתנאי החמישי הוא שיכוון להדריכם בדרך הישרה ובמנהג
היותר נכון ,וינהגם אל השגת ההצלחה האמיתית והתכלית המכוונת כדי
שתתקיים בנפש תלמידו מעלת החכמה ,ובזה ידע איך יתנהג במעשיו . . .וכמו
כן אם יראה הרב אצל תלמידו איזו מידה שאינה נאותה למי שילמד חכמה,
אז יגער בו על זה למען אשר לא ישוב אל הדומה לזה ,כי זה הוא בגדר
ההוכחה ,ואם התלמיד הוא בעל מידות תרומיות ושכל טוב אז ישיב אל לבו
להוכיחו אך ברמיזות ,ולא יגער בו וזהו נאה.
והתנאי הששי הוא ,שלא יהיה הרב בלמודו צר עין וקפדן במדתו ,כי
אם יהיה סבלן במדותיו ובעל עין יפה ,ומקבל תלמידיו בסבר פנים יפות
ובשמחה ,ובזה הענין אמרו רז״ל! ולא הקפדן מלמד (אבות פ״ב ,מ״ה) ,כי
ע״י קפדנותו ייראו התלמידים וימנעו מלשאול אותו שיבינם ויברר להם
הענין וע״י כן ישארו בסכלותם  .. .גם צריך שהרב יכבד מאד את תלמידיו
ועל זה אמרו ז״ל! לעולם יהא כבוד תלמידך חביב עליך ככבוד חבירך ...
)19
)20
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משירות לתולדות החינוך am ,ש .אפף !,כרק שני ענד כ
שם ע«׳ ז ,ח.
שם ענד ם ,יא.
מקורות ,עט׳ לז.
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ובאם יראה הרב שתלמידיו אינם חפצים בלמוד ועצלים וחסרי זריזות הם אז
צריך לגעור בהם בקושי ויוכיחם וכזה אמר החכם לבנו בכלל צואתו אשר
צווהו! ,זרוק מרה בתלמידים׳ (כתובות קג ,ב)".
אבו חאמד אלגזאלי בספרו ׳״מאזני צדק״ מתייחס לבעייה זו“!
״ ...המדה השלישית ,שלא יסתיר שום דבר מאמונת התלמיד ותוכחתו
תמיד להסירו מהמידות הרעות במוסר נסתר או בתוכחה מגולה ...
המדה הרביעית ,ראוי הוא שימנעהו ממה שהוא חייב למנעו ממנו
ברמיזות לא בפרסום ,לפי שהרמיזה יעשה רושם במניעה והפרסום במניעה
הוא ממה שיוליד התאווה בלב מי שימנעוהו דבר לעשותו. ..״
ר׳ יהודה החסיד שחי ברגנשבורג שבאשכנז במאה הי״ב ,כותב בספרו
"ספר החסידים״!
"אל“ יתן אדם את בניו לפני כעסנים ללמדם .כי יכום או יענישום.
אחד לא נתן שכר המלמד ,כששאל לו השכירות מהרה ,אמר לתלמידיו :יהי
רצון שלא תצליחו בלימודיכם .אמר לו החכם! מה פשעו? ואמר לאביהם!
שמע לעצתי ותשכר מלמד אחר לבניך שלא יהא כעסן ,ולזה תתן השכירות
שלו ,אעפ״י שלא הגיע סוף הזמן תפרידהו לשלום ממך״_ (תתכא).
"הרב■ שכועס על תלמידיו לא יכנו בספר והתלמיד לא יגן (על
עצמה בספר לקבל הכאות ,אלא אם כן יש בהכאות סכנת נפשות" (תרסבץ.
ר׳ משה בר׳ העניך איש ירושלים (מת בפראג בשנת שצ״ג) בספרו
״ברגטשפיגל״"!
״  ...וירגילי אותם (את התינוקות) שלא יעשו צרכיהם בפני הבריות
ויגיד להם בכל עת שזוהי חרפה .ויאיים עליו בשבט למען יירא ,וילקהו בו
לפעמים הלקאה קלה למען ידע למה השבט משמש .. .
אם אין הילד שומע לדבריו הנאמרים בנחת יראה לו פנים זועפות ,אם
גם זה אינו מועיל ילקהו בשבט קטן ,ולכשיגדל יקח שבט גדול מעט יותר.
שלמה המלך אמר ,חושך שבטו שונא בנו ...חכמי המוסר כותבים! כל
המשעשע את בניו סופו לנחול צער הרבה ,והרוצה לשבוע נחת מבניו לא
יראה להם חבתו בגלוי .צריך להרגילם ,לאיים עליהם ולהזהירם שיתנהגו
בנימוס ,ותמיד יטילו אימה עליהם והשוט יהא מוכן תמיד  . . .יראו להם
כעס אבל לא יכעסו ,ועושים אותם בנחת לא מתוך הקפדה .וכשעוגשים אותם
ראוי להזהירם ,אולי יבינו ויתנו אל לבם .כשהתינוקות אינם מתנהגים כשורה
ייאימו עליהם ולא יענישום עד שיעבור הכעס ,ובבוקר כשעודם במטתם מזכירין
להם את חטאתם ומלקין אותם בשבט על גבי העור המגולה למען יזכרו ימים
רבים .. .״
)23
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שם עט׳ מג
מקורות ,כרך ראשון עט׳ יז,
שם עט׳ בא.
שם עט׳ סר.,
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תקנות חברת ת״ת דק״ק מודיגא (בשנת התל״ט:")1679 ,

•  ...אם ימצא בבית מדרשנו תלמיד אשר יתנהג בדרך לא טוב,
ומקדיח תבשילו ברבים ח״ו ,חובה על מע׳ הממונים הנציבים להוכיחו מעמים
עד שלש עד אשר ישוב מדרכו הרעה ויחזור למוטב ,ואם יתמיד לילך קרי
ולתת כתף סוררת אז יודיעו הדבר למעל׳ הממונים משרתים ,ואז יוכלו יחד
לגרשו מבית ת״ת למען לא יניא את לב חביריו מדברי תורה ,והשומעים
ישמעו וייראו".
כללים ותקנות להתפתחותו הטובה של הת״ת החדש של ההסגר
שנוסד בק״ק פדובה בשנת התע״ה ()1715״ ן
« ...הוחלט פה אחד! על מעלת המלמדים לשרש את המנהגים
הרעים של תלמידיהם ,ללמדם הכנעה ,ולהשריש בהם את ההכרה כי אחרי
יראת שמים יבוא מורא רבם ,כדברי התנא :ומורא רבך כמורא שמים .ואם
ימצא עז פנים אשר לא יאבה להכנע יוכיחו מלמדו ואף ישתמש בשוט לעת
הצורך .ואם אחרי כל אלה לא יקח מוסר יודיע המלמד למעלת הממונים ,אשר
להם היכולת לגרש את התלמיד מההסגר ולהרחיקו מתלמוד התורה".
תקנות הת״ת בפירארה שנעשו ע״י ראשי הקהילה ביום  24במאי
:” 1767

"יש לענוש את התלמיד במדת הרחמים ולעולם תהא שמאל דוחה
וימין מקרבת ,וכמו שכתב ד׳רמב״ם בהל׳ ת״ת" :ולא יכם מכת אויב אכזרי,
וכן אמרו רז״ל (סנהדרין יט ,ב) :התלמידים נקראים בנים".
מתוך ספר "צרור החיים" להרב ר׳ משה חגיז (חי בשנת תק־תקיא,
בערך — המחבר היה יליד אר״י גדל בה עד שנתו ה־ 40בסוף ימיו חזר
לא״י) : -
"סדר חנוכת הנער ,איך יתנהגו האבות עם הבנים שילכו בדרכי ישרים
 ...אביו ואמו חייבים לגעור בקטן כשעושה דבר שאינו הגון תיכף ומיד
משעה שיש לו שכל להבין ולהרגיש בגערת אב ואם ...
גם יש מנהג רע ומר שמוליכים התינוק לבית הספר מלווין אותו ומתרין
במלמד בפגי התינוק שלא יכה אותו ,וכשהתינוק שומע שאין רשות לרבו
להכותו אז אינו משגיח בלימודו ומוסיף זדון על זדונו .ומנהג הראשונים לא כן
היה ,אלא כשהתינוק היה בא לבכות לפני אביו ואמו שהמלמד הכה אותו,
היו נותנים מתנה לתינוק כדי שהוא בעצמו יוליך אותה למלמד ,ואמרו לו
מצד עצמם :יישר כח!".
לקוטים מספר "פלא יועץ" לר׳ אליעזר פאפו ,נתחבר בשנת תקע״א (יש
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מקורות ,סרך שגי עמ׳ קסם.
שם עט׳ קפב.
שם עט׳ רט.
מקורות ,כרך שלישי עט׳ נח.
שם עט׳ עה ,עו.

■וררו  -ו־ז־ )אור הרוזררו ו\ר*וד חח

?? nrvnnll

רד ר־ ו רד

*isnv

122

יהווה אורון

בספר זה חומר רב ערך לתאור חיי אחינו הספרדים לפני מאה וחמישים
שנה)“!
"א .יזהר האדם להתנהג עם בניו בתוכחת מגולה מאהבה מסותרת! הכל
לפי מה שהוא הבן .בקטנותו אוולת קשורה בלב הבן ושבט מוסר ירחיקנו ממנו,
אבל יזהר האב שלא להתאכזר על בנו ולהכות אוחו בכעסו מכה טריה מכת
אכזרי ...וכשהוא יותר גדול תחת גערה במבין .וידוע שהמכה בנו הגדול
עובר משום ולפני עור וגו׳ .ולא גדול ממש ,אלא לפי מה שהוא הבן ולפי
מידיתיו ,וכשהוא יותר גדול שאינו מקבל גערה לשון רכה תשבר גרם ,ולא
יקל בכבודו בפני אחרים ,למען לא יבאיש את ריחו . . .שלא ישנה לבן בין
הבנים ,כי קשה כשאול קנאה  ...ולא יזדקק כל־כך עמהם ,ולפעמים יעשה
עצמו כחרש לא ישמע וכאילו אינו רואה ,ופעמים יבטל רצונו מפני רצונם .. .
ג .להכות ילדים קטנים אין רשות לשום אדם ,אלא אב לבנים ורב
לתלמידים ופרנס על הקטנים ,וכן איתא בשו״ת מהרשד״ם ,שאם אחד הכה
לקטן ותבעו לדין נזקקין לו וקוצבין לו קנם ...״
ספר ״הנהגות מלמדים עם התלמידים״ (יצא בסדילקוב — רוסיה,
!” )1835

״א ....אם הרב רואה תלמיד שאינו הגון ...צריך מתחילה הרב
להחזירו למוטב ולהנהיגו בדרך ישרה ,כי זה הוא העיקר בתחילתו. ..
ב .בסעיף יו״ד סימן הנ״ל! הרב שלומד עם תלמידו ולא הבין בפעם
הראשון לא יכעום עליו חם ושלום בכעס לקללו בקללה ח״ו ,או לבזותו ,או
להכותו תיכף בכעס ,אפי׳ הכאה כל דהו תם ושלום ,אלא יחזור וישנה עמו
כמה פעמים עד שיבין ויקבל כל מה שלמד עמו.
ג .אם ניכר להרב להדיא שהתלמיד מתרשל בדברי תורה ונוהג קלות
ראש ,עד שאין אימת רבו עליו . ..חייב הרב להכלים את התלמיד בדברים
ולהגזימו (לאיים עליו) בתחבולות עד שתהיה אימת רבו מוטל עליו ...״
סיכום

לפנינו יריעה רחבה המשתרעת על פני כל קהילות ישראל לאורך כל
הדורות .בעיונינו הבאנו ציטוטים מתשובות גאונים וגדולי תורה ,פרקי תקנות
לת״ת ,דברי מוסר ,ותורת חיים ,של מנהיגים לקהילותיהם ולבית ישראל.
בבואנו לסכם את התיחסות ראשי הציבור לנושא העונש בחינוך ,נוכל
להצביע על דרכים ומגמות שליוו את מערכת החינוך היהודי בכל מקום ובכל
זמן!
א .המלמדים השתמשו בעונש הגופני להטלת מרותם ,ולשם חינוך
ליראת שמים .דרך זו מבוססת על ההלכה כפי שנוסחה במקורות ובספרי
הפסיקה.
ב .קברניטי החינוך ומנהיגי הדור ,העמידו את המחנכים על גדרי
 )32שם עט׳ קפב ,קפז.
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עונש גופני בחיגוך הילדים

הלכה זו׳ וציינו בפניהם את המגבלות של השימוש בשבט .יש לציץ שבכל
המקורות המדברים על הכאה .באה האזהרה :מכה קלה לא מכת אויב.
ג .האחראים על החינוך בדור קבעו כללים לגבי כשירותם של
המלמדים מבחינת גישתם החינוכית :לא הקפדן ,חייכן ,מסביר פגים ,מקרב,
מדבר בנחת ,אינו מחרף ,אינו כעסן.
ד .מצאנו התיחסות לגבי הורים המפנקים את בניהם ,המפלים ביניהם,
"המכריזים באזני בניהם שאין רשות לרב להכות את הבן".
בכל אלה צוינה הגישה השלילית והנזק הנגרם לילד המתחנך והמעצב
את אישיותו.
ה .במקורות רבים מצאנו שלבים מפורטים לגבי הענישה :אזהרה
(בצנעה) ,אזהרה בפרהסיה ,גערה ,מניעת זכויות ,מכוח וסלוק מת״ת.
בכל המקורות האלה צוינו המכות וההרחקה מהמוסד כאמצעים האחרונים,
רק לאחר שהתיאשו מתיקון דרכו של התלמיד ,ומתוך רצון למנוע הגדרות
תלמידים אחרים אחריו.
ו .ועל הכל יש לציין את הגישה החיובית של עידוד ,קירוב השפעת
אהבה וציון לשבח ,כאמצעים חינוכיים..

אחרית דכר
הפסיכולוגים בדורות האחרונים מצביעים על הנזק הנפשי החמוד הנגרם
ע״י העונש הגופני .רובם שוללים עונש גופני מכל וכל.
מעצבי מוסדות החינוך המודרניים אסרו על העונש הגופני ,והעמידו
את הילד — רצונו ,דרכיו ,וכשריו — במרכז ,כשהשאר באים לשרתו .אין
כל ספק שהרבה הגות ,רצון טוב ושאיפות כנות היו לנגד עיניהם .המדע
שהתפתח סביב חקירת נפש האדם הנחה אותם במעשיהם ,ולנגד עינינו גדלו
דורות שהתחנכו לאור עקרונותיהם.
בבואי היום להשוות את תוצאות החינוך היהודי במשך הדורות ,אל
תוצאות החינוך המודרני ,רואה אני מצד אחד — צעירים אשר גדלו באוירת
"והיה מורא רבך כמורא שמים" ,ואשר טעמו מ״ערקתא דמסני" ,והם יוצאים
אל החיים בסימן של שלמות ויציבות טעונים ערכי נצח .ומצד שני רואה אני
את פירות החינוך המודרני — נוער אשר גדל באוירת "אני המרכז ואני
העיקר" ,והוא יוצא אל החיים תלוש ונטול ערכים .ומחפש את תיקונו במסגרות
אנטי־חברתיות ,ההורסות את עצמן ומרוקנות את החברה מכל ערכיה המוחלטים.
לאחר עימות זה לא קשה להחליט ,מי שמר יותר על שלמות נפשו של
הילד המתחנך ,רבותינו ,שפסקו הלכה "חושך שבטו שונא בנו" ו״אולת קשורה
בלב נער ,שבט מוסר ירחיקנה ממנו" ,או הפסיכולוגים המודרניים השומרים
על נפש הילד עם האולת שבה.

רד

אור

כתובות דף

יודע את פרטי ההפרשה שפיר דמי
(ויעוי׳ אול״צ ח״א יו״ד סי׳ כ״ד

שנתבאר מ״ט אין כאן איסור של
מלאתך ודימעך לא תאחר)”.),

ל״ב ע״ב
תוד״ה אלא עולא תחת תחת גמר
"מצינו למימר לפי מסקנא
זו דלא קאמר עךלאךדממונא משלם
ולא לקי אלא בהנהו תלת דגלי בהו
קרא" צריך עיון דאחר שאליבא
דעולא מצינו דבחובל ובעדים זוממים
ובאונס ממונא משלם מילקא לא לקי,
יש ללמוד לכל התורה כולה במה
הצד דממונא משלם מילקא לא לקי.
ואולי אין ללמוד מאונס די״ל דחס
רחמנא עלה שישלם לה פגם
שנפגמה ,ויעוי׳ באחרונים מה שכתבו
בזה [והפנ״י תירץ דעולא נמי אית
ליה ילפותא דרבי יוחנן דסמיך
ארבעים יכנו לכדי רשעתו לומר לך
דמילקא לקי ולא משלם ,ועל כן לא
ילפינן כל התורה כולה במה הצד
מהני תלת].

ובדברי רש״י (ד״ה מאי טעמא לא
מפורש
כעולא)
אמר
דעולא גמר לכל חייבי ממון ומלקות
שבתורה דממונא משלם מילקא לא
לקי ,וכנראה דעתו דילפינן במה
מצינו מהני תלת (ובסוגיא דזבחים
דף מ״ט מבואר דדבר הלמד מגזירה
שוה חוזר ומלמד בגזירה שוה אבל
אין ברור האם חוזר ומלמד בבנין אב,
ולפי זה אתי שפיר דברי תום׳ שלא
ילפינן מאונס לשאר דוכתי כבנין אב,
ורק הקשו תום׳ שיחזור וילמד
בגזירה שוה של תחת נתינה ישלם
כסף ,אכן כל כללי הסוגיא שם
אמורים לגבי קדשים אבל בחולין
חוזר ומלמד בין בגזירה שוה ובין
בבנין אב ועל כן אין שייך סוגיא
דהתם לשמעתין כלל).

ל״ג ע״א

חובל

בחבירו נמי אם כן בטלת
לא יוסיף פן יוסיף .מכאן

מקור לשיטת רבנו יונה שהמכה את
חבירו לוקה שתים משום לא יוסיף

 19ומה שהביא החזו״א זי״ע להוכיח מעדות ומתנאי דבני גד ובני ראובן הוא כדי להוכיח שאין
כאן חסרון בדיבור ,דכיון שאמר שיעשה הכל כפי הנוסח שפיר הוי דיבור מעליא ,ומרן וי״ע
מבאר מקור לומר שאין כאן חסרון של דעת וכוונת הפרשה.
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רה

ומשום פץ יוסיף ,והוא מחודש .ע״א) דאפי׳ מעידין מאה כל אחד
ומשמעות התלמוד הכא הוא מקור בתוך כדי דיבור של חברו חשובין
גדול לדבריו (>2°
כולן תוכ״ד של ראשון ואם נמצא
חובל בחבירו נמי איכא לקיומה אחד מהן קרוב או פסול עדותן
כגון שהכהו הכאה שאין בה בטילה" .יע״ש במכות דף ו׳ ע״א
שוה פרוטה .פירש רש״י "כשאין בה שנחלקו רש״י ותוס׳ במאי דקאמר
שוה פרוטה בכל חמשה דברים שבה ,רבא והוא שהעידו כולן בתוך כדי
כגון שלא פיחתו מכספו וממלאכתו ,דיבור ,דרש״י פירש דקאי גם על
וריפוי לא הוצרך ,ולא צער היה בה ההלכה של נמצא אחד מהן קרוב או
ובשוטה שיש בה בושת" ומשמע פסול עדותן בטלה דהני מילי אם
קצת מדבריו דאם היה כל דבר ודבר העידו תוך כדי דיבור אבל אם לא
היה פחות משוה פרוטה אולם בין העידו תוכ״ד אינם מצטרפים לפסול
כולם יש בו שוה פרוטה  -מצטרפים זה את זה .והתום׳ פירשו דקאי רק על
כולם וממונא משלם מילקא לא לקי .דין עדים שהוזמו שאינם נעשים
וכן נראה אם ציער וחזר וצער וביחד זוממים עד שיוזמו כולן ,אבל אם
יש בהם שוה פרוטה דלוקה ואין נמצא אחד מהם קא״פ אע״ג דלא
משלם (. )2,
העידו תוכ״ד עדותן בטלה ,ולכאו׳
תוד״ה ונתרי בהו בתוך כדי דיבור הכא נקטי התום׳ כפרש״י דגם לגבי
כו׳ "כדאמרינן במכות (ו׳ ההלכה של נמצא אחד מהם קא״ם
 20דברי רבנו יונה כנראה המה בשערי תשובה שער שלישי אות ע״ז וז״ל "שהמכה את חבירו
עובר בשני לאוין שנאמר ארבעים יכנו לא יוסיף פן יוסיף" .והנה אין מפורש בדבריו דלוקה
ארבעים רק שהמה שני לאוין .וכבר נודע מחלוקת הראשונים על מקום שיש לאו כפול האם
לוקה שמונים או לאו ,יעוי׳ רמב״ם בספר המצוות שורש ט׳ ורמב״ן שם ונושאי כלים ,ושורשו
מסוגיית הגט׳ מכות ט״ז ע״ב אמר אביי אכל פוטיתא לוקה חמש וכו׳ .ובצירוף דעת הראשונים
שיש מלקות על כל לאו ולאו עם מה שכתב רבנו יונה שלא יוסיף ופן יוסיף המה שני לאוין
יהא המכה את חבירו לוקה שמונים .ויעוי׳ לנר מכות כ״ג ע״א ד״ה לימד על הראשונות שהם
מכה רבה ,מה שכתב ליישב אמאי אין לוקה שמונים (וצל״ע האם יתכן לומר כדבריו גם בדעת
רבנו יונה).
 21יעוי׳ מנחת חינוך מצוה מ״ט אות ד׳ שכתב ראם היה בהכאה הראשונה פחות שו״פ כבר
נתחייב מלקות ואינו נפטר על ידי שחזר והכה שוב מכה שיש בה שוה פרוטה .וחקר שם
באופן שלא היה אפשר למכה שניה להזיק בלא שקדמה לה המכה הראשונה מהו ,וכתב שהוא
תלוי בסוגיית עקירה צורך הנחה .וכמדומה דדברי מרן זי״ע הכא הם באופן שאין לא בראשונה
ולא בשניה שו״פ בפני עצמם רק בצירוף זה לזה ,ובפשטות להמנחת חינוך לוקה ולא משלם
כלל.
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בענין מכה בנו גדול
קידושין

(ל׳ רע״א)" :אמר ליה רבא לרב נתן בר אמי אדידך על צוארי דבריך

משיתסר ועד עשרים ותרתי ,ואמרי לה מתמני סרי עד עשרים וארבעה" .ופירש רש״י
ז״ל" :אדידך על צואוי דבריך בעוד שידך תקיפה עליו הוי זהיר ללמדו תוכחות ואיזה
זמנו משיתסר ועד עשרים ותרתין ,בציר משיתסר אין בו דעת לקבל תוכחות כל כך ואל
תכביד יסורין ותוכחות .ויותר מעשרים ותרתין יש לחוש שלא יבעט".

ובתוספות

המיוחסות לר״י הזקן ז״ל לקידושין שם כתב" :אית דמפרשי ידך

ממש כלומר הכהו דרך תוכחה .והא דאמרינן [במועד קטן י״ז א׳] לפני עור לא תתן
מכשול אזהרה למכה בנו גדול ,איירי דוקא במכה והולך ומטיל בו יצר הרע וגורם לו

להחטיאו" עכ״ל .ותירוץ זה דהתם במועד קטן מיירי במכה והולך תדיר ותמיד ,דאז יש
חשש הנזכר שיצא לתרבות רעה רח״ל ,אבל המכה בנו גדול מפקידה לפקידה לא מעת
לעת אינו בכלל האיסור והיינו ההיא דקידושין וכו׳ .לא הבנתי היטב .שהרי שם במועד

קטן כך איתמר" :אמוזא דבי רבי חזיתיה לההוא גברא דהוה מחי לבנו גדול אמרה ליהוי
ההוא גברא בשמתא דקא עבר משום ולפני עור לא תתן מכשול .דתניא לפני עור לא

תתן מכשול במכה לבנו גדול הכתוב מדבר" .ולכאורה פשט הלשון מיירי אף כשמכה
לבנו רק פעם אחת ולא מיירי במי שמכה והולך וכההיא עובדא דהאי גברא ,ובסרט

דזיל בתר טעמא .וכן נמי בירושלמי מועד קטן (פ״ג ה״א די״א ע״א)" :חדא אמהתא
הוות עברא קמי חד כנישתא ,חמת חד סופר מחי לחד ינוקא יתיר מן צורכייה ,אמרה

ליה להוי ההוא גברא מוחרם .אתא שאל לרבי אחא אמר לי צריך את חשש על נפשך",
וגם כאן משמע שהיה זה מעשה חד פעמי ולא שהיה מכהו תדיר ועיין.

ומדכרי

הירושלמי למדנו חידוש שלא רק האבא לא יכה בנו אלא אף ברב

המלמד חורה לתלמידים ואף שמותר לו להכותן כהההיא דמכות (ח׳ ב׳) ,מכל מקום לא
הותרה הרצועה לגמרי להכותו יתר מצורכו ,וכדתני נמי בתוספתא בבא קמא (פ״ט
ה״ג)" :האב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו שהיכו והזיקו הרי אלו פטורין.

חבלו יותר מן הראוי להן הרי אלו חייביך ודוק[ .ודע דאיני יודע ואם רב אחא הנזכר
בירושלמי דלעיל הוא אותו רב אחא הנזכר בבבלי ,ואם אכן אחד הוא ימתקו הדברים

מאד ,דעיין במכות (ט״ז ב׳)" :ההוא מקרי דרדקי דהוה פשע בינוקי אדריה רב אחא,
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ואהדריה רבינא דלא אשתכח דדייק כוותיה" ,ופירש רש״י ז״ל" :דהוה פשע

בינוקי מכה אותם יותר מדאי" ,הרי שרב אחא לטעמיה .אבל אינו נראה לי כל כך כי
בבבלי כאן הוא רב אחא ,ובירושלמי שם רבי אחא ,והגירסה רבי אחא מקויימת על ידי
שני עדים שכן העתיק הרשב״א בתשובותיו ח״ד (סימן שט״ו) ובשו״ת התשב״ץ ח״א
סימן ל״ג די־׳ז ע״א) .וגם מבואר שהיה רב אחא בזמנו של רבינא וכנ״ל ,והם היו אחר

חתימת הירושלמי ,ולומר דהכא מיירי ברבינא הקדמון אינו נראה .ולפיכך אינו מסתבר
דהוא הוא ,מכל מקום חזינן דרבי אחא ורב אחא בשיטה אחת קיימו ודוק].

והתפוננתי

עכשיו וראיתי דיש מקום לפרש דברי תוספות ר״י הזקן ז״ל" :דוקא

במכה והולך ומטיל בו יצר הרע וגורם לו להחטיאו" ,דלא נתכוין שמכהו תדיר
*ווד׳ח !1234567

תדיר ורק אז עובר בלפני עור וכדכתיבנא לעיל ,אלא כוונתו שמכהו יותר מכדי צורכו
כההיא עובדא דירושלמי והיינו דקאמר "דמכה והולך" ,ועיין בפסקי התוספות למועד
קטן שם (אות ע״ו)" :אחד הכה לבנו הקטן יותר מראי ונדחו" ,והיינו כירושלמי ,וכן

נמי כוונת תוספות ר״י הזקן ודוק[ .ודע שבדפוסים שלפנינו הגיהו דברי פסקי התוספות
אחד הכה כנו הגדול ,אבל אין צורך כי לפי דברי הירושלמי כתבו וכן מצאתי שכתב
בספר אהבת ציון וירושלים לירושלמי שם (דף ק״א) ,וגם הגאון מהריק״ש ז״ל בספרו
ערך לחם יורה דעה (סימן ר״מ סעיף כ׳) העתיק דברי הפסקי תוספות כהוויתן דבמכה
בנו הקטן מיירו ,והובא בגליון רבי עקיבא איגר ז״ל לשלחן ערוך שם ,וכדכתב הרב

המהדיר נ״י לחידושי הריטב״א שם].

ומצאתי בס״ד חידוש בספר חסידים (סימן תתתתשכ״ד דפוס ברלין)" :יש ענוה

מורישה גהינום ומנחלת אש אוכלת ,כיצד מי שרואה בניו או קרוביו ותלמידיו בתרבות
רעה ובידו למחות בחירופים והכאות ואומר בלבו אהיה מעורב דעתי עמהם ולא אהיה
מחרף ומכה הרי זה מנחילם גיהגם שיצאו לתרבות רעה ואף יעשו רעות לאביהם ולאמם

עד שישנאוהו ויקללו יום שנולד בו זהו שנאמר חושך שבטו שונא בנו .ואמרו כל מי
שמכה בנו גדול עובר בלפני עור לא תתן מכשול ,ומי שהרגיל את בנו בתוכחות מוסר

והכהו בקטנותו לא יבעט בהכאות אפילו כשיגדל אב יכהו" עכ״ל .ומתבאר דהך דינא

דהמכה לבנו גדול רעובר בלפני עור מיירי אם לא היה רגיל בהכאתו מקודם בהיותו
קטן ,אבל אם היה רגיל בהכאת בנו בקטנותו לא יבעט בהכאת אביו גם בגדלותו
כשיכהו ודוק.
ולפי דרכו של רבינו יהודה החסיד ז״ל אתי שפיר סתירת הסוגיות ,דסוגיא דהתם
במועד קטן מיירי בבן גדול שלא עצבו אביו מימיו לאמור מדוע עשית ככה ולא הכהו

בקטנותו ,אבל ההיא דקידושין מיירי בבן שאביו היה מכהו אף בקטנותו וקא משמע לן
דעיקר הזמן והגיל הוא משיתסר ועד עשרים ותרתי ,וקצת משמע כן מפירוש רש״י ז״ל
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שכתב שלא יכביד עליו תוכחות ומוסר קודם לגיל זה .אכל על כל פנים כל שאינו

מכביד ביותר ינהג עמו וירגילנו לטוב ועיין.

והנד• בטעמא דהמכה בנו גדול שעובר משום ולפני עור כתב בפירוש המיוחס
לרש׳י ז״ל במועד קטן שם" :שכיון שגדול הוא שמא מבעט באביו והוי ליה איהו
מכשילו" .ויש לדון בכוונתו ז״ל במה שכתב מבעט באביו .אם רצונו לומר שיפרוק
עולו של אביו ויצא לתרבות רעה רח״ל ,או שרצונו לומר כפשטו שיחזור ויכה לאביו.

ויש נפקא מינא בין הני תרי טעמי ,כגון בת גדולה דלא שכיח שתחזור ותכה את אביה.
אבל שתפרוק עולו ותברח מבית אביה שכיח .או גם בבנו דאם משום שיחזור ויכה

לאביו גם בגיל צעיר יש לחוש לזה ,כמו ששמענו בעו״ה .אכל אם משום שיפרוק עול
אביו ויצא לתרבות רעה רח״ל חשש זה יותר קיים בגיל יותר מבוגר מאשר בצעירותו
שעדיין נזקק לבית הוריו ועיין.

והיותר

נראה בכוונת רש׳י ז״ל כלישנא קמא דהיינו שיפרוק עול .וכההיא

רברכות (י״ז א ),שלא יהיה מבעט באביו ואמו וכר ,וכן משמע מפירוש רש׳י לקידושין
(ל׳ א׳) הנזכר בראש דברינו ,ובפירוש רש״י האמיתי למסכת מועד קטן (שם) כתב:

"שגורם לבנו שיפטפט כנגדו" ,וגם זה משמע שלא מיירי שיחזור הבן ויכה לאביו,
והרב המאירי ז״ל וכן בשיטה לחד מן קמיא למועד קטן (שם) פירשו שמא לא יסבול
ויבעט בו ודוק.

אכל בפירוש רבינו חננאל ז״ל למועד קטן שם ראיתי שכתב" :שכיון שהוא גדול
חוזר גם הוא ומכה אביו ,ונמצא כי אביו גורם לו והכשילו" ,הרי מבואר שהבין
דהחשש שלא יחזור הבן להכות את אביו ,וכיוצא בזה מצאתי בפירוש רבינו שלמה בן

היתום ז״ל למועד קטן שם שכתב" :שמא יחזור ויכנו ונמצא מחייבו מיתת בית דין".
[אלא שסיום לשונו צל״ע דמשמע דחיישינן שיחזור הבן ויכנו לאביו הכאה עד זוב דם
שרק אז מחוייב מיתת בית דין ,ולא ידעתי מדוע פירש כן ,והוה מצי לפרש בסתם

שיחזור הבן ויכה לאביו ובטל בזה מצות עשה דכבוד אביו ומוראו וכפירוש רבינו
חננאל ז״ל ,ואמאי נקט מילתא דלא שכיחא ,וליכא למימר דסבירא ליה דלפני עור עובר

רק בגוונא שעובר בלאו ולא בעשה ,ולכן דחק לפרש דמיירי בחבל באביו דעבר בלאו
דמכה אביו ,דהלא בסתם הכאה נמי איכא ללאו דלא יוסיף פן יוסיף וצ״ע].

ודע

דבגדר בן גדול דאסור להכותו כתב רמ״א ז״ל בהגהה בשלחן ערוך יו״ד

(סימן ר״מ סעיף כ׳) דלא מקרי גדול לדבר זה רק אחר כ״ב שנה או כ״ד שנה ע״ש ,וכן

כתב רבינו פרץ ז״ל בתוספותיו למסכת מועד קטן (שם) הביא דבריו הגאון חיד״א ז״ל
בספרו פתח עינים (שם) ,וכן כתוב בתוספות לתלמיד רבינו יחיאל מפריז ז״ל למועד

קטן (שם) ,וכן הוא בקונדרסין (סוף שער ד׳).
אור משה סופר ,יעקב חיים בן יצחק שלו□ עמוד מס (110הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

ר

סימן

כג

משד!

*10

ור^ינר״הגאון הקדוש רבי אליעזר פאפו ז״ל בספרו המופלא פלא יועץ (ערך
הכאה דמ״ח סע״א) כתב" :אמרו רז״ל המכה בנו גדול חייב נדוי ,ולפום טעמא אף אנו
נלמוד דלאו דוקא המכה בנו גדול ,שהרי הטעם הוא לפי שגורם לבנו שיהא בועט בו

ויהא מקלה אביו ונמצא עובר על ולפני עור לא תתן מכשול ,הנה כי כן לא גדול גדול
ממש אלא אפילו קטן [לא יכנו] כל שיודע בו״שאינו מקבל מרות ,כגון בדורות הללו

דחוצפא יסגא ובן בועט באביו ,ולא על ידי הכאה בלבד אלא אפילו אם גוער בו בכעס,
גם הבן יכעס ואינו מקבל גערה" ,ועוד בפלא יועץ (ערך אהבת בנים) כתב" :וידוע

שהמכה בנו הגדול עובר משום ולפני עור לא תתן מכשול ,ולא גדול גדול ממש אלא

הכל לפי מה שהוא הבן ולפי מידותיו" וכר ,וגם בספר חיי ארם (כלל ס״ז סעיף כ״א)

כתב" :המכה לבנו גדול יש אומרים כשהוא בן כ״ב שנים ויש אומרים בן כ״ד שנים,
ונראה לי דהכל לפי טבע הבן ואפילו בפחות מזה ,מנדין אותו שהרי עובר על ולפני

עור לא תתן מכשול אלא יוכיחנו בדברים" .וראיתי שזכו לכוין מדעתם הרחבה לדברי

חד מתקיפי קמאי רבינו הריטב״א ז״ל שבחידושיו למועד קטן (שם) כה כתב" :ולפני
עור לא תתן מכשול במכה בנו הגדול הכתוב מדבר .פירוש אף בזה הכתוב מדבר ,אף

על פי שמתכוין לייסרו ,ונראים הדברים דלא גדול גדול ממש אלא הכל לפי טבעו שיש

לחוש שיתריס כנגדו בדבור או במעשיו ,כי אפילו לא יהיה בר מצוה אין ראוי להביאו

לידי מכה או מקלל אביו ,אלא ישדלנו בדברים ,ומשום אורחא דמילתא דבגדול שכיח

כי הא נקט גדול" .והיא נפקותא גדולה לדינא[ .ובספר קצור שלחן ערוך (סימן קמ״ג
סעיף י״ח) ראיתי שכתב" :אסור להכות בנו גדול ,ואין גדלות זה תלוי בשנים אלא הכל
לפי טבעו של הבן ,כל שיש לחוש שיתריס כנגדו בדיבור או במעשה אפילו אינו בר

מצוה אסור להכותו אלא יוכיחנו בדברים" ,הרי שפסק להדיא כדברי הריטב״א ז״ל,
ואיני יודע מדוע לא הזכיר דברי רבותינו הראשונים ורמ״א בהגהה בשלחן ערוך שלא
כתבו כן ,ולכאורה היה לו לעשות כמו הגאון חיי אדם שהביא כל הדברים הן דברי

השלחן ערוך והן כחילוק הריטב״א ,אבל הגאון בעל קצור שלחן ערוך לא עשה כן אלא

פסק בסכינא חריפא כריטב״א ז״ל ועיין בה].

עוד

מצאתי בספר חסידים (סימן תקס״ו) שכתב" :איש אביו ואמו תיראו ,לאב

ולאם מזהיר שאם בא הבן לכלל איש שיראו פן יכהו ופן יקללהו עד שיענה להם ויקללם
ויכם" ,ושמעת מינה לכאורה דסבירא ליה דמגיל איש דהיינו בן י״ג שנה כבר לא יכוהו
האב והאם ,ותו לית ליה הך נפקא מינה אם יבעט או יכה ,ועיין שם בספר חסידים (סימן

תקס״ה) ,והשוה לדברי הריטב״א ז״ל ודוק.

ועוד דע שראיתי בספר הזהר הקדוש ח״ג (דפ״ה ע״א) שאמרו" :ולפני עור לא
תתן מכשול וכר ,ואוקמוה במאן דמחי לבריה רבה" ,ושם בהגהות דרך אמת המיוחסות
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למהרח״ו כתב" :מי שמכה לבנו גדול והוא מתבייש" עכ״ל ,חה טעם והסכר חדש בדין
איסור הכאה לבנו גדול .וצ״ע לכאורה שלא נתבאר

p

בדברי הפוסקים ,ותו יש להבק

מאי לפני עור יש בזה כשבנו מתבייש ,ובסרט כשמצותו ב pוצ״ע[ .ה׳ כסלו תשמ״ג].
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ומשלם ואכמ׳־ל] ולפי כמחבאר .משקנת הירושלמי דמודים
מנמים לר״מ בגונב תרומה ומלבו של חנירו שלוקה ומשלם
כהשנת״ליי) ונראה דמזה נובעים דברי הרמב׳ם בפ״ב מהל׳
גניבה הל׳ ד׳ דהגונב חלבו של חבירו ואכלו משלם דמי מלבו
ולא שיים לפי דאגבי׳ קניא ודרכו של הרמב״ם לכתוב רק
דברים המפורשים בשני התלמודים ולסמשנ׳ת דכונת כרמב״ס
הוא דנם בבאים כאחד תשלומי גניבה אינם נדחים מפני
מלקות דחלב כמפורש בירושלמי דמודים חכמים לר״מ בגונב
מלבו  STחבירו ואכלו שלוקה ומשלם וזהו מקור ד׳
הרמב״ם.
 ?1131אס״ל בישוב ד׳ כרמב״ם מהשגת הראב׳ד ככי
' י ''' דמשלם כפל דמי טבלו וחלבו ושתימת דברי הרמב״ם
גראה שמשלם רק הקרן דהא כל הפרק הוא רק בדיני
תשלומי כפל יעוי״ש ולפמשנ״ת דכל החידוש בדין זה דאפילו
אם התרו למלקות והי׳ כאחד הגניבה והאכילה אינם נדחים
תשלומי הגניבה מפני שום מלקות ולוקה נ'כ א״כ על
הכפל שפיר פוטר המלקות דהא לפי המתבאר בשי׳ הירוש׳
דלהכי לוקה ומשלם משום דכיון דהתשלומין דגניבה וגזילה
באים לתקן הלאו דגניבה יש לו דין לאו דגניבה שאין
נדחה משוס לאו אחר ואינו מדחה לאו אחר דאין לאו
דוחה לאו כמש׳כ התוש׳ בריש מוע׳ק וכל זה בתשלומי קרן
דוהשיב את הנזילה שאינו אלא בדין קרן לבד אבל דין
תשלומי כפל כשאר תשלומי קגשות ונזיקין שבתורה שנדחים
מפני תשלומי מלקות ולהכי שתם הרמב׳ס דאם גנב חלבו
של חנירו באופן שאינם באים כאחד ומדאגבי׳ קני׳ חייב
בנפל אבל אם הי׳ כאחד והתרו בו למלקות אינו חייב אלא
קרן לנד והראנ״ד שכתב דמשלם כפל דמי טבלו וחלבו
נראם למפרש ד' הרמב״ס משוס דבעידנא דאגבי׳ קניא
ולהכי יש בו כסל ג״כ [וגס י׳ל דעל כפל פוטר המלקות
דל׳ש בזה מש־כ כתוש׳ בכתובות דף ל׳יב דמש רחמנא
אממונא דנחבל וע׳י מהר״מ שי״ף שם מש״כ דנקנש נ׳ש
חס רחמנא אממונא דנחבל וגם מש׳גי הפני יהושע בנ״מ
דס״ב דמשום הפקעת ממון משלם אפשר דל׳ש רק בקרן
----------------------
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ולא בכפל ויתישב ג'כ בזה בב״ק דע״א ומקשה בטביחה
וכא אין .לוקה ומשלם לפמש״כ הנשינית בשיי ל׳ד דע׳־י שינוי
הוי גנב ויישב בזה קושיית ספ״ש בתמורה ד״ו והרי גזל כו'
משום דע׳י קנין שנוי שמוציא את החפן מרשות בטלים והוי
שלו עובר בלא תגזול יעוי׳־ש וא״כ כיון שעובר בלא תגזול
בדין שלא יפטור המלקות דיוכ׳פ ולמש״כ א״ש דעל דו׳ה
כמו כפל יש על זה דין שארי תשלומין שבתורה שנדחים
מפני תשלומי מלקות וא״ש ,ובזה נדחה מש״כ באות א׳ לישב
משה׳ק במחנה לוי דלר״ל דק״ל דחיי׳מ שוגגין פטורין בהזיד
בסקדון וכן כטוען טענת גנב איך משכח־ל חומש ואשם דהא
נדחה מפני חיוב מלקות משוס דההיא שעתא קא גזל מיני׳
ואינו נדחה מפני מלקות ולפמש״כ על חומש וכפל ל״ש
נזה חש רחמנא אממונא דנחבל ונדחה מפני מלקות ,ועיע
במקנה קידושין דכ״ה בקירוש מה שתי׳ עפ׳י שיטת הרמבים
בחובל ניו’ט וילה״ע ג״כ דיציאת ראשי אברים קנס הוא ול״ש
חס רחמנא אממונא דנחבל ויש להעיר עוד במש״ם הרמב׳ים•
בגונב חלבו וטבלו של חבירו ואכלו דאינו משלם רק הקרן
כיון דלא משכח״ל שיהי׳ חיוב גניבה ואכילת חלב כאחד
רק באופן שתחב לו חבירו בתוך בית הבליעה וכפי׳
סריצב״א וא״כ נסי בדין גנב וגזלן עליו להתחייב באונקין
אבל כפל אינו מחוייב דהא הוי כגונב מן הגנב כיון דחבירו
תחב לו ולהכי דקדק הרמב״ס וכתב דמשלם לו דמי חלבו
וטבלו רק הקרן לבד וא״ש].
בד׳ הרמב״ם בפ״ד מחובל במש׳ס דסחובל נחבירו
1
חייב בתשלומי[ סתם הדבר ולא כתב שאינו לוקה
משום יוס״כ ובפיה׳מ לסרמנ״ם בס׳ החובל על מתניתין
דסחובל ביוככ׳ס כתב וז״ל בכל מקום אינו לוקה ומשלם
זולת מובל ביוכ׳ס שמשלם ואינו לוקה לפי שהמקרא מפורש
בחובל שישלם עכ״ס שנאמר יד ביד כו׳ וזהו הענין מה
שאמרו בפירוש רבחה תורה חובל בחבירו לתשלומין עכ׳ל
ואם שדקדק הרמנ״ם לומר שישלם ואינו לוקה י״ל דקאי
על לא יוסיף כנראה שיום מריו אבל משוס יוהכ׳ס לוקה,
ולכאורה נראה דהא דחובל בחבירו משלם ואינו לוקה
משום
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הגד",ד ,והנה הסעם המלך בהל׳ גניבה העלה דא׳א שיתחייב ממון ומלקות על מעשה אחת בגונב חלבו של וובירו ואכלו משום דהו־ל עדית
שאאי׳ל דאע׳ג דבעדים זוממין ממונא משלם מילקי לא לקי היינו אם אמרו עדות ממון לבד דהלאו משום לא תענה והממון מבאשר
זמם אבל אס אמרו עדות לחייבו ממת ומלקות הדרן לבללא דמילקי לקי ממונא לא משלם ,ובזה חי׳ פשה״ק בס׳ קדושת ישראל בכתובות ד׳ל בהא
דאמר רב חסדא מודה רנבה׳ק בגונב חלבו של חבירו ואכלו חייב שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור חלב דלמה נקים שלא אליבא
דהלכתא דלא קיי׳ל כרנבה׳ק דהא אמילו לדידי' נפ*מ לענין מלקות וממון דד,א הו׳ל גבי ממון עדות שאי׳ל להזימם דהעדיס לא יתחייבו ממון
אבל בחיוב כרת דאין העדים באים לחייבו כרת דהא קמי שמיא גליא והעדים המוומים יתחייבו ממון הו*ל עדות שאתה יכול להזימה זהו תו״ד,
והדברים תמוהים שהרי מפורש בירושלמי דמודים חכמים לר׳ס בגונב חלבו של תבירו ואבלו שלוקה ומשלם ולפי אי' המפרשים לפי המסקנא משום
דבעידנא דאנבי׳ קני' וגם לפמש׳ב לפרש דבגניבה ונזילה אינם נפסדים מתשלומי ממון ולוקה ומשלם אפילו במעשה אתר אעפ׳י שאם יוזמו העדים
ולא יתחייבו רק מלקות דאין לוקה ומשלם מ׳ס לוקה ומשלם ומפורש דלא כטעה־מ ומשהיק דהא הו׳״ל עדות שאאי׳ל [והיינו אף שהיו במעשה
אחת דאל״ב הא אפשר שיזומו על עדות ההגבהה גרידא] וכן הקשה ההפלאה במוש׳ר דלוקה ומשלם דהא אם יוזמו העדים לא יהי' רק מלקוח
גרידא משום דאין לוקה ומשלם ובן יקשה בממון לזה ונפשות לאחר דחייבים מיתה וממון הא אינם בהומה דהא יהי׳ ממון ונפשות לאחד הנה
לשי׳ ר«*י דס׳ל דמהגי תפיסה בקלב״ט א'כ למשיב הכ'מ בפכ׳א מת' עדות בשן והדר עין דהיבא דמועיל חפיסה חשוב איתנהו בהזמה [אולם
לרעיק דס׳ל דע׳ז קנסא ליש תפיסה בקנס כמ׳ש התום' בכתובות דל׳ג] גם י׳ל דמשכח׳ל הזמה על ממון לכשיהי׳ כאשר עשה על מלקוח למ׳ש
הראב׳ד דבמלקות אמרינן כאשר זמם ולא כאשר עשה ובממון איתנהו גם כאשר עשה דאפשר בחזרה עי־ בכ׳ם בפ*כ מהל׳ עדות ,ונם לשי׳
הרמב׳ם דס׳ל דלוקה במלקות דכאשר עשה נראה דלוקה משום לאו דלא תענה ולא מעד הזמה ועי׳ בפנ׳י ריש מכות ולענין לאו דלא תענה היבא
דאיכא מטון דכאשר זמם משלם ואינו לוקה׳ ולפ׳ז סשכח׳ל הזמה גם בממון וכל היכא דמשכה׳ל הזמה חשוב עדות שאי׳ל וכמש׳ב התום'
בסנהדרין דפ׳א ,אולם למשיב הגאק רעק׳א בדרוש וחידוש בכתובות שם רנדין כאשר זמם במלקות ומסק משלם ואינו לוקה ונסתייע לזה
מסנהדרין דיח יקשה דא׳ב איך לוקה במושיר הא הוי עדות שא א יכול להזימה לגבי ■לקות דהא העדים לא יתחייבו מלקות בשום גונא ועל
מלקות בודאי בעי עדות שאתה יכול להזימה ונראה ליישב עפמ׳ש הרמב״ן בחידושיו למכות להקשות בהא דפ׳ק דסנהדרין הביא הבעל עדים שזינתה
והביא האב עדים והזימום דעידי הבעל נהרגים ואק משלמים ממון וא׳ב איך מקיימים בהם כאשר זמם בפקעת ותירץ דהתם כיון דרחמנא אמר קם
לי' בדרכה מיני׳ כמאן ד«קיים כולא מילחא ורחמנא הוא דפסרי' כדפסרי׳ נסי בולהו מזיקין ולפי סברתו מאי דמענישין בחמורה הוד .כמאן דמתקיים
בי׳ כולא טילתא יעוי׳ש א׳ב ביק דחשוב כמאן דמתקיים כי' כולא מילתא חשוב נ׳ב איתא בהזמה והוי עשאי׳ל גם לענין מטון דמה שידונו
העדים בחמורה בחיוב מלקות הוי כפו שנתחייבו במ«ון ואיתנהו בהזמה וכן מה שידונו העדים בממון ליפסרו ממלקות משום כדי רשעתו חשוב
ג״ב כמאן דפתקיים בי׳ כולא מילתא כמשיב הרמבין ועיב לוקה ומשלם ננהיג.
ובעיקר דברי ההפלאה והסעה׳ם שכתבו דהיכא דהמלקות והממון מכאשר זמם לוקה ואינו משלם ועי׳ בפניי בחום׳ כחובות דל׳ב שכתבו
דהיכא דרעו לחייב ממון' ומלקות חייבים ניב והפנ׳י חמה על זה מסנהדרין ד׳ח דממון ונפשות לאחד פטורים והגאון רע׳א ונס׳
בית יעקב נתבו לתרץ דהתוס׳ קאי לר'מ דס׳ל דלוקה ומשלם אבל לרבנן באמת אינו לוקה ומשלם הדברים מבוארים לפי ■י' הפ׳ם בירושלמי ריש
מכות עדים שנזדססו וחורו ונשתקרו ר*י אומר שקר שקר ור' אלעזר אמר רשע רשע ובם־מ שם מפרש עדים שנזדסמו לענין חיוב מלקות וחזרו
ונשתקרו שבאותה עדות עגמה נשוזקרו ג’כ לענין ממון שהעידו על אחד לחייבו בדבר שיש בו חיוב מלקות וממון וכשהוזמו נתחייבו בשתיהם
וקסבר ר' יוחנן דלוקק ומשלטים משום שקר שקר תרי זיפני וריא אומר דאין לוקין ומשלטין דאתי' רשע רשע מחייבי מיתות דמה •התם אין מת
ומשלם אף בחייבי מלקות אין לוקה ומשלם ולפי פי׳ הא'מ פליגי בחידוש סברת הפלאה בירושלמי ,אבל עיקר פי׳ הפ׳ם בד' הירושלמי אינו מבורר
ואינו מוכרח וראיתי בתוספתא מכות פ׳ב הל׳ ה׳ וז׳ל העדים שאמרו מעידים אנו באיש פלוני שגנב חלבו של חכירו ולא אכלו גנב נבלתו של חבירו
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לטולא דיליף מחונל מזכירו דאי ממונא לסומרא ול״ש לומר
דהוי לאו כניתן לחשלומין שכן סייג בד־ דברים ואי ממונא
לקולא שכן כותר מכללו בב״ד ויש לומר דלהכי הקילה
כתורה שישלם ממון משום קלות כלאו נתקו הכתוב לתשלומי!
ולא כגי לו לומר שכן כוי לאו כניתן לחשלומין דכא לא
דמי ללאו דגניבה ונזילה שהוא רק מממת כפקעת ממון
סבירו אבל לאו דלא יוסיף כאיסור אינו ממסת כפקעת
ממון ובפאות משו׳־פ לוקה ולככי איצטריך לומר שכלאו קיל
שכן הותר מכללו נבי״ד ומסמח קלות הלאו ניתקו ויתישב
בזה קוהחו׳־ם שהקשו ואית איתגורי איתגור שנידון בקלה
דמשום קלות הלאו ניתן לתשלומי! אבל בשארי לאוין שלא
יתוקנו בתשלומין באמת נידון בחמורה דלוקה ואינו
משלם;
לריו״ח דס״ל דבכל כתורה מילקי לקי ממונא לא
משלם וע״כ דם־״ל דממונא לקולא דאי ממונא
לחומרא יקשה איתנורי איתנור ול״ש בזה תי׳ התום׳ דחם
רחמנא אממונא דנחבל ועי׳ במכרש״א שם וכ־כ כתו׳־י שם
דלריו״ח ממונא לקולא וטכל״ל דהא דהקילכ חורה בחובל
שכן כותר מכללו בב״ד ,וכנה כרשנ׳א הובא בשימק׳־ו כתב
דאיסור אשת אח משוב הותר מכללו כמקום מלוה והא
דקאמר הגס׳ שכן הותר מכללו פריך רק אשארא אבל אשת
אחיו שפיר איכא למילף יטוי״ש ויחודש לפ׳־ז לריוי׳ח ובאיסור
אשת אח משלם ואינו לוקה כמו בחובל וקשה דכא ריו״ס
מוקי למתניחין דמכות בכשהתרו בו דלוקה ואינו משלם
ואף באשת אחיו כן ובודאי דאין חילוק בין הלאוין וכן
כעיר ככפלאה דגם לאו דיוככ״ם הותר מכללו במקדש וכן
כעיר כגאון רמ״מ בתשובתו דגם ולאו דטומאת מת בכהן
ונזיר שהותר במקום מלוה יהא דמי למובל בחבירו דישלם
ולא ילקה והא לא מציגו שום חילוק ובכל כלאוין לוקכ
ואינו משלם  objלא דנימא דסנרת כתום׳ דחם רחמנא
אממונא דנחנל ל״ש רק בממון דנסבל ולא בממון אחר או
כמו שפירשו איזה מהראשונים הובא באס״ז דממונא לחומרא
כיינו בחובל דוקא שיש בו ה׳ דברים ולם־ז גס לריו״ח דם־ל
דמלקי לקי וממונא לא משלם דממונא לקולא מ׳־מ בחובל
בחבירו ממונא לחומרא וכ״ז דוחק ],אבל למש״כ א׳ש דכא
דאמרינן בחובל בחבירו שכן הותר מכללו בנ׳ד ככונה
דמשוס קלות כלאו נתקו ככתוב לתשלומי! וכוי ככל לאו
הניתן לחשלומין שאין לוקין עליו וכל זה בחובל בסבירו
בשו״ם שיש בו תמיד תשלומי! וחזינן שנתקו ככתוב לתשלומין
משא״כ בלאו דיוהכ״ם ומת מלוה וכיו״ב דאין בכם מנין
של ממון ול״ש בו ניתן לתשלומין ורק שאם אירע בכדי׳
ממון אחר בודאי דנידון בחמורה דאטו איתגורי איחגור
א״כ מה בכך דכלאו קל שהותר מכללו במקדש או במת
מלוה כיו! דלוקין על לאו זה נידון בחמורה ולוקה ואינו
משלם ועכ׳־פ לריו׳א דלא שקיל וטרי כש״ם אליבי׳ כמו
לעולא אי ממונא למומרא או לקולא דלריו״ח בודאי ממונא
לקולא ובכל כלאוין כקלי! לוקה ואינו משלם כא דסובל
במכירו משלם ואינו לוקה דמשום קלות לאו דמבלה הקילה
החורכ נתשלומין וכוי לאו הניחן לתשלומי! ולהכי אינו
לוקה וא׳־כ לפ״גג דקי׳ל כריויח דבכל כתורה מלקי לקי
ממונא לא משלם וממונא לקולא א״כ בחובל דמשלם ואינו
לוקה משום דהוי לאו כניתן לתשלומי! כמו שנראה כן
מלשון כרמנ״ם נפ״ה מכל׳ מובל כל׳ ג׳ כמשכ״ל.
יקשה לפ״ז מש״פ כרמב״ם נסונל ביוככ״ס דמשלם
והא כיון דהא דאינו לוקה טל כחבלה משום דהוי
לאו כניתן לחשלומין אבל לאו דיוככ״ס דלא כוי ניחן
לתשלומי! ילקה וממילא יפטור משום כדי רשעתו אולם
למשנ״ח בשי׳ כרמנ׳ס דלאו כניתן לחשלומין אינו נדחה
מפני מלקות של לאו אמר כמו דמפורש כירושלמי בגונב

והנה

אולם
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מלבו של סבירו שלוקה ומשלם ולככי פסק ג״כ דמשלם
משום חובל ואינו נדחה משוס לאו דיוככ׳פ אבל טל לאו
דיוככ״פ באמת לוקה ,ויתישב בזה מה שתמה בכפלאה
דכיון דספוקי מספק״ל לכש״ס אי ממונא לחומרא אי
ממונא לקולא מנ״ל לכרמב־ם דהחובל ביוכים משלם דכא
חינח אי ממונא לחוסרא י׳ל דכחמירה חורה בחובל גס
נגד לאו דיוכ״ב אבל אי ממונא לקולא ורק לפי דכלאו
דחובל קילא שכן כותר מכללו ולפמש״כ א׳ש דממנפ״ש
אי ממונא למומרא א״כ בחובל החמירה נס נגד לאו
דיוהכ׳ם ואי ממונא לקולא שכן הותר מכללו וכוי לאו
כניתן לתשלומין דכממון הוא בתורת עשה לתקן כלאו
אינו נדחה מפני מלקות של לאו אחר ולוקה ג״כ משום
יוכ״ה [ובאמת הרמב״ס פסק כריו״ח דמילקי לקי וממונא
לא משלם דממונא לקולא כמשכ״ל].
בשיטת כרמכ׳ם דמובל ביוככ״ם משלם
ולוקה נ״כ משום יוכ״ם יתישב משכ״ק
האחרונים נם׳ תרומת הכרי ומנחת חינוך טדכר׳־מ בחובל
ביו׳יכ מכא דכתונות דליב דמשני ריו״ח אידי ואידי באחותו
נטרה דאיכא בושת ופגם כו׳ והא כחום׳ שם כתבו דמטעס
מובל הוא ובחובל בפירוש רבתה חורה לתשלומי! ואינו
לוקה טל לאו דאמותו ושוב ראוי שישלם גם כקנס ועוד
דמחניחין דמכות דמיירי בכתרו בו מ״מ אכתי קשה דכא
איכא בושת ופגם וצ״ל בשוטה וביתומה ובמפוחה וכו״ל
לכגמ׳ להקשות על ריו״ח כמו דמקשה לעילא וטוד דכר״ם
בכל׳ נערה פסק ג'כ דבכתרו בו אינו משלם וכו״ל לכתנות
דכל זה כיכא דליכא בושת ופנס אבל כיכא דאיכא בושת
ופגם דמשלם ואינו לוקה מדין חובל משלם כקנס ג'כ
[וט״ט במכרים שי׳ף כתובות שם בדכתו״ס דמם רחמנא
אממונא דנמבל ובחי׳ רטק׳א שם] ,ולמשנ״ת א״ש דדוקא
משום לאו דמונל אינו לוקה לפי דהוי לאו כניתן לחשלומין
משא״כ משום יוכ׳־פ וה־ה משום לאו דאמותו שלא יתוקן
בהחשלומין דלוקה ואין תשלומי בושת ופגם סחירה ללאו
דאחותו וקושיית הגס׳ לעולא וכאיכא בושת ופגם כיינו
לדידי׳ דס״ל דבכל מקום דאיכא ממון ומלקות ממונא משלם
מילקי לא לקי ולא גרע בושת ופגם מממון אמר משא*כ
לריו״ח דם’ל דמילקי לקי וממונא לא משלם נכי דתשלומי
ממון דמובל אינו נדמה מפני לאו אחר אבל על מלקות
דלאו אחר שאינו ניחן 'לחשלומין לוקה כמשנ״ח ,ובמש״כ
בשי׳ הרמבים דגם בחובל ניוככ׳פ לוקה משוס יוהכ״ש וכן
כל לאו אמר נדמה מש״כ לישב בסי׳ י״ט קושיית כגרעק׳א
דחשלומי ממון דחבלה של טריפה דוחה לאו דלא יוכל
לשלחה דמלקיח של לאו אחר אינו נדחה מתשלומי ממון
דחבלה ,העולה ממש״כ גשי׳ כרמב״ם דבגניבה ובנזילה
משלם את כקרן ואיינו נדחה מפני מלקות של .לאו אמר
וכ״ה בכל לאו כניתן לתשלומין כיון דבפירוש רבתה תורה
לתשלומין ולולא הי׳ תשלומין היו לוקין וכיון דגלי גלי
ואינם נדחים משום לאו אמר וכיון דמייב בתשלומי! יש לו
דין לאו הניחן לתשלומי! ודוקא משוס אותו לאו אינו
לוקה אבל משום לאו אחר שאינו ניתן לתשלומין לוקה,
וזכו כמבואר בירושלמי דמודים חכמים לר״מ בגונב מלבו
וטבלו של חבירו שלוקה ומשלם שאין לאו דמלב וטבל
מדמה כחשלומין של משה דוכשיב כמתקן את כלאו ומכיט
אינו דוחה הטשה של כתשלומי! את כלאו דמלב וטבל כמו
שאין לאו דונ1כ לאו ,חכו מש״כ כרמביס בפ״ב מכל׳
גניבה דכגונב מלבו וטבלו של מבירו דמשלס את כקרן
ובמובל בחבירו נראה ג״כ בדטת כרמב״ם דהוי לאו כניתן
לתשלומי! בשו״פ ולככי אינו לוקה גס לר־מ דס״ל דלוקה
משום לאו דיוכיפ אבל משום יוב׳־פ
ומשלם ואינו נדמה
וכל לאו אסר לוקה ככל לאו הניח! לתשלומין.

ולפמש״ב

ג'נ
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סימן כ״א

לי׳ נל״ע כיון שלא נכתב אחריו סמוך לו עכ״ל ,ולשיטת
הרמנ״ס דלאו הניחן לחשלומין אין לוקין מליו הא דלוקה
משוס לאו דלא חענה משום דבאמח לא היי לאו הניתק
לתשלומין דאין כתשלומין דכא״ז מתקן כלאו דלא תמנה
ואין נידו לתקן כלאו של מדות שקד ורק באופן שיוזם
ויעקר מדוחו ואז ממילא אזיל כהפסד שדלה להפסידו וזה
נראה ג״נ ביאור דכתוים דעקירת 'כעדות נא טל ידי
כמסה וצחקן טל ידי כשוות שבא מל ידי מדות שקד ולא
על ידי עונש כחשלומין דכאשר זמם ,ולפ׳יז בחובל בסנירו
דסתקן בתשלומין ועוקר ככפסד שנרם למבירו דמי לגניבה
׳ונזילה דהוי לאו כניתן לתשלומין [ועי׳ בכפלאה בדכחו״ם
שם שכרגיש בדכתו״ס שם דכא נם מובל במכירו כו״ל
גל״ע ועכצ״ל כיון שנכתב רחוק מהלאו לא כוי נל׳יט נם
העיר שם דכוי תרי לאוין אלא דהתוס׳ בזבחים דקי״ד
כתבו דנגזילה ל״ש כך סברא משים דאין כמשה סמוך
ללאו ימוישכ״ט -ובאמת לשי׳ הרמב׳ס דמי חובל לגניבה
ונזילה כיני דליכא בטין דסטור מצד לאו הניחן לתשלומין
אף דאין נו משה כלל ונס בב׳ לאוין פטור ממלקות
וכמש״נ בספר נופי הלכות דלככי כצריך כרמב״ם לומר
בריבית משום דהוי לאו הניתן נתשלומין ולא סגי לי׳ בנל״ע
דעל ב׳ לאוין לא מכני נל*מ וניחן לתשלומי! מדיף טפי
וכמש־כ כתים׳ ננזילה דשאני נזילה שטוקר הנזילה מת״י
וה״ג כל שמשלם טבור ככפסד ניתקו כלאו בזה אינו לוקה
משום לאו כניתן לתשלומין] ולשי׳ כרמנ״ס זהו שאמר ר״מ
במכות שלא כשם כמביאו לידי מכות מביאו לידי תשלומין כיינו
דהזמה לא דמי למובל דמודה נויר׳־מ דאינו לוקה לפי דכוי
לאו כניתן לתשלומין משא׳כ הזמה ,.לא ניתן לתשלומין דכא
אין בידו לתקן את אשר מוויסכחקון בא ע״י עקירת
כמדות מכזמה ולא ע״י עונש דנאשר זמם ,וזה נראה ג״כ
שיי כתום׳ רי״ד שכתב בנ״מ דצ׳א דלמאן דס״ל דממוגא
משלם מילקי לא לקי כשאין לו ממון לשלם לוקה ותמוה
ממשנתינו דנ״ק דפ״ז דמבד ואשה פגימתן רעה דכס שתבלו
באחרים פטורים דמשמע דפטורים לגמרי דאי ילקו א״כ
גם לנשישתחרר כעבד ותתגרש כאשה יפטרו מלשלם דכא
אין לוקה ומשלם וכן מב״ק די׳ר שמא יקניטנו רבו דכא
ל״ש בחבלה כיון שילקה כמו שכטירנו לטיל ,הן אמת
ובמרדכי ב׳ק פ׳ כחובל הניא נשם ר׳ נחשון נאון דטבד
שחבל לוקה אך ט״כ פירושו בודאי מלקות מרדות דאל״ג
לנשישחמרר כטבד לא ישלם ,וכן במאי דקאמר בכתובות
דל״ג ..ומלקות דלא יוסיף משכח״ל נפחות משי״ס מבואר
J
,
,
11,
.
אח״וז :1234567
דבשו פ לא משכ״ל מלקות כלל.
אולם למש״ג נשי׳ הרמנ׳ם דמובל במכירו כוי לאו
כניתן לתשלומין וגם לר״צו דס״ל לוקה ומשלם
איני לוקה בחובל נמנירו כמו טל לאו כנליע איכ בחובל
נחנירו דהא דאינו לוקה אין זה מצד נדי רשטתו רק לפי
דהוי נל*ע גם כתום׳ רי״ד מודה דאף באין לו אינו לוקה
דכא כוי ניחן לתשלומי! כיון דחיוב חשלומין ים עליו ורק
כינא דכפטור כוא מצר נרי רשעתו ואין לו ממון
מלקוח ונחשו׳ נ׳י בדיני קדושין סי׳ ב׳ כתב לפסול עדות
כמכה שככה דרשע שעבר מנירה שחייב עליה מלקוש פסול
מן התורה וחובל שאין נו שו״פ לוקה ואפילו אם ת״ל שכיה
?אומו כנאה שו״פ פסול לפדות נו׳ דאטו מפני שהיתה
הנאה יותר גדולה יוכשר וכרי כגנב וכגזלן פסולין למדות
ליזשלומין ואעפ״י
אמפ״י שאין לוקין עליכם מפני שניתן
שיש לדחות רשאני כתם שהוא רשע דסמס כו׳ מ״מ כיון
דנלאו דככאה לוקה כשאין בה שו׳ם מיפסל לעדות גם
כשיש בו שוה פרוטה דאינו לוקה משום דניחן לתשלומין
סיפסל כיון שיש נלאו זה מלקוח ונדאשכמן נגנב ובגזלן
דאמ״ג דגיתן לתשלומין מיפסל אלא דכאי מהאי טעטא
והאי מהאי טעעא מנ״ל כבית יוסף [וכונא בהגהות רע׳ק

חייב

אחיעזר־

איגר לחו״מ סי׳ ל׳ד ובפ״ח שם] וכנה מסגנון כדברים
נראה דמשוה כב״י לאו דתובל לגנב וגזלן וכוי לאו כניתן
לתשלומין ומדכצריך כב״י לבקש טעם פפול לחובל בשו״ם
לפי דיש בו מלקות פחות משו״פ ומשכח-ל מלקות בחבלה
חיפ״ל כיון רהא דאינו לוקה הוא משום נדי רשעתו א*נ
הא עבר עבירה שיש בה חיוב מלקות אלא דנפטר מדין
כדי רשעתו ולא מיבטי אי ממונא למומדא אלא אף אי
ממונא לקולא אטו איחגורי איתגר רק משום דמם רחמנא
אממונא דנחבל כסש׳כ כתום׳ ,אבל טבירב הוא בעצם
טנירב שיש בה מלקות ואטו לעולא דס״ל דממונא ומלקות
ממונא משלם מילקי לא לקי לא יפסול לעדות אס עבר
עבירה שיש בה מלקות וקרע שיראין בכדי׳ אצא דהב״י
ס״ל דשאני לאו דחובל דהוי לאו הניחן לתשלומי! ואין זה
מדין דכדי רשעתו ודמי לגנב וגזלן אולם בגנב כוי רשע
רחמם אבל חובל דלא כוי רשע דחמם וט־כ כצריך
לומר משום דמשכחת בי׳ מלקוש בפחות משו״ס ,וצ״ל לפ״ז
הא דלוקה בחובל פחות משו׳ם אף דבשארי לאוין הניחן
לחשלומין כמו בגניבה פחות משו״פ אסור ואין לוקין משום
דשאני כחס דמדין שעורים כוא בממון וכ״ל חצי שיעור
משא״כ בחובל במכירו דלאו דלא יוסיף אינו תלוי בשיעור
ממון ,ועיט נספר ממק יכושע סי׳ ז׳ מש*כ בזה ,ונסתר
3זכ סברת כמכרש״ל בכתובות דל״ה בחובל בםו'פ וקרע
שיראין בהדי׳ דלר׳ל דמי לחייבי מלקות שוגגין ולמשנ״ת
זה אינו דהא דאינו לוקה בחובל לפי דהוי כלאו כנל׳ע
דגם לר״ל אינו פוטר ממון כיון דכוא מצד קלות כלאו
שרר נפצי יהושע שכתב ג״כ להשיג ע״ד כמכרש״ל דכיון
דמשלם כוי כניתק הלאו דלא יוסיף והוי לאו שאין נו
מלקות יטוי״ש.
ק״ל לפמשנ״ת דמובל במכירו הוי לאו הניחן
לתשלומי! ולככי אינו לוקה על לאו דלא יוסיף
א״כ איך יליף עולא בכתובות דל״ב מחובל בסבירו דכל
כיני דאינא ממונא ומלקות ממונא משלס מילקי לא לקי
דכא י’ל דשאני חובל בחנירו דהוי לאו כניתן לתשלומי!
והתורה ניתקו לתשלומין משא״־כ בלאו אחר נכדי ממון
כמו לאו דאחוחו נאמת לוקה ואינו משלם וצ״ל דלעולא דס״ל
דכל כתורה ממונא משלם מילקי לא לקי גם של לאו אחר
ממילא לדידי׳ לית לי׳ כך כללא דלאו הניחן לתשלומי! בגניבה
וניו״ב דכא ממון בכדי לאו אמר משלם ואינו לוקה משום
כדי רשעתו ומכש׳כ ממון נכדי לאו דידי׳ דמשלם וכיון
דלדידן׳ לית לי׳ כך כללא דלאו כניתן לחשלומין שפיר יליף
מחובל נחבירו דמשלס ואינו לוקה דאין חילוק נין ממון
נכדי כלאו או ממון ולאו אחר וגס לריו״ח דס״ל דלוקה
ואינו משלם ומקשה וכרי חובל דאיכא ממונא משלם מילקי
לא לקי ומאי מקשה והא לרירח דס״ל מילקי לקי ממונא
לא משלם י״ל דשאני חובל נחבירו דכוי לאו הניחן לתשלומין
נראה דקושית הש״ם דכיון דלריו״נז בכל התורה מילקי לקי
ממונא לא משלם א״כ גם בחובל נמבירו נימא דמילקי לקי
וממוגא לא משלם וממילא דלא כוי ניתן לתשלומיך כלל
וט״כ משני דבפירוש רנתה תורה חובל נמבירו לחשלומין
כיינו דעיקר דין חשלומין בפירוש רנתה תורה וממילא י״ל
דמה שאינו לוקה כוי לאו כניתן לתשלומין [גס י״ל דמשני
גם אי נימא כמ״ד דלאו הנל״ע לוקין עליו ולדידי׳ הא
לוקין גם בלאו הניתן לתשלומין] וביותר י׳ל לפ״מ דמספק״ל

 )nאולם

להש״ם לעולא אי ממונא למומרא

אי ממונא לקולא

ולכך

צד דממונא לסומרא לככי משלם ואינו לוקס משוס דנידון
במומרא א’כ ל״ש לומר דלאו הניתן לתשלומי! נתקו ככתוב
לכלאו והקיל בו נתשלומין יהא נידון בחמורה ורק לכך
צד דממונא לקולא וחזינן שהקילה כתורה נחשלומין כרי
שנתקן ככתוב מן כחומר אל כקל וע״כ שהקילה כתורה
לתקן את כלאו בחשלומין ולפי״ז ים לבאר מאי דדסי כש״ם
לעולא
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שו״ת

סימן כ״א

לעולא דיליף מחובל במכירו דאי ממונא לחומרא ול״ש לומר
דהוי לאו כניתן לחשלומין שכן סייב בד׳ דברים ואי ממונא
לקולא שכן כותר מכללו בב״׳ד ויש לומר דלהני הקילה
התורה שישלם ממון משום קלוש הלאו נתקו הכתוב לתשלומין
ולא סגי לו לומר שכן כוי לאו כניתן לחשלומין דכא לא
דמי ללאו דגניבה ונזילה שהוא רק משמת כפקעת ממון
שגירו אגל לאו דלא יוסיף האיסור אינו משמת כפקעת
ממון ונפשות משו״ס לוקה ולהכי איצטריך לומר שכלאו קיל
שכן הותר מכללו בבי״ד ומממש קלות הלאו ניתקו ויחישג
בזה קוהחו״ם שהקשו ואית איחגורי איחגור שנידון נקלה
דמשוס קלות כלאו ניחן לתשלומי! אבל בשארי לאוין שלא
יתוקנו בתשלומי! באמת נידון בשמורה דלוקה ואינו
משלם;
לריו״ש דס״ל דבכל כתורה מילקי לקי ממונא לא
משלם וע״כ דס״ל דממונא לקולא דאי ממונא
למומרא יקשה איתגורי איתגור ול׳ש בזה תי׳ החוס׳ דמם
רשמנא אממונא דנמנל ועי׳ במכרש״א שם וכ'נ כחו״י שם
דלריו״ח ממונא לקולא ועכצ״ל דכא דהקילה חורה בחובל
שכן כותר מכללו במד ,וכנה כרשנ״א הובא נשימק״ו כתב
דאיסור אשת אח חשוב הותר מכללו במקום מצוה והא
דקאמר כגמ׳ שכן הותר מכללו פריך רק אשארא אבל אשת
אשיו שפיר איכא למילף יעוי״ש ויחודש לס״ז לריו״ח דבאיסור
אשת אח משלם ואינו לוקה כמו בחובל וקשה דכא ריו״ס
מוקי למתניתין דמכות בכשכתרו בו דלוקה ואינו משלם
ואף באשת אשיו כן ובודאי דאין חילוק בין הלאוין וכן
כעיר ככפלאה דגם לאו דיוככ״ם הותר מכללו במקדש וכן
כעיר הגאון רמ׳׳מ בתשובתו דגם דלאו דטומאת מת בכהן
ונזיר שהותר במקום מצוה יהא דמי לחובל בחבירו דישלם
ולא ילקה והא צא מציגו שוס חילוק ובכל כלאוין לוקה
ואינו משלם  oftjלא דנימא דסנרת כתום׳ דחם רחמנא
אממונא דנחנל ל״ש רק בממון דנסכל ולא בממון אחר או
כמו שפירשו איזה מהראשונים הובא נאס״ז דממונא לחומרא
כיינו בחובל דוקא שיש בו ה׳ דברים ולפת נס לריו״ח דס״ל
דמלקי לקי וממונא לא משלם דממונא לקולא מ׳־מ בחובל
בחנירו ממונא לחומרא וכ״ז דוחק ],אבל למש״כ א׳ש דכא
דאמרינן בחובל נחבירו שכן כותר מכללו בנ״ד הכמה
דמשום קלות כלאו נתקו ככתוב לחשלומין והוי ככל לאו
הניחן לחשלומין שאין לוקין עליו וכל זה בחובל בסבירו
בשו״ם שיש נו תמיד תשלומי! ומזינן שנחקו ככתוב לתשלומין
משא״כ בלאו דיוהכ״ם ומת מצוה וכיו״ב דאין נהם ענין
של ממון ול״ש בו ניתן לתשלומין ורק שאם אירע נכדי׳
ממון אחר בוראי דנידון בחמורה דאטו איתגורי איחגור
א״כ מה בכך דכלאו קל שהותר מכללו במקדש או במת
מצוה כיון דלוקין טל לאו זה נידון בחמורה ולוקה ואינו
משלם ועכ״פ לריויח דלא שקיל וטרי כש״ם אליבי׳ כמו
לעולא אי ממונא לחומרא או לקולא דלריו״ח בודאי ממונא
לקולא ובכל הלאוין כקלי! לוקה ואינו משלם הא דחובל
בחבירו משלם ואינו לוקה דמשום קלות לאו דמבלה הקילה
התורה נתשלומין וכוי לאו הניחן לתשלומין ולככי אינו
לוקה וא׳־כ לפ״מ דקי״ל כריויח דבנל כתורה מלקי לקי
ממונא לא משלם וממונא לקולא א״כ בחובל דמשלם ואינו
לוקה משום דהוי לאו כניתן לתשלומי! כמו שנראה כן
מלשון כרמב־ם בפ״ה מכל׳ מובל כל׳ ג׳ כמשכ״ל.
יקשה לפ״ז מם״פ הרמב״ס בחובל ביוככ״ם דמשלם
והא כיון דהא דאינו לוקה על כחבלה משום דהוי
לאו כניתן לתשלומי! אבל לאו דיוככ״ם דלא כוי ניתן
לתשלומין ילקה וממילא יפטור משום כדי רשעתו אולם
למשנ״ח נשי׳ כרמב׳ם דלאו הניחן לחשלומין אינו נדחה
מפני מלקוח של לאו אמר כמו דמפורש בירושלמי בגונב

והנך

אולם

אתיעזר

נה

מלבו של סבירו שלוקה ומשלם ולככי פסק ג״כ דמשלם
"־־מפום מובל ואינו נדחה משוס לאו דיוהכ״פ אבל על לאו
דיוככיפ נאמת לוקה ,ויתישב בזה מה שתמה בהפלאה
דביון דספוקי מספק״ל לכש״ס אי ממונא לחומרא אי
ממונא לקולא מנ״ל לכרמב׳ם דכחובל ניוכי׳ם משלם דכא
חינם אי ממונא למוסרא י*ל דכחמירה חורה בחובל גס
נגד לאו דיוכ״כ אבל אי ממונא לקולא ורק לפי דכלאו
דמובל קילא שכן כותר מכללו ולפמש״כ א׳ש דממנפ״ש
אי ממונא לחומרא א״כ בחובל הממירה גס נגד לאו
דיוהכ׳־פ ואי ממונא לקולא שכן כותר מכללו וכוי לאו
כניתן לתשלומי! דכממון הוא בתורת עשה לתקן כלאו
אינו נדחה מפני מלקות של לאו אחר ולוקה ג״כ משום
יוכ״ם [ובאמת כרמב״ם פסק כריו״ס דמילקי לקי וממונא
לא משלם דממונא לקולא כמשכיל].
בשיטת כרמב־ס דמובל נייככ״ם משלם
ולוקה ג״כ משום יוכ׳ס יתישב משכ״ק
האחרונים נם׳ תרומת הכרי ומנחת חינוך טדכרימ בחובל
ניו׳יכ מכא דכתונות דלי׳ב דמשני ריו״ח אידי ואידי באחותו
נטרה דאיכא בושת ופגם כו׳ והא כתום׳ שם כתבו דמטעם
מובל הוא ובחונל בפירוש רבתה חורה לחשלומין ואינו
לוקה טל לאו דאחותו ושוב ראוי שישלם גם כקנס ועוד
דמתניתין דמכות דמיירי בכתרו נו מ״מ אכתי קשה דכא
איכא בושת ופגם וצ״ל בשוטה וביתומה ונמפוחה וכו״ל
לכגח׳ להקשות על ריו״ח כמו דמקשה לעילא ועוד דכר״ס
בכל׳ נערה פסק ג’כ דבכחרו נו אינו משלם וכו״ל להתנות
דכל זה כיכא דליכא בושת ופנס אבל כיכא דאיכא בושת
ופגם דמשלם ואינו לוקה מדין חובל משלם כקנס ג’כ
[וט״ט נמהרים שי״ף כתובות שם נדכתוים דמם רחמנא
אממונא דנמבל ובחי׳ רעק׳א שם] ,ולמשנ״ת א״ש דרוקא
משום לאו דחונל אינו לוקה לפי דהוי לאו כניתן לתשלומין
משא״ב משום יוכ״פ והיה משום לאו דאמותו שלא יתוקן
בהתשלומין דלוקה ואין תשלומי בושת ופגם סחירה ללאו
דאחותו וקושיית כגמ׳ לטולא וכאיכא בושת ופגם כיינו
לדידי׳ דס״ל דנכל מקום דאיכא ממון ומלקות ממונא משלם
מילקי לא לקי ולא גרע בושת ופגם מממון אמר משא״כ
לריו״ח דס׳ל דמילקי לקי וממונא לא משלם נכי דתשלומי
ממון דמובל אינו נדחה מפני לאו אחר אבל על מלקות
דלאו אחר שאינו ניחן'לחשלומין לוקה כמשנ״ח ,ונמש״נ
בשי׳ הרמבים דגם בחובל ניוככ׳פ לוקה משוס יוהכ״ם וכן
כל לאו אמר נדמה מש״כ לישב נסי׳ י״ט קושיית כגרעק׳א
דחשלומי ממון דמנלה של טריפה דוחה לאו דלא יוכל
לשלמה דמלקיח של לאו אחר אינו נדחה מתשלומי ממון
דחבלה ,העולה ממש״כ בשי׳ כרמב״ם דבגניבה ובגזילה
משלם את כקרן ואיינו נדחה מפני מלקות של .לאו אמר
וכ״ה בכל לאו כניתן לתשלומין כיון דבפירוש רבתה תורה
לתשלומין ולולא כי׳ תשלומי! כיו לוקין וכיון דגלי גלי
ואינם נדמים משום לאו אמר וכיון דחייב נתשלומין יש לו
דין לאו הניחן לתשלומי! ודוקא משום אותו לאו אינו
לוקה אבל* משום לאו אמר שאינו ניתן לתשלומין לוקס,
וזכו כמבואר בירושלמי דמודים חכמים צר״מ בגונב מלבו
וטבלו של חבירו שלוקה ומשלם שאין לאו דמלב וטבל
מרמה כתשלומין של עשה דוכשיב כמתקן את כלאו ומביט
אינו דוחה העשה של כתשלומין את כלאו דמלב וטבל כמו
שאין לאו דומה לאו ,חכו מש״כ כדמבים בפ״ב מכל׳
גניבה דכגונב מלבו וטבלו של מבירו דמשלם את כקרן
ובמובל בחנירו נראה ג״כ בדעת כרמב״ם דהוי לאו כניתן
לתשלומין בשו״ם ולככי אינו לוקה גס לר*מ דס״ל דלוקה
ומשלם ואינו נדחה ג'נ משוס לאו דיוכיפ אבל משום יונ׳ם
וכל לאו אסר לוקה ככל לאו כניתן לחשלומין.

ולפמש״ב
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השתלת אברים

׳לא תעמד על דם רעך ,׳ואהבת לרעך
כמוך׳ .אם מדובר בתרומת איברים תמורת
תרומה נוספות מתווספות שאלות של
החיוב לקיים מצוות בחינם ,ותוקף
המכירה של חלקי גוף.
איסור חובל בעצמו — נחלקו תנאים
בעניין עצם האיסור של חובל בעצמו (ללא
קשר למטרה חיובית בחבלה) ,אם מותר
לאדם לחבול בעצמו אם לאו .179להלכה
— דעת רוב הפוסקים ,שיש איסור
בחבל^ עצמית ,180אלא שנחלקו בתוקף
האיסור — יש הסבורים ,שאיסור חובל
בעצמו הוא מן התורה ;181ויש הסבורים,
שהאיסור הוא רק מדרבנן.182

אכן ,מצינו מספר הגדרות הלכתיות של
איסור חובל ,בין בעצמו ובין בזולתו,
וכולם אינם שייכים במצב של תרומת
איברים מן החי לצורך הצלת הזולת:

100

בחברו והן על החובין2״ב£צמו .184לפיכך,
רק חבלה שהיא גם דרך נציון וגם דרך
בזיון — אסורה .ואמנם ,אף אם שתי
הגירסאות אמת ,מכל מקום שניהם לא
שייכים ביחס לתרומת איברים מן החי,
שבוודאי לא נעשית בדרך בזיון או בדרך
נציון ,ולכן מעצם ההגדרה אין פה חובל.

על פי אחד האחרונים 185איסור חבלה,
כמו גם איסורים אחרים שבין אדם לחברו
(׳לא תשנא׳ ,׳אלמנה ויתום לא תענון׳ ,׳לא
תלך רכיל׳ ,הלבנת פנים ,קללת הזולת)
אינם אסורים אלא דרך קלקול והשחתה
שלא לצורך ,אבל כשיש צורך ותועלת,
הותרו כל האיסורים הללו .ובוודאי
שתרומת איברים הם לצורך ולתועלת רבה.

על פי אחד מגדולי הפוסקים בדורנו,186
אם אדם חובל בעצמו ומטרתו איננה
החבלה והצער הכרוכים בה ,אלא מטרתו
היא אחרת ,כגון להרוויח ממון או ליופי,
אין זה גדר חובל בדרך נציון או בדרך
בזיון ומותר.

חובל הוא
על פי שתי
מי שכתב,
הגירסאות,
על החובל

יתר על כן ,לשיטות מרבית הפוסקים
שיש מידת חסידות ,ואולי אף מצווה ממש

הדתית לכבוד ד״ר ז .וורהפטיג ,בעריכת שמחה
רז ,תשס״ב ,עט•  417ואילך ]179[ .ב״ק צא ב.
[ ]180אמנם ראה שיטמ״ק ב״ק צא ב ,שהביא
שיטת הרמ״ה שמותר לאדם לחבול בעצמו ,אך
היא דעה יחידה .וראה טושו״ע חו״מ סי׳ תב ,וב״י
[ ]181רמב״ם ,חובל ומזיק ה א ,אליבא
שם.
דר״ן שבועות כז א ד״ה נשבע ,ושו״ת הר״ן סי׳
לב ,והרדב״ז על הרמב״ם שבועות ה יז וחובל
ומזיק ה ח; שו״ת הרשב״א סי׳ תריו; טושו״ע
חו׳׳מ תכ לא; ש״ך יו״ד סי׳ רלו סק״ג.
[ ]182מאירי ,ב״ק צא ב; לח״מ דעות ג א,
בשיטת הרמב״ם ]183[ .רמב״ם ,חובל ומזיק ה

א ]184[ .שו״ת אגרות משה חיו״ד ח״א סי׳ לו,
[ ]185הגר״א
ושם חחו״מ ח״ב סי׳ סה-סו.
וסרמן ,קובץ הערות ,יבמות סי׳ ע .אמנם ראה
תוס׳ ב״ק צא ב ד״ה אלא ,שאיסור חובל בעצמו
הוא גם כשיש צורך בחבלה ,אבל ראה פנ״י ,ב״ק
שם ,שכאשר יש צורך גדול ,החבלה מותרת .רק
לשיטת היש״ש ב״ק פ״ח סי׳ נט אסורה החבלה
בעצמו אפילו בצורך גדול ,אלא אם כן מדובר
בפיקוח נפש ממשי של רבים ,עיי״ש ,אך לא
נפסקה הלכה כמוהו ]186[ .שו״ת אגרות משה
חחו״ט ח״ב סי׳ סה-סו .וראה גם מאמרו של הרב
א .שרמן ,תחומין ,כ ,תש״ס ,עט׳  355ואילך.

על פי הרמב״ם 183גדר
דווקא דרך נציון או דרך בזיון,
גירסאות שונות ברמב״ם .יש
את שתי
לקיים
שיש
ושהמגבלות הללו חלות הן

אנציקלופדיה הלכתית רפואית  -ג שטיינברג ,אברהם עמוד מס (59הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

101

השתלת אברים

לתרום איבר להצלת חיי הזולת ,בוודאי
אין זה גדר של חובל ,כמו שלצורך קיום
־"מצות ריפוי מותר לבצע ניתוחים וחבלות
שונים ,כי אין זה כלל גדר חובל ,אלא גדר
מציל.
איסור הסתכנות — השאלה העקרונית,
האם מותר לאדם להכניס עצמו לספק
סכנה כדי להציל את חברו מוודאי סכנה,
נידונה בהרחבה בין הפוסקים.187

102

מגדולי
ויש
שכרו?",189
על
לא
הראשונים 190שלמד מכאן הלכה למעשה
שאם נגרם לשכיר נזק עקב עבודתו,
המעסיק פטור מהנזק׳ד׳כי "לפעמים שיפול
ממנו וימות ,ובכלל סכנת נפשו הכניס
עצמו מחמת שכרו ,ואלו דברים פשוטים
הם" .וכן כתב אחד מגדולי האחרונים,191
ש״לזה התורה התירה כמו כל סוחרי ימים
מעבר לים ,שכל מה שהוא לצורך מחייתו
ופרנסתו ,אין ברירה ,והתורה אמרה ׳ואליו
הוא נושא את נפשו"׳.192

כמו כן מקובלת ההלכה שלצורך פרנסה
מותר לאדם לסכן את חייו ,כמבואר
בתורה :׳כי אליו הוא נשא את נפשו׳,188
ודרשו חז״ל" :מפני מה עלה זה בכבש,
ונתלה באילן ,ומסר את עצמו למיתה —

כליה — בהשתלת כליה מתורם חי
השאלה ההלכתית העיקרית היא :האם
מותר לאדם להכניס עצמו לספק סכנה,
כדי להציל חברו מסכנה וודאית ,ואם

[ ]187ראה ב־י חו״מ סי׳ תכו ,בשם הירושלמי
שחייב; סמ״ע חו׳־מ סי׳ תכו סק״ב ,שהמחבר
והרמ״א השמיטו את הירושלמי כי לא סוברים
כך .וראה בפסקי ריקאנטי ,סי׳ תע ,ובס׳ תוספת
יוהכ״ם יומא פב ב ,שאדם רשאי להציל חייו ע״י
כריתת איבר של חבירו ,אם אין לו ברירה אחרת.
עיקר הדיון ההלכתי הוא סביב הגדרותיו של
הרדב״ז בנידון — שו״ת הרדב״ז ח״ג סי׳ אלף נב
(וז״ג סי׳ תרכז); שו־ת הרדב־ז ח״ה ,ללשונות
הרמב״ם ,סי׳ ריח (אלף תקפב) .שתי תשובותיו
של הרדב״ז בנידה לכאורה סותרות זו את זו
בכמה דברים ,וכבר דנו בכך רבים — ראה הגר״ע
יוסף ,דיני ישראל ,ז ,תשל״ו ,עמ׳ כה ואילך;
שו״ת אגרות משה חיו־׳ד ח׳ב סי׳ קעד ענף ד;
הרב י .זילברשטיין ,אסיא ,ז ,תשנ״ד ,עמ׳ 3
ואילך .וראה עוד במאמר של א .שטינברג ,קובץ
הציונות הדתית לכבוד ד׳־ר וורהפטיג ,שם .וראה
להלן הע׳  194ואילך ,בדיון על תרומת כליה מן
החי .וראה :הרב ע .יעקובוביץ ,הרפואה
והיהדות ,עמ־  .120וראה באריכות בע׳ סבון
עצמי ,הע׳  8ואילך .וראה עוד בע׳ סכון עצמי,
ביחס לשאלה עקרונית זו ,וכן ביהס לגדרו של
הלאו ׳לא תעמוד על דם רעך׳ (ויקרא יט טז) —
ראה בע׳ לא תעמד על דם רעך ]188[ .דברים

[ ]190שו״ת
[ ]189ב׳־מ קיב א.
כד טו.
כ.
סי׳
לרמב״ן)
(המיוחסות
הרשב״א
[ ]192וראה
[ ]191שו״ת נובי״ת חיו״ד סי׳ י.
בשו״ת משפט כהן סי׳ קמג ,שהסביר את ההיתר
להסתכן לצורך פרנסה ,רק אם מדובר בספק רחוק
והשש בעלמא ,אבל אם מדובר בספק סכנה
ממשי וקרוב ,אסור להסתכן בכך לצורך פרנסתו.
ולעומתו כתב בשו״ת ציץ אליעזר ח״ט סי׳ יז פ״ה
אות ט ,שאמנם מותר לאדם לעסוק לפרנסתו גם
כאשר יש בזה סכנה ממשית ,כגון רופא המטפל
בהולים עם מחלות מדבקות ,או פועל שצריך
להיכנס למקומות מסוכנים וכיוצ״ב .ולכאורה
הכלל הוא שמותר לאדם לעסוק לפרנסתו
בדברים שיש בהם סכנה לאחר שנשקלו
המשתנים הבאים :מידת הסכנה ,המטרה של
הפרנסה ,דרגת עניותו והכרחיותו לעסוק בפרנסה
כזו ,הצורך בעיסוק הזה (וזבלן המפרק מוקשים
ופצצות ,מנקה חלונות בקומות גבוהות ,פועל בנין
על פיגומים ,נהג המביא סחורה משטחים שיש
בהם מחבלים וכיו״ב) ,ובעיקר על פי הכלל ׳כיון
דרשו בה רבים׳ ,היינו האם הדבר מקובל בחברה,
ואנשים מן היישוב עושים דברים כאלו ,הרי זה
בגדר סיכון מותר .האיזון בין כל השיקולים הללו
הוא הקובע אם מותר להכניס עצמו לסכנה
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אמד

דר

שבת

בינה

היא ;׳ש אישיר -אודי׳ הרי מטאו דאף דבר מלאל בחד׳ מילת׳ הוי מקרים כזה בכל העולם תמיר ודאי שכיח שיזדמן אחד שיהי׳ באמת בעל
מלאכו׳ נפרדות אף בלא פירש ודעת מלס ותום׳ ורמכין דלרבק טון לק חששו חזיל לתר; אף את כמיעוט שלא •בא א׳ לידי אישור דאוריית׳
דל־פכדני למלאכה דאורייתא כיון שתחילת כפשעו כי׳ נכיתר דהיינו וק חששו שלא ישחטו עגלים תוך שמנה דבי; כל עגלים הנשחטים בכל
פד הנדה יכול לצמוד ודבק לדבריהם דר׳י בגו של ר׳י לב אמת ור׳ העולם ודאי לא ימלע שימצא נם ק מיעוט מנפלים וכיון דדבר השה
ישמעאל פיל דאף איטר דרבנן לא שרינן כל 5א*צ גטה ;עכ'ס מטאד בטבע והמקרה שכיח חשכו מזיל כדי להציל את המיעוט ולא ניול נזם
דודאי אח בלא פירש מי כל מעשה מלאכה בפ׳ע ועכיז שד א*כ מ׳ש נחר רובא ■ וק צ? סברא זו בדעת הרא׳ש שבל החולץ כחב דמיטוט
נפלים שטמא וחוששק כמו בנפל למים שאלה׳ס ובפ׳ק דחולק כ׳ דלכך
אה נפשה עיי אחד או שביס או שלשה • _________
י
ברפת הרמלסדטבר השאיל דאף בחול כ׳ז שלא פירש מא בנפל למים שאלה׳ס אם נשאת לא תצא ולא אמרינן סמוך מיטוט׳ לחזקה
דמוזר פל ציצין שא*מ ובפידש  rfbי׳ל דפעמא דמילתא ®ר משוס ומיעוט כנמלטין לא שכיח וכבר עמד ע״ו במיח׳ש בק׳ע וכספר
ן בשבת דלא ניחן לדחות בשביל ואנוש תן בלא הכל שדי ק י״ל אף בית מאיר (סי׳ י״ז שצ׳ב) ולהכיל ודאי כשאט דנק טל פרט אמד בנפל
בחול דהא חובל בנפש מי איפור תורה בלאו דלא יושיף וכל שמא למים פאלס/ם אם נמלט והלך לעלמא לא שכיח רק המקרה בעבע בק
 Iודר,ין המילה חייט התורה לאי למול או ע׳י עצמו או עיי לד נחנה כל העולם שטח ואס הי׳ הדין דכל הטפלים למים שאלה״ס נשותיהם
תירה רכות למטל ט כפי כל כצוק־ וטדאי מה שאיע צורך תיקון מותרות לשוק לכחמלה הי׳ מזדמן לעתים רחוקים שגס אשת הנמלט
המילה אישור דאורייתא טא למבול טוף בר ישראל והא דיטל לשור הנשא לכך מששו מז*ל לתקן אף המיעוטא דמיעוט' ואסרו לכתחלה ולא
אף פל ציצין שא'מ אף דמצזת ואביט מא דק מדרבנן וכיצד בדיעבד מטעם דיש צירוף דיקא ומנסנא או שלא תתענן כל ימיה לא
יעקרו לפטר על לאו דאורייתא מ״מ שד כיון מעשה ככלבביא ואק אשדו בדיעבד ונעגליס משר אף בדיעבד כמטאד ש׳ע יו״ד (שי׳ ס*)1
טנתו למבול רק לשדוד מצוה וטק הפשה כב״א שדי אבל כשסלק ידו כדי שלא ינשלו אף המיעוט וכזה מיושב קופיח השעה׳מ טל הש׳ס
שמא אתסלרזא אחריתא שובר הרמנ׳ס דאטר לחבול ט אף שטגחו יבמות (דקי׳ט) דקאמר טמא רוב נשים מתעברות ויולדות והא בזה
למדור מצוה מ’מ אינו רשאי לחבול ט כל שאיט מה׳ח  .אולם דעת חיישינן טל מיעוט סמצוי ועין בס׳ מ׳ש שנחלכמו בזה הרבה הגאון נעל
כל הפוסקים יבמל לעולם מזר וק טבריס גס בדעת הרמנ׳סדטק מוח דעת והח׳ש ז׳ל ולהג? ודאי חשש טפל שא מיעוט שאיט מצוי
דשא משים הידור מציה שד הכל והפעם י׳ל דמי זטת להתיטק רק בכל שלם מצו* ושטח שיזדמן לעתים רחוקות אף אל כמיעוט ותקנו
שכשיגדל ימ׳ המצוה ממדרת ופית כרץ שם שכת :דבשבת א׳ח דהו׳ חזיל לחוש נכ׳מ למען לא יכשלאף אחד לטתיס רחוקות אבל שס יבמות
א*מ את המילה ותורש ממל עליו גכל דבריו והד מא נראה מהול אק אט דנק על דבר ההוה דק במקדה כהלך אמד למדיטת הים ולח
ידעט מה היה לו בזה שפיר אזליגן בתר רובא •
לגמד ואם הניחו ק לאחר זמן אינו צדך לתקע  zssfic tfsbשאין
איש דין אלא מטובל בבשר ולא בציצין של ערלה ממש מ’מ אשור וכץ מיושב נזה קובית הפנ״׳י גיטק (דף כיח) בחוש' ד'ה אבל שכתבו
י מ׳מ לא שטח והקש׳ הא חוששין במומר אשת איש אף בנפל למים
בשבת .ולהחמיר מטאו מדבריו דנחול צדך למזור אתריהן מה דנפאר
נשכח וי׳ל הטעם כמו שכתבתי דכל שמא לצודד מתר מצוק ניחא לי' שאק להם הוף ולמ׳ש איש דמקדה הנפילה למים שאלה׳ם שטח לכן
לקען דכשיגדל יהי׳ המצוה מהודרת \ופיק רמב״ם (פ׳ה) מתובל ומזיק חששו לתקן חף המישע הנמלט אבל שיצא דיט להרוג בב׳ד זה ודאי
דכתב אפוד לאידם לתבל בק בעצמו בין בחנית ולא החובל בלבד  bibלעיתים לחוקם שיזדמן שיצא דיט ויברח לכן כשקרה זה המקרה דנק
כל המכה אדם כשד מישראל טן קטן בין גדול ט׳ דקי בזיק ה״ו עובר אז רק על הפרט כפי שקדה ולא שטח כלל שימלט וסמניק ארובא
דאף בחובל קאמד רק כל שהוא דקי כזיק עובד נלאו משא׳ע דבר שהוה ושכיח שיקדה צריו לתקן נס המישע וכן זה «טמ׳
בלית
אברא בש־סשהדרק (דף פיהפ׳ב) בהא דדב לא שביק לבד׳ למשקל דמששו מזיל על סירות מיה לתקן דמאי אף דדוב ע’ה מעשרין ק מ׳ט
ליה מלוא וקאמד שם אחר שגגת לאו משמע דאף לא בדרך בזיק דבר הכוה ושטח הוא ודדך השלם לקנות כל מחד מסבירו חששו לתקן
למי שגגת לאו ויש לישב להמעיין שש בחידושי ר׳ן עכ'פ בעצמו ודמוי אף המישט כאין מעשדין שלא יכשלי• ומיושב בזה קוכיתהפנ׳י ברטת
־—י לתקן ההידור מצוה ממילא גס אחדים יטליס ורכאין וחייבין ר’פ נ׳ שאכלו לדעת רמב’ם דאף אין מבדטן על אכילת איסור אמאי
^ר״יז ;234567
נאכל דמאי אין מזמטן ופריך בש׳ם הא לא מזי לי' ומשני טון דאי בפי
למזור על הציצין שא׳ע נמול ■
פנינא יש להתפורר בהא דמטאד ש׳ם יבמות (דע* 6ע*ב) מפקיר לנכסי׳ והוי עני ומוי לי׳ הא סוף שרף לא הפקיר ולא מזי ליה
דלא ניתנה פדפת מילה לא*א והקשה נחוש׳ אס לא נחנה ואוכלן באימר בפלמא לעגין זימק שייך ביה קצת צירוף כיון דאי בעי
עד ימשע היכא במריק מיניה הא כתיב אלה המנות שאין נביא משא’כ לגמין ברנה • ולמ׳ש א׳ש דהש׳ם מתק דחזינן שהקילו בה חז־ל
דשאי לחדש דבר מעתה וי*ל דהלממ׳ם הוא יימנע אשמכה אקרא ולא עבדו לדמאי עוף איטר ויש מקם דמ;י לדדיה טון דדוב ס’ה
ובריפב׳א כתב בם דאף מדפ׳ה לא נצמה דק דבכה״ג שמא הכשר מעשרין רק חיישי למישטא כדי לתקן שלא יכשל אף מהמיעוט  piדי
מצת לא משיב חידוש ולבשיף ממק הנטן דמדע׳ה נצפוה שיעשו כן שאסרו לאכול אבל אס עבר אחד על אישור זה ואכל הדמאי ולא ששר
כשימפי לאדן ע׳ש יקשה איך •פלה עה״ד דמרע׳ה לא גצפוה יק הכשר אז אט דנין על הפרט הזה והמקרה אשד לפטט אזליק בתר רונא
מציה ל*ח חידוש הא הוא לעבוד על לאו ולא יוסיף במה כחובל יותר זאמדינן דאכל היחד ועק הרע׳ב ר'פ ג' שאכלו שב׳ נאכל דמאי דליה
פ'י הפריעה וכיצד שמעין לדורות מנביא לעטר פל לאו אף דמי הכשר מצוה הבאה כעבירה דרו• :פ’ה מעשדין ועי’פ שייט דלהכי מאכילק
עניים דמאי וי״ל הא דבקע הש*ם הא דמאכילק הייט למחשב צירוף כיק
מציה אז דמרפ׳ה נצשה ע״ו.
דאי בש טלהו בני חבורה מפקדו לגכסייט וחזי להו לכך כוי צירוף
דלא גזת חז״ג שלא למול בשבח דשמא יעבירנה לזימון ולעטן טף הברכה טא מנועם דככדק מל הפרט המקרה חזליק
ל׳א ,
ד׳ אמות נשבח להאיזמל לדיק דקי׳ל מכביד בחד רובא .וביבמות (דף צ׳ט) דאין מחלקן לנשים תדומה משוס חשש
מילה איק דוחק נבח נתבו הראשונים כמה כעמים בדבר והריטלא שמא נירשה בטנה ואמאי הא בקטנה שהלך אכיה למדה *,אין חיששין
מם׳ מכה (דף מ*ב) כתב הטעם דבמילה יום השמיני כלו בתר וכיון שמא קדשה אייה ויטלה להגשא כאן עיי אמה ואחי׳ כמו׳ש הרשב׳ח
נמחוייב מן התור׳ בודאי לא גזרו בה מנאיב בלולב וכופר שאינו בחר והרין (טף ס’א דגיכין) ולמיב א־ש לזה הוא מקדה שאיט דבר ההוה
מה׳ת כיין דאין אט בקיאין בקביעא דיומא • וראיתי בספר מימה לוי ותיל משא״כ כק שיגרש את אשתו זהו דבר ההוה ורגיל זשד ׳תבאד
שהקשה מב׳ש שבח (דף קל־ו) דפדיך לרשב׳ג דאמר כל נשהה שלשים בדברים האלה ליישב נמה דברים • שורש הדכד דהא דאמר <רשב’ג
יום באדם איט נפל הח לא שהה שכ-קא מי מימהל שכא ההליק ומכני הא לא שהה ספיקא מי הייט טון דהוי לנר ההוה וטבע שלם שטח
ריא כד אהבה דמלין ממנ׳פ אס חי הוא כפיר ואס לאו מחתך בבשר שיזדמן אף נפל לכן החמיר לתקן אף המישט ופדיו חמהל היכא מהלינן
מא ושם כיון דהוא ספק מילה שפיר שנא למנזר משום נזירה דרבה דילמא נפל הוא וחילול שבת שלא כמקום מצוה ולמה לא ימשו נס בזה
כמו בלולב ושופר וחמדתי בילדותי ואבאר הדברים פל נטן • דהא גם כיון דהוא דבר רגיל וטבע השלם שבהמשך כזמן ככל השלם יזדמן
ליש':נ דאמד כל ששהה ט' הא צא שהה חיישינן מא דק מדרבנן שיולד נפל בשבח הי׳ לחו״ג לתקן שלא ינשל אף המישטולא ישלבשבת
דחששו למיעוט המצוי כזה כמטאד חוש׳ יבמות (דף ל״ )1דחשו חז־ל עד שיודע לכל שכלו לו מדשיו ומחק ר׳א בר אהבה מלין אותו ממנ׳פ
נמו רחשו בנפל למים שאין להם סוף וגוסס אע׳נ דכתס מטם פיוה אס חי שא כפיר ואס לאו כחותך׳בכד בעלמא הוא ושוב לא יקשה דנגזד
חששו מ'מ טק ־מישע מציי הוא מחמדינן ביה ועי' תום' בטתת (דף שמא יעברגהד׳א ברשות הרבים כיוןדידענו ע״ס הדוב שחייב מדאודיי׳
כ׳א) ־ וביאור הרבדים דבכל ננקום כשאט דנין על המקרה אשד יקרה למול אותי ואה כיה כחשש בגוף המילה לחום על המישע ההוה אז
ראוי למיזל בתר יובא כחק כחידה וטדאי רוב גמור היא דתבהטגדי'
היינו צריכים לר׳וש לתקן ע׳ד כלל אולם כיון דנעצם המילה ליכא ח׳ם
חינם גיפלים דק נין כל מולדים הדבר מצוי שיקדה המקרה שיולד  biראו חכמים לעטר בכל פעם מצות מילה ולחוש לשמא יעבידט ט׳
נס נפל והמקרה שכיה שבק טלם ימצא ויקרה גם שנולדים על המיעוט דהסיוב ברור מצד הרוב משא*כ בשופר ולולב דאין החיוב נמר כיון דלא
ייעשי ח׳יל לתקן בדבר השה וטבע עולם לתקן בגא יכשל כוס איש היו כקיאין בקניעא דירחא ואף דמטאר בדיה (דף י׳ז) דרוג פעמים
ישראל באיסור יאם הייני אומרים להתיר יבהה לשיק באש יזדמן שימית אלול איט משבר ובני בבל ילא ידש הולטן אהד הרוב וא*כ למה
הינד ידך ל׳ ייש בין כל המקדם שיזדמן ורגיל להיות כך שיקרה שימות חששי לשמא יעבירני הא החייב ברור על ידי הרוב כמו במילה י׳ל הא
אחד בגא בנים ואשתי תהיה מעובדת ושתל־ אח׳כ וימות חיך ל׳ יום נלא׳ה הקשו על החשש דבמא יעבידנו בשיגג הא יהי׳ עעה נדבר
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רחמנא למה לי נילף מרכיח ואונאה ומדחיק הש״ס א״ע לאוקמי כל כמיניה דא״כ לא שבקת חי לכל בריה ט׳ והתורה לא נחנה
בגונב ע״מ למיקע וצמה לא בפשיעת דמשס נא ידעתי איסור גני ב׳ רשות ומקל ורצועה אלא לדיין או לאדם חשוב שראוי להיות דבריו
רק אח של חבירו אבל ליקית את פלו דרך גניבה לא לכך צותה נשמעים ג״כ לפי שעה מותר להכות חבירו ולהפרישו מאיסורא
התורה לא תגנבו אף אם גונב אח שלו מתבירו א״ו דע ז ליכא והכל לפי ראות עיני הדיין עכ״ל הרי דסובר דהיכא דידענו דכוונתו
לשמים לאפרושי מאיסור רשאי כל אדס להכותו וע״כ צריך לחלה
 va> h.____ .תורה וי׳יל דלכך לא הביאו הרמב״ה ורע■ש'ע
במקום דרואה שלו ביד חבירו מבואר בשי ע דאם אי<ו  <,בהאדבעישוי אגיטא בעינן מדאורייתא מומחין ומדרבנן ביד של
יכול להציל בפנין אחר יכול אף לרכותו .ולכאורה אם רוא שלשה מטעם הנ״ל שכתבתי שיהא מצוה לשמוע דברי חכמים _ .
מיש הקצוה״ח שם בקונטרס משובב נתיבות דלהפרישו מן
גברא דציית דיכא קשר להבין למה יהיה לנע׳ כת יותר מב ד הא
אף רה הב ד מחייבו אס אינו ציית ד נא לא נחתינן מיד לנכסיו החיסור אינו הלא הכאה בעלמא אבל ב״ד הכום ן לקיים עשה מרין
לקמשמתינן ליה ואם זה ראיש לא נחשד מדיין ע״ז ותומר שרוצר עד שתצא נפשו ובאיסורא אין מכין עד שתצא נפשו 7לא אמרו ניחן
לילך עמו לדין למה יהיה לו כח להכותו להציל את שלו מיד בשביל להצילו בנפשו אלא בעבירות הידועים כגון רודף אחר נערה המאורס׳
פלא יצטרך להטריח א״ע בדינא ודיינא .ועוד הקשו האחרונים או במקום שקנאין פוגעין בו ובשאר איסורין לא ניחן להצילו בנפשו
ממה דכי בש״ע (סי׳חכיא) רק בלשון י״א בנכנס חבירו לרשות שלא כדי להפרישו והביא מספרי מוסר דעשה חמירא מל ת דקודס שקיים
ברשות אס מסרב בו וא״ר לצאת דיש לו רשות אף לחבול בו כדי העשה מכין אותו עד שתצא נפשו לטפו לקיים העשה ובשאר
לרוציאו וכאן (סי׳ ד׳) סתם הדברים לכ״ע  .וצריך לומר דהא יש איסורי ל״ת אינו ניתן להצילו בנפשו להפרישו מאיסור נבילו׳וטריפות
להבין בסוגיא דמקשי מנרצע שכלו ימיו וי־בו מסרהב בו לצאת וחבל עכ"ד ובל״ס כוונתו ע״ד הרמב״ן עה״ת פ׳ יתרו ע״פ זכור דכחב
בו דפעור ומתרץ דא״ר לצאת משפחתו ופירש רש״י דד 'ש הוא דמצות עשה גדולה ממצות ל״ת שהוא בחינת אהבה אולם בכ״ז כת׳
ורשא להלקותו דהאי דינאלאו לנפשיה הוא .יאמאי אם גוזל ממנו שם דעונש על ל״ח גדול ועושין בו דין כגון מלקות כו׳ ואין עושין
או שכבר גזל ממנו לא נאמר ג״כ דהוי להפרישו מאיסור והוי דין דין במ״ע כלל אלא במורדי! כגון לולב וציצית אינו עושה שמכין אותו
שמיס  ,וע׳ כ צ״ל כיון דממונא הוא סובר ר״י דאסור לעשות דין עד שיקבל עליו לעשות או שתצא נפשו ואין הטונה דרק לקיים
לנפש־ה כיון דלית ליהפסידא עכ״פ ויטל אח״כ להוציא את שלו העשה עושין כן ולאפרושי מאיסורא אינו עושין כן דזהנגד י־שכל
ור״נ סובר דכיון דעכ״פ עבירה עושה זה שרוצה לגזול ממנו אף אם וגס אין כוונת רמנ"ן כן .וכן מבואר בחידושי ר*ן חולין (דף קל״ב
יוציא אח״כ בב״ד ממנו מ״מ עבר על לא תיז ל ואף אם מרייס ע ׳ב) וז ג׳ל דמצוח ל״ת ועשה לאו דוק 4אלא ר״ק במד״א
בלוט אח"-׳ ׳.יעשהמ׳מעע יה מבר כמבואר תשועת רשב״א(סי׳ דארבעיס ותו לא במל״ת ר״ל שמכין אותו ואומר לו ל״ת
ח׳י) דמה״ט אין מברכין על השבת הגזילה דהוי מצוה הבא בעבירה עוד מה שעשית ואז כיון שהעבירה עשויה ולא מלהינן ליה
וכל עניני עול שעושה לחבירו בדיני ממונות או גזילה או ה זק הו וכן כיון שעבר סוכות ולא נטל לולב כיון דלית ליה תו
הוי ג״כ דין שמים להצילו מעבירה בזה יש לו רשות אף להכות 1 .ליטול לולב מלקיק ליה מ׳ הסי־ אחת ותו לא וכן חם אכל חמץ בפסח
להפרישו מאיכורא בערס שיעבור ובזה יש רשות לכל אדם וא צ אחר שהעבירה עשויה אבל אם היה בפסח והיר אוכל חמץ מלקינן
קצוהח (סי׳ ג׳) דחף לכפות ׳ ליה ולא רצה לעמוד מלאכוג חמץ אעי׳ג דמצותל״ת הואמחיקליה
ב״ד והוי כליח ב״ד
־־ליבות־ממוע אי שעבודא  zי לאו דאורייתא בעי ב״ד והביא תו עד שיאמר רוצה אני או ג>׳ שתצח נפשו עכ״ל הרי מבוא׳ דאין
ראיה מתום׳ דצריךקי־א דבמילי דכפיה בעיק מומחין ובנתיבות שם חילוק בזה [ועיין חידושי מרן רע״א ז״ל כתובות (דף פ״ו) דפשיטא
כ׳ דליחא דדמי לעשי סוכה ואינו עושה דכוסין אותו לקיים המצוי ל כ ג״כ דגם בל ׳ת אם בא לעבור מכין אוחו עד שתצא נפשו שלא
דכל אדם מצווה להפרישו מן האיסור אף מי *׳אינו בכלל ב׳ כמו לעבור ועמד בזה דאין הפרש בין עשה לל ת ובדברי גר׳ין יתיישב
גבי נרצע שכלי ימיו דיכול רבו להכותו להפרישו מאיסור שפחה דכן הוא האמת וקאמר במד״א במל״ת שכבר עבר ואם עדיין לא
ובמשובב השיב הקנוה״ח דא’כ הדיוט דעלמא יהיה יכול לכוף עבר מכין אותו שתצא נפשו תפילו שיקיים עשה וכ״ש שלא לעבור
אגיעא במקום שכופין להוציא וזה הוי פסול דאורייתא מלפניהם על ל ת לאפרושי מאיסורא וז״ב ופשוט] ולכך סובר ר״נ דאף שהוא
ולא לפני הדיוטות רק משום שליחותיה דקמאי כמבואר גיטין (דף ממונן! מ׳מ כיון שממונו גרם לו לזה שרוצה לעשות איסור בממונו
פ״ח) ובנרצע הוא להפרישו מאיסור אבל לכופו לקיים מצות עשה רשאי להכותו לאפרושי מאיסורא אף דלית ליה פסידא אבל בענין
לזה בעינן דוקא ב״ד עיי״ש עוד ולכאורה בצדקה הוי׳ ג ׳כ שלא ,אחר כשאינו להפרישו מן האיסור אין לו רשות להכותו כיון דלית
יעבור על ל׳ ת לא תקפוץ א״ב הוי לאפרושי מאיסור אך כוונתו דוק׳ ליהפסידאג״כ ולכך כאן (סי׳ ד׳) דקדק הש״ע שהוא באופן
היכא דעוברעל קום ועשה אז חשיב לאפר שי מאיסורא וכ״איכול ! לאפרושי מאיסור רשאי להטחו אבל לקמן (סי׳ חכ״א) דלא עשה
לכוף אוחו אף בהכאה משא ׳כ היכא דעובר בשב ואל תעשה בזה שוס איסור רק שרוצה למחות בו בזה ׳"ל דאיט רשאי להכותו ולכן!
כ׳ בשם י״א:
אולם ׳־־-׳
סברו תוס׳ דנעינן ב״ד לכן בעיק ב״ד אעיפוי דגיטא.
דל״מ
ויהיב
באמת מדברי חוס׳ אינו ראיה דלענין גט הוי כתלוי
נראה קצת היכא דתובע מחבירו בבירור שחייב לו וזה
באונס רק מטעם מצוה לשי־יוע דברי חכמים מהני הרצון ע׳י אונס
אומר א״י אס נתחייבתי ומהיד < '"fלהוציא ממנו דברי
וזה לא נמסר רק לב״ד ואס כופין ע׳י גויס אומרים לו עשה מה ושמא לאו ברי עדיף ואף אם חייב לצאת יד״ש מ״מ לרוב הטסקים
שישראל אומרים לך ועכיפבעי ע״י ב״ד וכהדיוטות מצד דשליחותי
ל״מ חפיסה ואם זה בא לתפוס ממנו שלא בעדים דיהיה נאמן
דקמאי עבדינן אבל אין ביד כל אחד לכו ף אוחו דאין הרצון שע׳י אח׳כ במגו דלא תפסתי אין זה רשאי להכותו אף דאית ליה פסידא
אונס של כל אדס חשוב רצון איל לעילם בדבר שא״צ שיהיה דוקא מ״מ כיון שזה טוען ברי דחייב לי ותופס כדינו וזה טוען שמא אף
לרצון יכול כל אחד לכוף כגון לולב אינו נוטל סוכה ואינו טוש׳ וכמו דמעעס חז״מ אין מוציאין מ״מ ל׳יה לאפרושי מאיסורא כיון דלגבי
שכתב הנתיבות דמה לי לאפרושי מאיסור או לסבב שיקיים העשה דידיה יודע בברי שחייב לו וזה אינו יודע דעושה איסור מהית
ועיין כפ״ח ר״ה (דף כ״ח) דאי ייצות צריכות כוונה הא דמכין יהיר רשאי להכותו ואולי מי׳מ כיון דיש לו פסידא בבירור מה שמן
אוחו עד שתצא נפשו שיקיים המצוה הוא ג״כ דאח כ עושה ברצון הדין א נ להוציא ממנו דהממע״ה בזה עביד אינש דינא לנפשו אף
וי״לדג״כ בעינן ב׳יד .וקצת נראה דאינו ראיה מהא ד רצע דלאפרושי באי אסש; להציל רק ע״י דכאי• .אולם אס תופס בעדים דיוציא
מאיסורא יהיה רשות לכל אדס להכות דשם הטעם הוא משום אח״כ ממנו בב״ד בזה י״ל דא נו רשאי להכותו ולהציל מידו בשביל
דהוא גרם לו במה שמוסר לו השפחה קודם לכן ועושי זה האיסור שנא יטיייח א״ע עמו בי״ד כיון דזה א״י ל״ה כמו לאפרושי מאיסור׳
אח כ בביתו וברשותו .וכן משמע מדברי תה ד (ס׳ ר י ) .ור ׳
וצ ע בזיר :
(סי׳ חכ״א) דרק מי שהוא תי׳י של אדם כמו הנרצע ואשתו ט
דחופס בפני עדים דלא יהיה לו לתועלת כ׳ הנתיבות
אדם ורוא; בסם -עושה דבר עבירה שרשאי להכותן ולייסרןכדי
כיון שלא יהיה נאי ן לפ״י ב׳ד דאסור לתפוס ואף אם
להפרישן תן העבירה ואף א״צ להביאן לני ד ע " ׳ש ברמ״א דדי יק יודע שיה ה נאמן לפני ב״ד במיגו דהחזרתי אסור לו לתפוס בעדים
מי שהיא תחת רשותו משמע דאחר אינו רשאי להכותו .אולם דהא יהיה מוחזק בגזלן ויעשהו חשוד .ומדברי הטו״ז לא משמע
ביס של שלמה ב׳ק (פ״ג סי׳ ט׳) כ׳ וז״ל ולאו דוקא כה״ג אלא כל כן וכן נראה ממ״ש תוס׳ בהא דבן בג בג דאמר אל תכנוס לחצר
מה שהוא עושה נגד דת תורה מכה אותה עד שתצא נפשה אפילו חבירך שלא ברשות ליטול את שלך שמא תראה .עליו כגנב דהוא
עוברת במצוה שב ואל תעשה ומ״מ אל ימהר בהכאה אם לא בתוכח׳ דוקא בליכא פסידא אבל באיח ליה פסידא ליכא איסור וא״כ אם
גמורה מקודם ורוחה כאינה שומעת ולאו דוקא הרב לעבדו ובעל יהיה נאמן אח״כ במיגו דהחזרחי מה״ת יפסיד ממון בשביל שלא
לאשתו הה׳ ד כל בר ישראל יטל להכות חבירו כדי לאפרושי מאיסור׳ יעשהו חשיד .וכנראה מדברי טו״ז דליכא איסור בזה אלא להכות
וכן איתא בעירכין יכול  ftיכנו ולא יסטרנו ע״ד תוכחה כו׳ אלמא ולהזיקו אבל תפיסה בעלמא אף שלא יועיל מותר .אולם כתב
שמותר להכותו ע״ד תוכחה ודוקא באדם מוחזק בכשרות שידוע הטו״ז אם הכהו שלא בעדים אינו פטור במיגו דלא הכיתי שיהיה
שלשם שמים עשה והוא אדס חשוב ומופלג אבל בסחמא דאינשי לא נאמן שהדין הכהו שלא הורשה להכות רק בדבר המבורר לגו דוקא
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דטוקבן הבנלי הוכרח לקבול טליובא״י ע״כ לא רצה ירמיה לדון
בפניהם ול’מ לדון אף בשליחות׳ דדייני א״י במקום דחב לאחרינא
וממילא אינו מוכח ג "כ יל״מ קבלה כנ״ל אולם באמח ל'מ קבלה אף
בקנין ואיד לקבל עליו ג׳ רועי בקר ולכל פשרות דמהני הקבלה כיון
דיש לזה טו״ח על זה ויכול לחייב א״ע אף בדבר שאינו חייב אבל
לגבי קלס כיון דאף בדים פטור כ"ז שהב״ד לא חייבו אוחו מדכחיב
אשר ירשיעון אלקיס ופה מהלי קבלה כיון יאיצו מחייב א׳ע לשלם
רק כפי אשר ידונו צם אס חייב או לא וכמה אין נכחם לחייט
וכמבואר בש״מ ב״ק כנ’ל בפשיטות ואף לדעת רמב׳ין דבקבל עליו
הדיוטו׳ מותר מה׳יחלדון וא״ד לצפניה' וצא לפני עכו״ם מ״מ י״ל כיון
דכל הטעם דמהני באומר נחמן עלי ג׳ רועה בקר וא״י לחזור אמר
גמר דק אף בלא קנין כתבו תום׳ ב״מ (דף ע״ד) דמהני בדברים
בעלמא דכיון דיש להם תניעה זה על זה וכס קבלו עליהם כך את
הדין ומשמע והיא רק מדרבנן וכיון דבמלתא דל״ש לא ניחן רשות
לב״ד לדון רק־אסקבצו עליכם י״ל דצרין קלין כיון דלא יכול לחטע
אוחו בדין לא משעבד ומחייב א״ע בדברים יכיון דהס צא תקנו
שיעשו הב״ד שליחותייהו דקמאי במלתא דלא שכיח ממילא לא חלג’כ
התקנה שיהני הקבלה בלא קלין כיון דא״י לתבוע אותו הוי כמו שאין
צו שוס חביעה ומ'מ היכא דקבלו קנין ע״ז י״ל דא״י לחזור ובפרט
לדעת הראב"ן המובא בש״ך (סי׳ כ״ב ס״קד׳)דלאמהניאםקנומידו
שלא לחזור דהוי קנין דברים ול’מ רק כשקנו מידו לעשות כאשר ידון
א״כ בזה מה״ח לא יועיל במלחא דלא שכיח ואף בקנס י״ל דמה״ח
לא יכול להתחייב א״ע בדבר שאינו חייב וגס י״ל כיון דאס תפס צא
מפקינן מניה י״ל אף כלא קנין מהני דהוי כמו שיש לו תביעה אף
דלאחליא רק נב״ד המחייבו מ״מ מהני קבלו עליו ועיין רמב״ם (ס״ד
הי״ד) מסנהדרין שכתב וכל דיין הראוי לדון שנתנו לו ב׳ד שבא״י
רשות לדון כו׳ אעפ״י שיש לו רשות לדק דיני קנסות נחו״ל אינו דן
אצא למי שרוצה לדון אצלו אבל לנוף אח בעלי דינין ולדון לכס אין
יו רשות עד שיטול מראש גלות ומשמע דרק מי שהוא סמוך ויש
לו רשות לדון דיני קנסו׳ אינו דן בחו״ל אלא למי שרוצה לדון אצלו
אבל אינו סמוך אינו דן דיני קנסות אף למי שרוצה לדון אצלו הרי
דקבלה ל״מ אולם מ״מ י״ל דקלין מהני רק קבלה בלבד ל״מ או י״ל
דקנלה כפירוש מהני ג״כ בקנס רק ל״מ כשבא ורוצה לדון כפניו
בקנס רק למי שהוא סמוך ולענין קרוב או פסול דעת הכנה״ג(סי' נ)
דל״מ כשבאין מעצמן לדון רק בעינן קבלה בפירוש ורק לענין לדון
יחידי מהני מה שבאין מעצמן ולגבי סמוךנחו״ל י״לדמהני לדון בקנס
אף בלא קבל בפירוש רק מי שרוצה לדון אצלו ובאינו סמוך כשבאין
מעצמן א״י לדון אבל באם מקבל עניו בפירוש שידון ורוצה שאם יהי׳
חייב בפני סמוכין ידון הוא וישלם י״ל אף דקנס אינו חייב עד
שירשיעון אותו סמוכין מ״מ מהני הקבלה כיון דיש ביניהם טענות
ותפיסה מהני גמר ומתחייב .וציע עדיין.
גנב או גזל מגבין ממנו הקרן בשליחותייהו דקמאי וכתב הש״ך
משם הב״ח דמה שהוא יותר על הקרן כגון השבח ולפני
יאוש אין מגבין בבבל והש״ך חולק ושובר דגם השבח מגבין ולא
ממעטינן אלא קנס  .ובש״ח ב״ק (דף פ׳ד) מבואר כדעת הנ״ח וכן
מבואר בחמים דעים להראב״ד(סי׳ קט״ז) וא’כ מי ירים ידו להכריע
נגד דברי ראשונים להוציא ממון  .ולכאורה יש ראי׳ לדעת השיך
מב״ק (דף צ״ו) ההוא דגיזל פדנא דתורי אתי לקמי דר’נ אמר ליה
זיל שיימו שבחא דאשבח ואף דמסיק שם דגזלן עחיקא הוא ובעי
למקנסימ״מ לפי הס״ד דאקשה ליה רבא קשה הא בצא״ה אין דנין
שבח בבבל א״ו כדעת הש״ך וכן ראיתי למי שהכריע מראי׳ הזאת
כדעת הש״ך ובאמת אינו ראיה כלל דמה היה לו לרבא להקשות
שאינו דהיה סיבר דר״נ מה״ד חייבוהו לכן הקשה מקודם
הא ארעא נמי אשבח וא״ל פלנא קאמינא ואח׳יכ הקשה הא מה״ד
פטור דכל הגזלנים משלמין כשעת הנזילה ולא הי׳ עלה ע״ד כלל דמצד
קלס חייבוהו כדי דיקשה ליה אין דנין בבבל וכאשר א״ל גזלן עתיקא
הוא ובעינא דאיקנסיה מה היה לו עוד להקשות ולעולם יש לומר
בסתם גזלן לא עבדינן שליחות ייהו במה שהוא יותר מקק וכשיטת
הב״ח ושכן דעת ראשונים הנ״ל .ואף בגזל קרקע ואכל הפירו׳דבזה
לא שייך לומר כל הגזלנים משלמק כשעת הנזילה דקרקע אינו נגזלת
כמבואר בש״ס ופוסקים ועיין ירושלמי ר״ם חזקת הבתים והוי על
הפירוח כגזלן בפ״ע דלכאורה הי׳,נראה דעבדינן שליחותייהו דקמאי
לנבוח ממנו מ״מ כ׳ שם בש'מ דלא טבדינן בזה שציחותייהו רק
להוציא גוף הקרן טיי״ש וצ״ע בזה :
ויען להעיר על דברי הרד״ך המובא במל״מ (פ״ד הי״ד) ממלוה דהא
דמחלקינן בין מלתא דשכיח ללא שכיח היינו דוקא בנדרים
וסייגות בזה די לנו במה שהחמירו וגזרו במלתא דשכיח אבל
נמלחא דלא שכיח לא גזרו דליכא למטעי משום אקראי בעלמ׳ אבל
כשאין העכי־ן משום גדר רק שרצו לזכות את ישראל פשיטא שעל

בדברים

דיני דייניב

סימן ב ג

בינה

כל צד ז כיה ותועלת תקנו ועיש נמל״מדמהר״י סייטצקו״ל מילק »״ז
וא״כ צמה במלתא דלא שכיח לא עבדילן שליחוחייהו דקמאי כיק
דחכמים עשו תיקון וגדר לזכות אח ישראל ואיש על מקומן יבא
בשלום נימא דעל כל צד זהיה ותועלת תקנו ואף דהוא הפקעת ממון
מ״מ הא גס בנידון דרד׳ך שם בחזקות הוא ג״כ להפקיע ממון וראיתי
בס׳ בריח אברהם חלק אה״ע (סי' י׳ז) שהעיר מכמה מקומו׳ וגס
עמד שם בהגהה מכאן .אולם באמת לא קשה דהא כאן ו הוא איסור
חורה ואלה המשפטים אשר חשים לפניהם ולא לפני הדיונוו׳ ילדעת
רמב״ן פ׳ משפטים בקבלו עליהם מותר ולדעת חידושי הרק ריש
סנהדרין הוא איסור גמור להדיוטו׳ שלא ישתמשו בכתר סמוהין
ולכך אמרינן דשליחוחייהו דקמאי עבדינן ואינם משתמשק בכתר של
סמוכין ולכן רק במלחא דשכיח שהוא לצורך קיום חברת האדם וכל
אחד על מקומו יבא בשלום בזה תקנו לדק נשליתוחייסו אף דהוא
לעבור טל לפניהם ולא לפני הדיוטות ובמלתא דלא שכיח דלא יש
צורך נדבר להכתיר הדיוטו׳ כמבואר שם יר״ן .ואין זה ענק לדברי
רד״ך ובמ״א יבואר אי״ה בנידק דרד״ך:
דברי□ שאינם מצויים אעפ״ישיש בהן חסרון כיס כגון
סי'
בהמה שחבלה בחברתה או דברים שאין בו
חסרון כיס כמו כפל אף מצויים אין דנין רק סמוכין נא״י וכ׳ הש׳ך
משם היש״ש דהה״ד אש ובור והאחרונים הוכיחו מדעת כטור רדגק
דיני אש ובור יכן מבואר בש״מ ב״ק שם ובשבות יעקבלח״א סי׳קל״ו)
וכ׳ הקצוה״ח דמ״מ אין שוין דאף דלא דיינינן בזה באינו שכיח pB-
בלית ביה חסרון כיס מ״מ הוא בעצמו שיודע דחייב א״י יד״ש אם J
אינו משלם וגזלן הוא אבל קנס ממש ל״ש בי׳ לציד״ש דח "3באשר
ירשיעון אלקיס וכשאין ב״ד לדון ל״ש בהו לצאת יד״ש והוכיח ק מדברי /
חוס׳ כתובו׳ ומהא דר״ג שסימא טין עבדו דבמודה נקנס פעור אף /
לציד״ש  .אולם בס׳ החינוך פ׳ משפטים (סי׳ נ״א) כ׳ ואלה הדינין /
שנקראין דיני קנסו׳ אין דנק אותן אלא ב״ר הסמוכין בא״י אבל
המזיק חייב לשלם בד״ש בכ״מ .וצריך לומר דמהך דר״ג שהביא
הרשב״א ב״ק מירושלמי להוכיח דפטור אף לציד״ש הוא משום דשם
ן
חייבו כתורה יותר מכפי שיעור ההיזק דהא אף אס כעבד שוס
הרבה יותר משומת העין מ״מ חייבו התורה לשחררו וא״י בתשלומי
דמי העין בזה כיון דאין לו עדים פטור אף בד״ש דצריך שירשיעו
אלקיס דוקא וכ״ז שלא חייבוהו הב״ד א״י לשחררו ודברי החינוך
אמורים רק היכא דחייב לשלם כפיהיזקו אם היו סמוכים וכיון דיש
עדים על חיוב הברור רק דחסר ב״ר ולא נמסר להדיוטו׳ לעשו׳ נזה
שליחוחייהו דקמאי בזה דעת החינוך דחייב לציד״ש אף דל״ה רק קנס
אולם פשטו׳ דברי הפוסקים נראה דכל דבר שהוא קנס ולא דיינק
ליה בזה״ז דציכא סמוכק פטור אף לצאת ידי שמיס :
וכן יש להוכיח מדברי הרי״ף והרא״ש רפ״ב דב״ק דהרי״ף לא הביא
י הבעיא דרנא אס ים העדאה לצרורות והך דרב אשי אס יש
שיטילצרורו׳ לרביעי נזקוסלהי בתיקו וכ׳ הרא״ש הטעם דאין
נפקותא משום דלא מצינו בבבל צרורו׳ דביעוגי דהוי משונה וקנסא
הוא אא״כ תפס וכי תפס לא מפקינן מיניה עד דמשלס חצי נזק
כיון דהוא מוחזק ועיים ביפים (סי׳ ד׳) דמסתמא בלא הך בטייא
היינו מבינים הדבר כפשוטו דאין שינוי לצרורות ולעולם ח'נ משלם
נמו שאר שנוי אלא שרב אשי בא והעמיד הדין ענ ספק לכן לא
הביא הרי״ף דלא לבא לכלל טעות עי״ם באר היטב דזה גרור דשנוי
הוי כקרן וקנס הוא רק על חשלומין מסופק ר״א אם נמו כל ח״נ אם
רביעי נזק וכיון דליכא לנו סמוכין ולא יחייבו לשלס רק אס הפס
וממילא לדידן דהוי ספק מהני החפיסה אף על ח״ג דהוי מוחק .
ואס נאמר דאף דאין דנין קנס בנא סתוכין מ״מ חייב לגבי עצמו לצאת
ידי שמיס לשלם להניזק היזקו כפי הדין אב היו סמוכין א״כ עדיין
קשה דהיה לו להאלפסי להביא האבעיא דהוי ספק אס חייב ח״נ או
רביעי נזק למען נדע כמה חייב לשלם לצידישכיון דמן הסתם נאמר
דחייב ח״נ לציד״ם ומספק דהעמיד ר״א אינו חייב אף לציד״ש רק
רביעי נזק דבספיקא דדינא שהוא ספק לכ״ע א״ח אף לצידי-ש
ואחרי שלא הביא הרי״ף נבא לטעות דנבק כפשוטו דאין שנוי וחייב
לציד״ש ח״ג .ובאמת הוא ספק וא״ח בבירור נציד׳ם רק רביעי נזק
איו דדעתם דא״ח כלל בקנס לציד״ש אף במקום דיש היזק להניזק
מקרט דאשר ירפיעק אלקיס כתיב וכ״ז דלא חייבו כביד לשלם א״ח
כלל:
פרע לבית דין הדיוטות
ב״ק (דף י״ד ע״נ) יפני
קנסות ולא ב״ד
ופירוש רש״י דב׳ד מומחין דנין
הדיוטות וכתבו חוס׳ אע״ג דמחטחין לא מיירי בקנסות למ׳ד שור
לרגלו כו׳ מ״מ מרמז לנו המחניחן אפילו במיל׳ דלא איירי ברישא ק׳
הא אף בכל ד׳ אבות נ״מ דבל ששמין אוחו כעבד אין דנין בבבל .יכל
מידי דלא שכיח וק הקשה שם בש״מ  .ויש לומר הא דגקעו מם"׳
וחוס׳ לפרש המחניק והמזיק בחשלומין סיינו אך < riפ א״ח מז
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סימן ח׳ דיני מקי ממון

(ל) פג אלא ק״ף לפנותה לאלתר קה) ובימות הגשמים מןתר אב1,

שןפכין

פג מרדכי פד נ״מ
פה טרדר* טור
פו משנה ספ״ג

ברשןת הרבים (פ ,בגןבה

נמוגות ל״ב ב סנהי׳

מי

«•

ל!'״פ

•
.
נקיים *מותר לשופכם ברשות הרבים אפי׳ בימות החמה לפי שאין שוהין ומתעכבים כלל
דשניעיס פז עי׳
ברשות הרבים כמו המרוחים ועכורים קו) אלא יורדים מיד ממקום גבוה למקום נמוך:
כד ־י מותר להוציא את הזבל והגללים לרשות הרבים בשעת הוצאת זבלים של כל אדם שר^מימנ׳׳ננ״מ״ס
עומק וגור שה א
אבל שלא בשעת הוצאת זבלים אסור פה אלא ע״ד לפנותו לאלתר:

בה פו הןקןפר בר״ה אפיק£ן ברשןת אן אע,ש

,שא יצבןף

ג״ט) אלא ע״ד לפנותו לאלתר:

סימן ט׳ דיני נזקי גוף ונפש וכו יז סעיפים:
א אסור לאדם [א! להכות א> את חבירו א [כ] ואם הכהו כ) עובר בלא תעשה שנאמר והיה אם בן
הכות הרשע וגו׳ ארבעים ענו לא יוסיף פן יוסיף וגו׳ (דברים כ״ה ,ב׳) אם הקפידה תורה בהכאת רשע
שלא להכותו יותר על רשעו * ק״ו בהכאת צדיק ב ג) וכל המרים יד על חבירו להכותו אע״פ שלא
הכהו נקרא רשע שנאמר ויאמר לרשע למה תכה רעך (שמות ב׳ ,י״ג) למה הכית לא נאמר אלא למה תכה

ן

קונטרס אחרון

לד) וצ״ע ממשנה ס״ג דשביעיח ע״ש בר״ש ור״ע סחימחאה הוא ול״ס עליה סחס מחני׳ ד3״מ וע״ב צ״ל דזבל שאני
שיש לו דמים ולא חיישי׳ שיפקירנו ובפרט שכל עצמו מחזר עליו לזבל שדוחיו שלכך הוציאו מחצירו לר״ה ע׳
רש״י (והיאך יניחנו שם לזמן מרובה פן יקדימנו אחר) ועי״ל דבאמח מש״ה פריך לימא כו׳ משוס שלא בשעח הוצאח
זבלי׳ אסור להוציא כלל לר״ע סתימתאה וגס ר״י חלמידיה הוא ול״פ עליה וכ״כ נ״י בהדיא ובפרט למסקנא דמתני׳ דלא
כר״י י״ל דמחני׳ מיירי בשע׳ הוצאת זבלים אבל שלא בשעח הוצאח זבלי׳ אסור לגמרי כר״ע דהלכחא כווחיה אפילו כנגד
רבים עיין כחובות דף פ״ג:

אמרי יעקב

ביאורים

קה) וכימות הגשמים מותר .ואעפ״ב
שעוברים שם רבים:
אם הוזק אדם או בהמה במים( ,קסד) חייבין נזק שלם:
קו) אלא יורדים מיד .ומ״מ (קשה) גם אם נבלעו המים בארץ
ונשארה הארץ חלקה והוחלק ונפל והוזק בקרקע הרי זה חייב
בנזקיו:
א א) את הכירו .כתב הרמב״ם <פ״ה מהל׳ חובל הל׳ א׳) כל
המכה אדם כשר מישראל (א) בין קטן בין גדול ,בין איש בין
אשה )3( ,דרך נציון ,הרי זה עובר בלא תעשה עכ״ל,
<ג) ומשמעות הפו׳ דאין איסור הכאה בנכרי :ב) עוכר כלא
תעשה .ולענין מלקות עיין לקמן סעי׳ ב׳ :ג) וכל המרים
וכו׳ נקרא רשע .כתב הרמ״א <סי׳ ל״ד סעי׳ ד׳) המגביה ידו
על חבירו להכותו פסול לעדות מדרבנן עכ״ל ,ואע״פ שדבר
זה אסור מדאורייתא( ,ד) מ״מ הואיל שאין בה מלקות אינו
פסול אלא מדרבנן( ,ה) אבל היכא שהכהו ממש בהכאה שיש
בה שוה פרוטה ,אף דגם בזה הדין דאינו לוקה רק משלם
ממון כדלקמן סעי׳ ב׳ ,מ״מ בזה נפסל מדאורייתא ,כיון דהלאו
יש בו מלקות אילו הכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה ,משום
הכי גם בשוה פרוטה נפסל מן התורה:

* מותר לשופכן .ואין להקשות מהא דאיתא בשו״ע סי׳
קנ״ג סעי׳ ט׳ וז״ל ,ראובן שרצה להחזיר שופכי גגותיו לרשות
הרבים ,בני רשות הרבים יכולים לעכב עליו עכ״ל ,ומשמע
דכל סוגי שופכים יכולים לעכב ,וכאן נפסק דשרי ,ואפילו
מים סרוחים שרי היכא שדעתו לפנותם לאלתר ,דשאני התם
דמיירי דהמים יורדים דרך מרזב מלמעלה ,וכמש״כ שם
הרשב״א בתשובה ח״ג סי׳ קנ״ו דהוא מקור הדין ,וז״ל בני
ר״ה יכולים לעכב עליו מפני שהמים הנשפכים דרך מרזב
חוסמים את העוברים ,ועוד שלפעמים יורדים בקילוח על
המשאות העוברות ברה״ר ומקלקלות עכ״ל ,משא״כ כאן מיירי
שהמים אינם באים מהגובה ,אלא שיוצאים מביתו וחצירו
לרה״ר ,וע״ז קמ״ל דאם הם סרוחים אסור לשופכן ברה״ר,
כיון שהם מתעכבים שם ,ומדין הנ״ל מבואר דמים של שטיפת
הריצפה שיוצאים מן הבית דרך צינור דאם הם מעל מדרכה
_
שעוברים שם רבים ,דאסור לו להורידם שם:
* ק״ו בהכאת הצדיק .לקמן סעי׳ ב׳ כתב דאם הכהו
מכה קלה שאין בה שוה פרוטה חייב מלקות מן התורה,
וקשה דמידי דאתיא בק״ו אין בה מלקות ,דהרי אין עונשים
מן הדין ,וי״ל דעיקר הלימוד הוא מהלאו דלא יוסיף ,דמשמע
לא יוסיף מכל מקום אף על המכה חבירו ,והק״ו שהזכיר

אינו בא אלא להכריח הדבר [מע ז רוקח פ״א מהל׳ חובל אות ב׳]:

שער הציון
(א) בכנה״ג הגה״ט ס״ק א׳ הביא נשם שפר
(קשה) רמב״ס שס הל׳ י״ב וע״ש במ״מ.
(קשד) רמב״ס סי״ג הל׳ י״ג מנזקי ממון.
(ב) נראה דר״ל
חשידים דאשור להכות אפילו קטן ,ופלא מדוע לא הביא בשס הרמב״ס ,וכ״מ בב״ק פ״ז ע״א ,וע״ש ברש״י ד״ה לא מצי.
(ג) פתחי חושן פ״ב ש״ק א׳ (וכ״מ
לאפוקי אם זה דרך הפרשה מאיסור כדלקמן סעי׳ ב׳ ,או אס מכהו שיצא מבימו כדלקמן שעי׳ ג׳.
(ה) רעק״א ואמרי ברוך שם.
(ד) סמ״ע וגר״א שם.
בסנהדרין פ״ה ע״ ,)3אבל איסור חבלה הוא בכלל נזיקין ,ושייך גס בו.

ליקוטים
א [א] להכות את הכירו .איש המכה אשתו עבירה היא
בידו כמכה חבירו ,ואם רגיל הוא בכך יש ביד בי״ד ליסרו ולהחרימו
ולהלקותו בכל מיני רידוי וכפייה ולהשביעו שלא יעשה עוד ,ואם

אינו ציית לדברי הבי״ד י״א שכופין אותו להוציא וכו׳ (רמ״א אהע״ז
סי' קנ״ד סעי׳ ב׳ ע״ש)[ :ב] ואם הכהו .י״א דאדם המוכה
מחבירו יכול לילך לקבול לפני עכו״ם אע״פ דגורם למכה חיזק גדול

קפ

שו״ע

ג מהימ״מ ימ״/ד
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סימן ט׳ דיני נזקי גוף ונפש

חושן משפט

־ וכל מי !ג! ד) שהכה חבירו ה) הרי הוא מוחרם ועומד בחרם הקדמונים [ד] י) ואין
לצרפו למנין עשרה ז) ולכל דבר שבקדושה ער שיתירו לו ב״ד החרם ח) כשמקבל עליו

לשמוע לדינם:
ב י והמכה את חבירו הכאה קלה ט) שאין בה שוה פרוטה י) הואיל ואין בה חיוב ממון חייב מלקות
מן התורה * יא) ואפי׳ (א) * אם יב) חבירו התחיל עמו במריבה [ה! וחרפו !ו] בדברים י ואפילו

קונטרס אחרון
(א) עיין חוס׳ ורש״י ב״מ ד׳ ע״א שחזר בו ממ״ש בקידושין ומ״ש מהרמ״מ דמוחר להכותו ר״ל לב״ד כדמסיק אין
בהם דין משמע דבב״ד מיירי והרי המכה עובר בלאו חמור ואפ״ה אוסר מהר״ם במרדכי סוף ב״ק וכן הרא״ש

אמרי יעקב

ביאורים

ד) שהכה הגירו )!(.אבל אם עבר שאר עבירה אפילו עבירה
שחייב עליה מיתה ,מצטרף לעשרה ,ודוקא אם עבר לתיאבון,
( )1אבל אם עבר להכעיס אפילו בדבר אחד ,או שהוא מומר
לע״ז ,או לחלל שבת בפרהסיא אפילו לתיאבון ,דינו כעכו״ם
ה) הרי הוא
ואינו מצטרף ,ועיין לעיל סי׳ ד׳ סעי׳ ל״ט:
מוחרם .כונתו לומר (ח) שהוא מוחרם ומנודה ועומד מהחרם
שהחרימו ע״ז הקדמונים ,וא״צ לנדותו עתה מחדש( ,ט) והמכה
בביהכנ״ם עונשו כפול :ו) ואין לצרפו למנין .ואם מתפלל
לפני העמוד בחזקה (י) אין לענות אחריו אמן כדי לרדותו
ז) ולכל דבר שבקדושה .כגון
ולכוף ראשו עד שישוב:
(יא) לזימון :ח) כשמקבל עליו לשמוע לדינם .ומיד שמקבל
עליו לעשות דין (יב) מתירים לו ,אע״פ שאין המוכה מתרצה:
ב ט) שאין בה שוה פרוטה .ואם הכהו מכה שאין בה ש״פ,
וחזר והכהו מכה שאין בה ש״פ ,ובצירוף שניהם יש שוה
י) הואיל ואין בה חיוב
פרוטה (יג) צ״ע אי לוקה בזה:
ממון .אבל אם יש בו חיוב ממון (יד) נותן ממון ואין מלקים
אותו ,אע״ג שהתרו בו ,ועיין בשו״ע סי׳ ת״כ סעי׳ מ״א שיעור
יא) ואפילו אם חבירו התחיל עטו
הממון וברמ״א שם:
במריבה וחרפו( .טו) דהרי יכול לילך מאצלו ולא ישמע חרופיו,
ומ״מ אף שלא עשה כדין ועבר על לאו( ,טז) מ״מ אין עליו
דין (יז) רשע ,אלא אמרינן לבו רתח ואין אדם נתפס על צערו,
ואינו משלם בושת אלא נזק צער רפוי ושבת ,והראשון שחירפהו
והוציא עליו שם רע ,נהי שפטור מהבושת שהרי קיבל דינו,
מ״מ צריך להתודות ולומר ברבים ששקר דיבר ומבקש מחילה:
יב) חבירו התחיל וכו׳ .דוקא חבירו ,אבל אם אשתו מקללתו

* ואפילו אם חבירו התחיל עמו במריבה .עיין קו״א ס״ק
א׳ שהוכיח דבר זה ,וראיתי בכסף הקדשים סי׳ תכ״א סעי׳ י״ג,
שכתב דמלשון הסמ״ע משמע שעל ידי התחלת מריבה שייך
יחם לבבו גם לגבי הכאה ,הגם שהראשון לא הכהו ,ומ״מ נראה
שאין זה רק ע״י קללות וביזויים שאינם נכונים לפי דין תוה״ק
וכו׳ עכ״ד ,ומשמע מיני׳ דאף שהשני לא חשש ולא פחד מהראשון
שיכהו ,מ״מ כיון שנתחמם לבו ע״י התחלת הריב והחירוף של
הראשון ועי״ז הכהו השני דפטור השני ,כיון שהראשון גרם לו
שיחם לבבו ,אבל לענ״ד אין זה כונת הסמ״ע ,דז״ל שם ס״ק
כ״ד ,ומ״ש אם התחיל הראשון השני פטור ,ר״ל הראשון התחיל
במריבה ,וירא השני שיחבל ,וכדי להציל נפשו מההכאה חבל
בראשון וכו׳ עכ״ל ,וכעי״ז כתב בפרישה שם ס״ק י״ט וז״ל ,או
ר״ל [כתתו להטורן שהתחיל במריבת הכאה ועדיין לא חבל,
בזה קאמר ראם הקדים השני וחבל לזה שבא לחבלו ,כדי להציל
נפשו פטור עכ״ל ,וכתתו מבוארת דמיירי דוקא באופן שכתב
"וירא השני שיחבל" ,דהיינו שנראה שהראשון אינו בא רק לריב
בפה ,אלא שניכר שזה "מריבת הכאה" ,כמש״כ בפרישה דהיינו
כדרך של הרבה הכאות שהראשון מתחיל קודם לריב בפיו ,וניכר
שהוא הולך מיד להכותו ,וע״ז קמ״ל דאינו חייב להמתין שהראשון
יכהו קודם ,אלא יש לו רשות להקדימו להכותו כדי להציל עצמו,
כיון שרואה שהראשון הולך להכותו ,אבל היכא שאין חשש
שיכהו אף שהראשון מחרפהו ומקללהו ,וזה גורם להשני להחם
לבבו ,מ״מ אין זה סיבה להתיר להשני להכות הראשון ,ואין
שום נ״מ באיזה קללות וחירופים חירף ,אם זה לפי דין תורה
או לא כמו שחילק הכסף הקדשים ,אלא בכל גווני אסור לו
להכותו וכמו שפסק כאן הרב וכדכתב בקו״א:
* אם חבירו התחיל .עיין בדברי הרב בקו״א סוס״ק א׳,
דכתב דבאשה רעה השרויה בביתו ,והכאתה זו היא הצלתו רזה שרי ,וכונתו לדברי הרמ״א באהע״ז סי׳ קנ״ד סעי׳ ג׳ ,ששם פסק
דשרי להכותה ,אולם דברי הרב צע״ק דמשמעות דבריו הוא ,דט נם ההיתר הוא רק משום דהואיל והיא בביתו ,ואין שייך לומר לו

שער הציון
(ט) עיין באה״ג יו״ד סוסי׳ של״ד.
(ח) סמ״ע סי׳ מ״כ ס״ק ד׳.
(ז) מ״ב שס.
( )1או״ח סי׳ ג״ה סעי׳ י״א ומ״ב שם.
(י) שו״ח חח״ס חו״מ סי׳ קפ״ב ,וע״ש דאס אין הציבור שם לב לענשו ,אז נם היחידים יכולים לענות אחריו ,דלמה להס להפסיד יהש״ר וקדושה,
(יג) מנ״ח מ׳ מ״ט.
(יב) רמ״א סי׳ מ״ב סעי׳ א׳.
(יא) עיין כה״ח סי׳ נ״ה ס״ק ס״ז.
והוא יעמוד במרדו ממילא ע״ש.
(יז) ומשמע שר״ל
(ט )1יש״ש מובא בפ״ת סי׳ מכ״א ס״ק נ׳.
(טו) עיין קו״א ס״ק א׳.
(יד) עיין סמ״ע סי׳ מכ״א ס״ק ה׳.
/<fO1T
שאינו נפסל לעדוח ,עיין לעיל סעי׳ א׳ באמ״י ד״ה וכל המרים• — ה נא /י׳ pf

ליקוטים
(רמ״א סי׳ שפ״ח סעי׳ ז׳) ,ועיין לעיל סי׳ ח׳ סעי׳ ו׳ דדעת הרב
[ג] שהכה חבירו .שליח בי״ד
לאסור וע״ש באמרי יעקב:
יכול להגיד לב״ד [אן ואין בזה משום לשון הרע ,וכן יכול בעצמו
[ד] ואין לצרפו למנין.
לעשות דין במסרב בו להכותו:
וכל מי שהוא כופר בתורה שבעל פה [ ]3אין מצטרף לכל דבר

ב [ה] וחרפו בדברים.
שבקדושה ועיין לקמן סעי' י':
ובעו״ה רוב המוני עם אינם נזהרים ואומרים בלשון אשכנז נאט
זאל איהם שטראפין נאט זאל איהם שלאגין[ ,ג] ועוברים לאו
של תורה (משום לא תקלל חרש)[ :ו] בדברים .עיין בשו״ע
סי׳ ת״כ סעי׳ ל״ח דין הקורא לחבירו [דן ממזר[ ,הן והקורא

מקורות
[נ] אורים וחומים סי׳ כ״ז ס״ק ב׳ וע״ע חזו״א יו״ד סי׳ קמ״ט אוח י״א י״ב ,י״ג.
[בן מ״ב סי׳ נ״ה ס״ק מ״ז.
[אן רמ״א סי׳ ח׳ סעי׳ ה׳.
[ ]7וע״ע בכנה״ג שהאריך ,ועיין רמ״א שס סעי׳ מ״א דאע״ג דאימא בגמרא דהקורא לחבירו ממזר סופג אח הארבעים ,מ״מ יש מקומות שאין נוהנין כן,
[ה] כנה״ג סי׳ מ״כ ,חכ״א ס״ק נ״ו.
וע״ש בפ״ח ס״ק ח׳.

שו״ע הרג

סימן ט׳ דיני נזקי גוף ונפש

חושן משפט קפא

הכהו * והוא יג) שפסק להכותו אבל אם יד) לא פסק רשאי להכות אותו כדי להציל עצמו אם א״א לו
להציל עצמו בענין אחר ואם אפשר לו להציל עצמו בהכאה מועטת פו) לא יכהו הרבה וכן * טי) הרואה
קונטרס אחרון
וטוש״ע לא ס״ל להתיר אלא כשא״א להציל בע״א וזה יכול לילך מאצלו ולא ישמע חרופיו משא״ב באשה רעה השררה
בביתו והכאתה זו היא הצלתו:

ביאורים

אמרי יעקב

לצאת משם ,על כן זה נחשב להצלתו דרשאי להכותה כדי להציל
בחנם ,או מזלזלת באביו ואמו והוכיחה בדברים ואינה משגחת
נפשו ,משא״כ באדם אחר שמחרפהו ,אז אמרינן דיכול לילך מאצלו
עליו( ,יח) י״א דמותר להכותה( ,יט) ולאו דוקא במקרה זה,
ולא ישמע חירופיו ,כמש״כ שם בהדיא ,ולפי דבריו יוצא ראם היא
אלא כל מה שהיא עושה כנגד דת תורה רשאי להכותה ,אפילו
מקללתו במקום שיכול להציל עצמו ,וכגון שאינם בביתם ,אז באמת
עוברת במצוה שהיא שב ואל תעשה ,ומ״מ אל ימהר בהכאה
אינו רשאי להכותה ,שהרי לפי דבריו כל ההיתר של הכאתה זה
ורק אם הוכיחה בתוכחה גמורה (כ) כמה פעמים כדבעי ורואה
רק משום הצלתו ,אבל לענ״ד דבר זה צ״ע ,שהרי בתרומת הדשן
שאינה שומעת :יג) שפסק להכותו .עיין ביאורים רכל זמן
ל/
סי׳ רי״ח ,מבואר דטעם היתר הכאתה זה משום שבא לאפרושי
שלא פירש ונפרד ממנו הראשון ,ותר רשאי לכו״ע להכותו,
מאיסור ,וז״ל שם מי ששמע אשתו מקללת ומזלזלת באביה ואמה,
י יי (,,ה ו ft
ואם כבר פירש ונסתלק ממנו ,בזה נחלקו הסמ״ע והט״ז,
והוכיחה בדברים ע״ז כמה פעמים ולא הועיל ,שרי להכותה כדי
A
דלהסמ״ע גם בזה רשאי להכותו כל זמן שיש לו חימום הלב
לייסרה שלא תעשה או לא ,תשובה ,יראה דבכה״ג שרי ,ואע״ג
יד) לא פסק רשאי וכר .לאו דוקא לא פסק ,אלא
ע״ש:
דכתב במרדכי פרק המדיר דהמכה את אשתו עובר בלאו ,מ״מ
׳ rf/ה״ה אם התחיל (5א) במריבת הכאה ועדיין לא היכה ,נמי שרי
לאפרושי מאיסור חמור כזה ודאי שרי ,וראייה מהא וכו׳ הא קמן
פו) לא יכהו
לשני להקדים להכותו כדי להציל נפשו:
כל מי שהוא תחת ידו של אדם ,ורואה בו שעושה דבר עבירה,
הבריות
להכות
שרגיל
הרכה .ועיין לעיל סי׳ ח׳ סעי׳ ז׳ ,דמי
■ ;w /ר
רשאי להכותו ולייסרו כדי להפרישו מן העבירה עכ״ל ,והעתיקו
למסרו
אדם
כל
על
דמצוה
וא״א להנצל ממנו אא״כ ימסרוהו,
לדינא הרמ״א בחו״מ סי׳ תכ״א סעי׳ י״ג ,הרי מבואר מהת״ה דטעם
(”5
לערכאות ,שיקחו ממונו או שיקצצו ידו שלא יוסיף להכות
היתר הכאה זה משום דכיון דהיא ברשותו רשאי להכותה לאפרושי
מצוה
וכו׳
הכירו
מכה
מישראל
אחד
הרואה
פז)
עוד:
מאיסורא ,ואין צריך להגיע להטעם של הצלת נפשו ,ובאמת דהיש״ש
<־3 ,י■ ל)י־
פ״ק דב״ק סי׳ ט׳ אחר שהביא דברי הת״ה הנ״ל ,כתב ע״ז דלאו
( ה  •Iי) י '•
> /</׳״- ,?iדוקא כה״ג ,אלא כל מה שהיא עושה כנגד דת תורה רשאי להכותה ,עד שתצא נפשה אפי׳ עוברת במצוה שהיא בשב ואל תעשה ע״ש,
'זהרי ברור דטעם היתר הכאתה זה אינו משום הצלתו ,ויותר פלא שהרב עצמו העתיק בסוסעי׳ זה את דברי הת״ה ,דמי שהוא תחת ידו
ורשותו רשאי להכותו לאפרושי מאיסורא ,אולם בכדי ליישב דברי הרב י״ל דמה שכתב "באשה רעה השרויה עמו בביתו" ,דאין כונתו
b ?*fa>,1
/י
דוקא כשהיא בביתו ,אלא ר״ל הואיל והיא אשתו שדרה עמו בקביעות ,ואינו דומה לאדם זר שמחרפו שיכול לילך ולהתרחק ממנו ,וכונתו
לומר דאפילו היכא שחרופיה אינם בגדר של איסור ממש( ,שאז שרי להכותה מטעם הפרשה מאיסור) ,אלא שהוא בגדר זלזול והדברים
דוקרים וכואבים ,דמ״מ שרי להכותה היכא שאינו מועיל דיבור ,רזה הוי בגדר הצלתו ,וצ״ע:
* והוא שפסק להכותו .דברי הרב כאן צ״ע ,דסתם דבריו וכתב דאם פסק להכותו שוב אסור לו להכותו ,ולא ביאר גדר הפסקת
ההכאה ,ומשמע בפשטות דמיד שהראשון הפסיק להכות ,שוב אסור לשני להכותו ,אבל דבר זה צ״ע ,ובאמת דאיכא בזה פלוגתא בין
הפוסקים ,דדעת הפרישה סי׳ תכ״א ס״ק י״ט ובסמ״ע שם ס״ק כ״ד ,דאף שפסק הראשון להכות ,וכבר פירש עצמו ממנו ונפרדו זמ״ז,
מ״מ כל זמן שעדיין לא נתקרר השני מחימום המכה ,רשאי להכות להראשון ,ודוקא באם איכא תרתי ,דהיינו שהראשון כבר פירש ונפרד
ממנו ,וכן שכבר עבר החימום מהשני ,אז אסור לו להכותו ,אבל בלא״ה שרי ,ומאידך הב״ח פליג ע״ז ,וכן הט״ז שם פליג על הסמ״ע
וז״ל ,אם לאחר שחבל האחד "וישב לו" ,ובא השני וחזר וחבל בו הוי מעשה חדש וחייב כמו הראשון וכו׳ ע״ש ,ודעתו דלאחר שהראשון
גמר ופסק מלהכות וישב לו ,והיינו שהתיישב על מקומו ,דבזה ניכר שגמר בדעתו להפסיק להכות ,אף שהשני נמצא עדיין בחימום הלב,
מ״מ כיון שרואה שהראשון הפסיק שוב אינו רשאי להכותו ,ודלא כהסמ״ע שהתיר זה כל זמן שהשני עדיין מחומם ,ומעתה דברי הרב
כאן צ״ע ,שסתם וכתב דאם פסק להכות שוב אסור לשני להכותו ,ומשמע דאף שהראשון עדיין עומד על ידו מ״מ כיון שפסק להכות
אסור להכותו ,אבל דבר זה קשה שהרי אם עריין לא פירש ממנו וישב לו ,אלא עומד ע״י לכו״ע שרי להכותו ,דהואיל ועומד ע״י וכל
רגע יכול להמשיך בהכאתו ,אין חיוב על השני לעמוד בחיבוק ידיים ,אלא רשאי להחזיר לו כדי להרחיקו מעליו ,ולהציל את עצמו מחשש
שמא הראשון ימשיך להכותו ,גם בבאה״ג כתב שם ס״ק ו׳ ,דדוקא לאחר שנפרדו זמ״ז אסור ,ובביאור הגר״א שם ס״ק י״ז הסכים להסמ״ע,
עכ״פ לכו״ע כל זמן שעדיין הראשון עומד על ידו ,אף שהפסיק מלהכותו רשאי השני להכותו להרחיקו מעליו:
* הרואה אחד מישראל .באמ״י הבאתי פלוגתת הסמ״ע והט״ז דהסמ״ע דס״ל דאם המכה עושה זה מכח שנאה ,אף שמציל
עי״ז את חבירו ,מ״מ אסור לו להכותו ,ומאידך הט״ז פליג עליו וס״ל דמה לי שיש לו שנאה על המכה ,מ״מ הרי הוא מציל את
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שן$ר הציון
(כ) עיין תרומת
(יט) יש״ש ב״ק ס״ג סי׳ ט׳.
(יח) רמ״א אהע״ז סי׳ קנ״ד סעי׳ ג /ובתרומת הדשן סי׳ רי״ח אימא "באביה ואמה".
<כא) פרישה מכ״א ■ס״ק י״ט ,ור״ל שנראה ממנו שאינו בא סתם לריב בפה ,אלא שעומד גס להכותו ועיין ביאורים.
הדשן סי׳ רי״ח.

ליקוטים
לחבירו אפיקורס חייב נידוי תרע מעבד ,דאפיקורם הוא כופר
בתורה[ ,ו] וכן הקורא לחבירו רשע בן רשע טמא בן טמא.
הקורא לחבירו נואף עיין בשו״ת חות יאיר סי׳ ם״ב ,וע״ע
מש״כ שם בסי׳ ס״ה :אינו חייב על הבושת [ז] עד שיתכוין

לביישו ,לפיכך מי שקובל על חבירו שגנב ממנו ,אע״פ שלא
יכול לברר הדבר מ״מ פטור ,דהרי לא כיון לביישו ,ואם
[ח] כיון לביישו אך אמת הוא דהוא גנב נמי פטור .לענין
גידופין וביושין [ט] המתחיל פורע הקנס:

מקורות
[ו] שו״ת ר״י אבן מיגש סי׳ צ״ד.

[ ]1שו״ע סי׳ מכ״א סעי׳ א׳.

[מ] עיין ערן ש״י סי׳ מ״כ.

[ט] רמ״א סי׳ מכ״א סעי׳ י״ג וע״ש בסמ״ע.

קפב

שו״ע הרכ

ז מרדני ש״ן סימן

שפ״ג

סימן ט׳ דיני נזקי גוף ונפש

חושן משפט

אחד מישראל מכה הכירו ואינו יכול להצילו מידו אם לא שיכה המכה מצוה להכותו
כדי יי) להפרישו מאיסור י אבל אם אפשר להצילו מידו בלא הכאה אסור אפי׳ לדוחפו

אמרי יעקב

ביאורים

להכותו .ואם זה הבא להציל ולהכות המכה ,אינו בר הכי
דרגיל לאפרושי מאיסורא ,דכמה פעמים ראה שמכה אחד
לחבירו ולא חשש לאפרושי המכה מאיסורא ,אז אמרינן דאסור
להכות לזה המכה ,דודאי מכח שנאה בא להכותו ,ולא בא
להפרישו מהאיסור ,משא״ב אם רואה שמכה אביו או בנו
ואחיו ,בזה מותר להציל קרובו בהכאה ,אף שאין דרכו להציל
אחרים (סמ״ע תכ״א ס״ק כ״ח) ,וי״א דאין שום חילוק בזה ,דכיון
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 ,ואף אם אין דרכו כן
בפעמים הקודמות ,הרי לא יפה עשה באותם הפעמים (ט״ז
שם) ,ועיין ביאורים :יז) להפרישו מאיסור .שהרי הוא עובר
על לאו דפן יוסיף כדלעיל סעי׳ א׳ ,אבל באמת נראה דעיקר
ההיתר הוא משום («) הצלת חבירו ,שהרי משום לאפרושי

המוכה ,ואין זה תלוי בכוונת הלב ע״ש ,ובכדי ליישב שיטת
הסמ״ע ,אפשר אולי לומר בדרך הפלפול והחידוד דס״ל דכמו
דאשכחן לגבי מצות דאף דקיי״ל מצות לאו להנות ניתנו ,מ״מ
אי יש לו הנאה צדדית יחד עם המצוה דאסור לו לקיימה,
וכמש״ב הר״ן בנדרים ט״ו סוף ע״ב ,וז״ל דכי אמרינן מצות
לאו ליהנות נתנו ,ה״מ לומר שאין קיום המצוה חשוב הנאה,
אבל מ״מ אי מיתהני גופיה בהדי דמקיים מצוה הנאה מיקרי,
ומשום הכי אמרינן בר״ה כ״ח ע״א הנודר הנאה מן המעיין,
טובל בו בימות הגשמים ,אבל לא בימות החמה עכ״ל ,וכן נפסק
בשו״ע יו״ד סי׳ רכ״א סעי׳ י״ג ,ולענין שופר ע״ש בש״ך שהקשה
דהב״י סותר עצמו מאו״ח ליו״ד ,ובספר יום תרועה לבעל גט
פשוט בדף ז׳ ע״ב ,תירץ דבאמת תקיעת שופר זה לאו מילתא
פסיקא ,דיש תוקע דנהנה במה שהוא תוקע ,ולכך גברא זה אסור
ומאידך יש תוקע שאינו נהנה ,כי הוא אדם חלש וצריך להתחזק
ולתקוע ,ובכה״ג לית ליה הנאה חיצונית ושרי לתקוע ,אף שהוא
מודר הנאה משופר עכ״ד ,ולפ״ז אפשר אולי לתרץ דברי הסמ״ע
ולומר דס״ל דהואיל והכאת אדם זה איסור תורה ,ואין להתירו רק בזמן שבא להכות כדי להציל את המוכה ,וכיון שהוא שונא את
המכה בודאי מחמת שנאה הוא יכהו ,ואף שעושה גם מצוה שהוא מציל את חבירו ,מ״מ בזה לא התירה התורה את ההכאה ,דהו״ל
כמודר הנאה ממעיין דאסור לטבול בו לשם מצוה בימות החמה ,וכן הוי כמי שיש לו הנאה מהתקיעה דאסור לו לתקוע אף שעושה
עי״ז מצוה ,ומאידך הט״ז ס״ל דלא איכפת לן בכתתו ,דשאני הכאה משאר מצוה ,דבהכאה יש ב׳ ענינים ,אחד ענין הפרשת חבירו
מאיסורא ,והשנית הצלת המוכה ,ועל כן אף דלגבי מצות הפרשהאפשר שיש להמנע כיון שכונת המכה הוא מחמת שנאה[ ,ועיין
לעיל ד״ה והוא מש״כ בשם היש״ש פ״ג דב״קן אבל הואיל ויש כאן בהכאה זו גם ענין של הצלת המוכה ,לכן לא איכפת לן
בכתתו אלא רשאי להכותו כדי להציל חבירו .אולם עדיין יש לכאורה לתמוה על הסמ״ע וכן על הט״ז ,דמה חסרון איכא בזה שיש
לו שנאה על המכה ,הרי באמת מצוה לשונאו ,וכדאיתא בפסחים דף קי״ג ע״ב ,דהרואה דבר עבירה בחבירו שרי לשונאו ,ופסקו
הרמב״ם פי״ג מהל׳ רוצח הל׳ י״ד ,וז״ל והאיך יהיה לישראל שונא מישראל ,והכתוב אומר לא תשנא את אחיך בלבבך ,אמרו
חכמים כגון שראוהו לבדו שעבר עבירה והתרה בו ולא חזר ,הרי זה מצוה לשנאו עד שיעשה תשובה ויחזור מרשעו עכ״ל ,וא״ב
לפ״ז יש להקשות דהרי המכה הוא בגדר רשע שעובר על לאו דאורייתא ומצוה לשנאו ,ובודאי גם מיירי שהתרה בו מקודם ,שהרי
בלא״ה אסור להכותו בכל גווני ,דהא אם אפשר להצילו בלא הכאה אסור אפילו לדחפו ,כמש״כ הש״ך סי׳ שפ״ג ס״ק ב׳ בשם
המרדכי ,והעתיקו כאן הרב ,ועל כרחך דמיירי שצעק עליו מתחלה והתרה בו ולא הועיל ,ורק אז בלית ברירה שרי להכותו ,וא״כ
קשה הרי אדם זה מצוה לשנאו ,ומה חסרון יש דמכהו מחמת שנאה ,ודבר זה יש לתמוה גם על הט״ז שגם הוא לא התיר אלא
מטעם שכתב דמה לי בזה שיש לו שנאה על המכה ,הרי מ״מ הוא עושה מצוה להציל המוכה ,וקשה הרי באמת דשרי לשנאו,
וי״ל דס״ל להסמ״ע והט״ז דאף דשרי לשנאו דהוי רשע ,מ״מ הואיל והוא אינו שונאו מחמת העבירה שעשה ,שהרי שאר אנשים
שמכים את חבריהם אינו שונא ,והשנאה שלו הוא שנאה פרטית ,דמחמת זה הוא מכהו ,ולא משום כדי להפרישו מאיסור ,לכן אי
לאו הטעם דהצלת המוכה ,היה אסור לו להכותו ,וקצת דמיון לסברא זו מצינו בנזיר כ״ג ע״א ,דאחז״ל עה״ס כי ישרים דרכי ד׳
וצדיקים ילכו בם ,ופושעים יכשלו בם ,משל ללוט ושתי בנותיו עמו ,הן שנתכוונו לשם מצוה וצדיקים ילכו בם ,הוא שנתכוין לשם
עבירה ופושעים יכשלו בם ע״כ ,אלמא דבמעשה אחד זה שנתכוון לשם שמים מקרי צדיק ,וזה שנתכוין לשם תאוה מקרי פושע.
איברא נראה לענ״ד דדבר זה תליא בשני תירוצי הריטב״א במכות דף י׳ ע״ב ,דגרסינן שם בגמרא קסבר ולו אין משפט מות ,בגואל
הדם הוא דכתיבי ,וכתב ע״ז הריטב״א וז״ל פי׳ וה״ק קרא פן ירדוף גואל הדם אחרי הרוצח והכהו נפש ,ואין לגואל הזה משפט
מות בזה ,וכי הדר כתוב כי לא שונא הוא לו מתמול שלשום ,ארוצח דרישא קאי ,שלא היה שונא לנהרג ,וכן פרש״י ז״ל ,ויש
לפרש עוד דאגואל הדם קאי ,וה״ק ולו אין משפט מות לפי שזה הגואל לא שונא הוא לרוצח מתמול שלשום ,ולגאול דמו הוא
שהרגו ,ויש שהיא נתינת טעם עכ״ל .הרי דלפי׳ האחרון שהביא ,כונת התורה לומר מדוע אין משפט מות לגואל הדם שהורג את
הרוצח ,משום שגואל הדם לא היה שונא שלו מתמול שלשום ,וכל כתתו בהריגתו זה משום לגאול את דם קרובו ,ומשמע מזה
דאם היה שונא לו ,אין לו רשות להורגו ,דאף דקיי״ל מצוה ביד גואל הדם להרוג את הרוצח [רמב״ם פ״א מהל׳ רוצח הל׳ א׳],
מ״מ היינו דוקא אם עושה לשם מצוה ,משא״כ אם זה מחמת שנאה ישנה מתמול שלשום ,אז אסור לו להורגו ,וזה ראיה לדברי
הסמ״ע ,משא״כ לפי פי׳ הראשון שהוא פרש״י ,דפי׳ דהמשך הכתוב דהוא לא שונא לו קאי ארוצח ,משמע דבגואל הדם אין נ״מ,
דאף אם הוא שונא לו מתמול שלשום ,שרי ליה להכותו ,כיון דמעשהו זה מעשה מצוה ,ולא איכפת לן בכתתו ודו״ק[ .הגה מש״כ
לעיל לענין מודר הנאה משופר דהש״ך הקשה דהשו״ע סותר עצמו ,הנה המ״ב סי׳ תקפ״ו ס״ק כ״ב כתב דבשעת הדחק שאין לו
אדם אחר שרי לו לתקוע( ,וע״ש בשעה״צ) והביא שם בשם המטה אפרים שאין לו לתקוע כי אם עשרה קולות ,דהיינו תשר״ת
תש״ת תר״ת שהם מעיקר הדין עכ״ל ,והנה לענ״ד דבר זה צ״ע ,דמשמע שאין לו לתקוע רק פעם אחת סדר זה ,דהוא עשרה
קולות ,וכעי״ז כתב בסי׳ ת״ר ס״ק ז׳ ,לענין אם כבר קבלו שבת ולא תקעו עדיין שופר ע״ש ,ודבר זה תמוה דבסי׳ תק״צ סעי׳ ב׳
פסק בשו״ע ,דתרועה זו האמורה בתורה נסתפק לנו מהי ,ולכן צריך לתקוע תשר״ת ג״פ ותש״ת ג״פ ותר״ת ג״פ ,וע״ש בפו׳ דזה
ספק תורה ואינו יוצא בלי זה ,וא״כ תימה איך כתב המטה אפרים דסגי בעשרה קולות ,ואין לומר דס״ל כרב האי גאון המובא
בב״י שם סי׳ תק״צ ,דס״ל דמדאורייתא יוצא בעשרה קולות ,דהרי בשו״ע נפסק כדעת הרמב״ם דס״ל דהוי ספק דאורייתא ,ע״כ
נלענ״ד דאין לסמוך על תקיעה של עשרה קולות ,אלא יש לתקוע ג׳ פעמים תשר״ת תש״ת תר״ת]:

שער הציון
(כ )3עיין יש״ש פ״ג דכ״ק סוסי׳ ט׳ ,וככיאורים כאן ד״ה והוא מחיו ידו.

שו״ע הרב

סימן ט׳ דיני נזקי גוף ונפש

חושן משפט

קפג

אם אפשר לשומטו בנחת ״ וכן הרואה בחבירו שעושה איזה דבר עבירה אחרת
*יח) והוא תחת ידו ורשותו להכותו רשאי להכותו כדי *יט> להפרישו מאיסור וא״צ
להביאו לב״ד אבל אם כבר עשה האיסור אינו רשאי להכותו אלא יביאנו לב״ד ויענשוהו:

ח מה״ד מנמ׳ נ״ק
נ״ח

אמרי יעקב

ביאורים

* והוא תחת ידו ורשותו להכותו .בנתה״מ סי׳ ג׳ סוס״ק
מאיסורא י״א דאין רשאי להכות רק למי שהוא תחת ידו
א׳ השיג על הקצה״ח ,וכתב וז״ל דכיון דדמי לעשה סוכה ואינו
ורשותו עיין ביאורים :יח) והוא תחת ידו ורשותו .כגון בנו
עושה ,דכופין אותו לקיים המצוה ,רכל אדם מצוה להפריש
שהוא תחת רשותו( ,כג) ודוקא אם לא הגיע (כי) לכ״ב שנה
חבירו מאיסור ,אפילו מי שאינו בכלל בי״ד ,כדמוכח בב״ק כ״ח
(כה) וכן שאינו נשוי ,דבאלו אסור לו להכותם ומנדין אותו,
גבי נרצע שכלו ימיו ,דיכול רבו להכותו כדי להפרישו מאיסור
שהרי עובר על לפני עור לא תתן מכשול ,ולגבי בן קטן עיין
עכ״ל ,והקצוה״ח במשובב נתיבות שם ,תירץ עצמו וכתב דמה
לקמן סעי׳ ד׳ ,וה״ה אשתו מקרי שהיא תחת רשותו ,ורשאי
שהביא מאיסור שפחה ,היינו להפרישו מאיסור ,אבל לכופו לקיים
להכותה אם מקללת או מזלזלת באביו ואמו או עושה שאר
מ״ע צריך בי״ד דוקא ,וגם להפרישו מאיסור נמי אינו אלא הכאה
איסור כדנתבאר לעיל סעי׳ א׳ ס״ק י״ב באמ״י ע״ש ,אבל מי
בעלמא ע״ש ,ומדברי שניהם יוצא דס״ל דעכ״ם להפריש מאיסור
שאינו תחת רשותו אסור להכותו( ,כו) דא״כ לא שבקת חיים
רשאי כל אחד להכות חבירו ,ןעכ״פ הכאה קלה ,ולא עד שתצא
לכל בריה ,וכל אדם ריק ילך ויכה חבירו על דבר הוכחה ,כי
נפשו ,שזה רק הב״ד רשאי] ,וכ״כ בשו״ת חת״ס סי׳ קע״ז אות
אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא ,והתורה לא נתנה
ג׳ .אבל לכאורה יש להעיר על דבריהם מדברי הרמ״א סי׳ תכ״א
רשות ומקל ורצועה אלא לדיין ,או לאדם חשוב שראוי להיות
סעי׳ י״ג שכתב וז״ל ,וכל מי שהוא "תחת רשותו" ורואה בו
דבריו נשמעים ,והוא מוחזק בכשרות שידוע שלשם שמים
שהוא עושה דבר עבירה ,רשאי להכותו ולייסרו כדי לאפרושי
יט) להפרישו מאיסור.
עשה ,והוא אדם חשוב ומופלג:
מאיסור ,וא״צ להביאו לב״ד עכ״ל ,הרי מפורש בדבריו ,דדוקא
דרבנן:
איסורא
אפילו אם זה רק (כז)
למי שהוא תחת ידו ורשותו שרי להכותו ,אבל לא לסתם אדם,
ומקור דברי הרמ״א הוא התרומת הדשן סי׳ רי״ח ,ויליף שם
דבר זה מגמרא הנ״ל ב״ק כ״ח ,מהא דנרצע דרבו יכול להכותו ,וז״ל הת״ה הא קמן כל מי "שהוא תחת ידו" של אדם ,ורואה בו
דבר עבירה רשאי להכותו ולייסרו וכר ,ולכן פסק שם דרשאי הבעל להכות אשתו אם היא מקללתו ע״ש .והיש״ש פ״ג דב״ק סי׳
ט׳ כתב וז״ל ,ולאו דוקא הרב לעבדו ובעל לאשתו ,ה״ה כל בר ישראל יכול להכות חכירו כדי לאפרושי מאיסורא ,וכן לקמן פסק
הרא״ש להדיא שמותר ,וכן איתא בערכין יכול לא יכנו ולא יסטרנו על דבר תוכחה וכר ,אלמא שמותר להכותו על דבר תוכחה,
ודוקא באדם מוחזק לכשרות ,שידוע שלשם שמים עשה ,והוא אדם חשוב ומופלג אבל בסתמא דאינשי לאו כל כמיניה ,דא״כ לא
שבקת חיי לכל בריה ,וכל אדם ריק ילך ויכה חבירו על דבר הוכחה ,כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא ,והתורה לא
נתנה רשות ומקל רצועה אלא לדיין ,או לאדם חשוב שראוי להיות דבריו נשמעים עכ״ל .הנה מש״כ בריש דבריו דלאו דוקא הרב
לעבדו שרי ,אלא ה״ה כל בר ישראל ,והביא שכן פסק הרא״ש להדיא שמותר ,הנה דברי הרא״ש הם בפ״ג דב״ק סי׳ ט׳ ,ושם
מיירי לענין איסור הכאה ,שכתב שאם רואה אדם שישראל מכה את חבירו ,ואין יכול להציל אם לא שיכה את המכה ,דמותר
להכותו לאפרושי מאיסורא עכ״ד ,וא״כ י״ל דאין ראיה אלא היכא דאיכא בהפרשת האיסור גם ענין של הצלה שמציל את המוכה,
וכן מש״כ הרש״ל דכן איתא בערכין יכול לא יכנו ולא יסטרנו וכר ,ומזה הוכיח דכל אדם רשאי להכות ולסטור חבירו ע״ד תוכחה
לאפרושי מאיסור ,גם ראיה זו יש בה מקום לעיון ,דהכי איתא שם [ערכין ט״ז ע״ב] ת״ר לא תשנא את אחיך בלבבך ,יכול לא
יכנו לא יסטרנו ,ת״ל בלבבך ,שנאה שבלב הכתוב מדבר ,ופרש״י ד״ה יכול לא יכנו ,על דבר תוכחה עכ״ל ,והנה אמת דמרש״י
משמע דרשאי להכות חבירו ע״ד תוכחה ,אבל מדברי הרמב״ם לא נראה כן ,דבפ״ו מהל׳ דעות הל׳ ה׳ כשהעתיק דין זה כתב וז״ל
כל השונא אחד מישראל בלבו ,עובר בל״ת שנאמר לא תשנא את אחיך בלבבך ,ואין לוקין על לאו זה לפי שאין בו מעשה ,ולא
הזהירה תורה אלא על שנאה שבלב ,אבל המכה את חבירו והמחרפו ,אע״פ שאינו רשאי אינו עובר משום לא תשנא עכ״ל ,וכתב
שם הכ״מ דהמכה עובר בלאו דלא יוסיף ע״ש ,הרי מבואר דלהרמב״ם אין הפי׳ בגמרא הנ״ל דרשאי להכות בתור תוכחה ,רק
קמ״ל דלאו דלא תשנא לא מיירי אלא בשנאה בלב ,אבל אם הכהו אף שעבר על לא יוסיף ,מ״מ על לא תשנא לא עבר ,וע״ש
בהגה מיימר .והנה מה שהביא הקצוה״ח דהרואה חבירו שהוא לבוש כלאים בשוק דיכול לפושטו מעליו ,והבין מזה דה״ה דרשאי
להכותו לאפרושי מאיסורא ,יש לדחות ולומר דמשם ליכא ראיה ,דודאי שלמנוע מעשה עבירה מחבירו זה שרי לכו״ע ,וכגון הרואה
חבירו שאוכל נבילה ,או מגלח עצמו בתער ,דשרי לסלק ממנו את הנבילה והתער ,אבל עדיין אינו הכרח לומר דיש לו רשות
להכותו ,אולם גם בדברי הלבוש סי׳ תכ״א סוסעי׳ י״ג משמע דס״ל דלאו דוקא למי שהוא תחת רשותו שרי להכותו ,וז״ל שם וכן
מי שעושה דבר עבירה ויש לו כת להכותו לאפרושי מאיסורא ,רשאי להכותו ולייסרו כדי לאפרושי מאיסורא ואין צריך להביאו
לבי״ד עכ״ל ,ונראה דס״ל להלבוש דמה שכתב שם הרמ״א "מי שתחת רשותו" כתתו דיש לו כח להכותו שהוא תקיף וחזק יותר
ממנו (וכעין שאמרו בב״ק קי״ג בזמן שהם "מסורים בידך") ,וכן יש לדייק מלשון הרב כאן שכתב והוא תחת ידו ורשותו להכותו,
והיינו שיש לו כח וגבורה להכותו( ,וכן הבין בדבריו בערך ש״י סי׳ תכ״א) ,והנה בגמרא (ב״ק כ״ח ע״א) שמשם יליף התרומת
הדשן את דינו מוכח באמת כדברי הלבוש ושאר פוסקים הנ״ל דא״צ שיהיה דוקא תחת רשותו ,דהרי שם מיירי לאחר שנשתחרר
העבד מרבו וכדכתב שם רש״י ד״ה והשתא ,שהוא בן חורין ,וא״כ עכצ״ל דגם התרומת הדשן שכתב בלשונו כל מי שהוא תחת
ידו של אדם ,כתתו כדהבין הלבוש את הדברים דהיינו שהוא חזק ממנו ובידו להכותו ,ובערך ש״י סי׳ תכ״א כתב לחלק בין אם
יש פנאי להביאו לבי״ד שאז אין רשאי להכותו רק למי שהוא תחת רשותו וביתו ,דביתו הוי כבי״ד ,משא״ב כשאין פנאי להביאו
לבי״ד דאז שרי גם למי שאינו מביתו ורשותו:
* להפרישו מאיסור וא״צ להביאו לבי״ד .תנן בריש שבת ,פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעה״ב ,או שנטל
מתוכה והוציא ,העני חייב ובעה״ב פטור ,אבל אסור [שו״ע סי׳ שמ״ז סעי׳ א׳] ,והביא שם המג״א ס״ק ד׳ בשם הרא״ש ,דקעבר

שער הציון
(כה) ע״ש בפ״ח ס״ק י״ו בשם מהרש״ל ,וע״ע בברט יוסף שס בשם הריטב״א
(כד) וי״א נ״ד שנה.
(כג) שו״ע יו״ד סי׳ ר״מ סעי׳ כ׳.
(כו) יש״ש פ״ג דב״ק
(כה) כ״כ המרומת הדשן סי׳ רי״ח.
דלא גדול ממש ,אלא הכל לסי טבע הבן שיש לחוש שיתריס כנגד האב ע״ש.
(כז) מל״מ ס״ג מהל׳ עבדים הל׳ ג׳ ,שו״ת מהרי״א סי׳ קס״ד.
סי׳ ט׳.

שו״ע הרב

סימן ט׳ דיני נזקי גוף ונפש

חושן משפט קפה

*ולא לצערו בשום צער ( )3אפי׳

קונטרס אחרון
( )3גט׳ צ״א וחוס׳ שס ד״ה אלא מנאי וכו׳ ויש״ש שם (אבל מש״ש דאסילו לצורך ממון אסור לביישו צע״ג מדאמר רב
לרב כהנא פשוט נבלה כו׳ וגס מה שאוסר לצער גופו צע״ג מיעקב אבינו שאכלו חורב וקרח):

ביאורים

אמרי יעקב

כהנא ,מ״מ הואיל ואצל אנשים אחרים אין זה בזיון רכך הוא
לא התירה לאדם שיצער עצמו ,ואין הפרש בין מי שמצער
דרכו של עולם דאנשים פשוטים עוסקים במלאכה שאינה מכובדת,
נפשו או מי שמצער חבירו ,ולצורך (ל )3פרנסה שרי לצער
לכן גם לרב כהנא שרי לעשות כן לצורך פרנסה אם אין לו
עצמו ,וכן לבזות עצמו על דרך שאמרו פשוט נבילתא בשוק
ממה להתפרנס ,משא״כ בזיון וביוש שאין דרך העולם כלל
ושקול אגרא (פסחים קי״ג ע״א) ,ועיין מש״כ בביאורים:
לעשותו ,והיינו כעובדא ראותה אשה [שע״ז כתב היש״ש את
דינו] שגילתה את ראשה ,והיתה מטפחת ומנחת ידה על ראשה [ב״ק צ׳ ע״ב] שזה דבר שאין דרך נשים לעשותה ,ורק היא ביזתה
את עצמה עבור השמן ,ע״ז כתב היש״ש דלדינא אסור לעשות כן ,כנלענ״ד לתרץ דברי היש״ש( ,אמנם חילוק זה אמור אצל סתם
אדם ,דשרי לבייש עצמו עבור ריוח בדבר שרגילים העולם לעשות ,אבל בת״ח אין להתיר גם עבור ריוח ,שהרי יש בו ענין של
כבוד התורה (עיין רא״ש פ״ב דב״מ סי׳ כ״א) ואצלו שרי רק במקום שצריך לפרנסתו כנ״ל ,אבל לא עבור סתם ריוח) .עוד הקשה
הרב עליו מה שאוסר לצער גופו ,דצע״ג מיעקב אבינו שאכלו חורב וקרח ,הנה הבין הרב דהיש״ש אוסר לצער גופו עבור ריוח
ממון ,אבל לענ״ד לא לזה נתכוין היש״ש ,אלא כתתו דוקא לחבל בגופו עבור ריוח ממון ,או עבור צורך אחר אסור ,דשם הביא
מתחילה דעת הרמ״ה שהובא בטור ,דס״ל להתיר ,וכתב שם היש״ש וז״ל ומ״מ אפילו לפי הרמ״ה אינו מותר אלא לצורך ,דאי לא
לצורך לכו״ע אסור ,אפילו להזיק בגדים ושאר דברים משום בל תשחית וכר ,וה״ה כמו שמותר להשחית ממון מחמת צורך כגון
הא דחשיב בפרק האורג ,להטיל אימה בתוך ביתו ,ה״נ מותר לחבול בעצמו מחמת צורך אחר ,ולי נראה דהלכה כמתניתין שאסור
לחבול ולבייש בעצמו וכו׳ עכ״ד ,וכתתו דלרמ״ה שרי לחבול עצמו עבור איזה צורך ,כגון להטיל אימה על בני ביתו ,כמו שמותר
להשחית בגד עבור זה ,אבל היש״ש פליג עליו וס״ל דאף שהוא לצורך ממון או שאר צורך כנ״ל ,אסור לחבול בעצמו ,אבל דוקא
לחבול ,משא״ב לצער גופו דרך עבודה קשה ,כמו שהיה אצל יעקב אבינו ,זה ודאי דאין בזה חשש לכו״ע ,וכ״כ היש״ש שם בראש
הסימן את תמצית דבריו ,וז״ל דין שאסור לחבול ולבייש עצמו בעבור צורך ממון עכ״ל ,הרי דנקט דוקא לחבול אסור:
* ולא לצערו בשום צער .ולהעיר חבירו משנתו ,ודאי הוי איסור גמור ,דלא שנא מצער דאונאת דברים דאסרה תורה ,ה״ה
בצער שנגרם לו ע״י הפרעת שינתו ,וי״א דהוי בכלל צער בע״ח ,דקיי״ל דאסור מן התורה כדאיתא בטור חו״מ סי׳ רע״ב ,ועיין
ברכ״י יו״ד סי׳ שע״ב אות ב׳ ,שהביא פלוגתא לענין פריקה וטעינה באדם( ,ועיין לעיל סי׳ ה׳ ס״ק ב׳ באמרי יעקב) וכתב שם
דאף לדעת השואל להרשב״א דס״ל דאין פריקה וטעינה באדם ,יש מקום לומר דלא פליג אלא בפריקה וטעינה ,משום דיש ע״ז
לימוד מיוחד ע״ש ,אבל בשאר צער אדם דעלמא ,י״ל דאיכא משום צער בע״ח מדאורייתא ע״ש .ולענין להקיצו כדי להפרישו
מאיסור ,ע״ש בשו״ע יו״ד סי׳ שע״ב סעי׳ א׳ ברמ״א ובש״ך ,דס״ל לחלק בין איסור תורה לרבנן ,ראם הוא עובר על איסור תורה
צריכים להקיצו להצילו מן האיסור ,משא״כ באיסור דרבנן ,ובמקום שצריך לקיים מצות עשה ,עיין באו״ח סי׳ ס״ג סעי׳ ה׳ ,שאם
היה ישן מצערים אותו ומעירים אותו עד שיקרא פסוק ראשון ,ובשו״ת קרן לדוד סי׳ י״ח האריך לדון בענין מי שהוא ישן בזמן
תפלה ,אם חבירו מחויב להקיצו כדי שלא יעבור זמן תפלה או כדי שיתפלל בצבור ,ומסיק שם ראם הוא יודע שחבירו מקפיד על
כך שלא לעבור זמן תפלה ומצטער על כך אם יתבטל מן המצוה ,הוי בכלל גמ״ח ומצוה וחייב להקיצו וכ״מ במג״א סי׳ נ״ה ס״ק
ט׳ ,אבל אם הוא אינו מקפיד ומצטער ,אינו חייב להקיצו כיון דהוי דרבנן[ ,ודוקא אם נרדם מתחלה באונס ,אבל אם הלך לישון
בזמן שהיה צריך לדאוג שלא תחטפנו שינה ,אז ס״ל דיש להקיצו ע״ש] .אולם לענ״ד יש מקום עיון בדבריו מהא דכתב הח״א
כלל ס״ז סעי׳ י״א ,לענין להקיץ אביו וז״ל ,וכן כשמקיצו ללכת לביהכנ״ס או לדבר מצוה ,שכולם חייבים בכבוד המקום ,ס״ח סי׳
של״ז עכ״ל ,ומשמע לפי טעמו דבכל גוונא יש להקיץ ,וגם לא חילק בין מצוה דרבנן או דאורייתא ,והרי ללכת לביהכנ״ס ודאי
דהוא רק דרבנן ,וכ״מ בספר חסידים גופא ,דברישא כתב ראם יודע הבן דעת אביו שישמח כשיקיצו ,אז גם עבור ריוח ממון יש
לו להקיצו ,ואח״כ כתב וכן כשמקיצו ללכת לביהכנ״ס או לדבר מצוה ,ושם לא התנה דדוקא אם אביו שמח בזה ,ומשמע כהח״א
דבזה בכל גווני יש להקיצו ,משום שכולם חייבים בכבוד המקום ,והנה המ״ב בשעה״צ סי׳ תרע״ב ס״ק י״ז הביא בשם חמד משה,
ראם שכח או נאנס ולא הדליק נר חנוכה ,עד שישנו כל בני הבית ,יקיץ ב׳ או ג׳ מהם וידליק עכ״ל ,ולכאורה יש להבין דבריו
מדוע מותר לו להקיצם עבור עצמו שרוצה לקיים מצות נר חנוכה ,אך י״ל דשם מיירי שגם הם לא יצאו עדיין ידי חובת הדלקה,
ראם כבר הדליקו בני ביתו הרי גם הוא יצא ידי חובתו על ידם [ועיין מש״כ הרב באו״ח סי׳ רס״ג סעי׳ ט׳] ,וכיון שהם לא יצאו
עדיין והלכו לישון לפני קיום המצוה ,שפיר יוכל להקיצם ,ובזה שב׳ או ג׳ רואים את ההדלקה ,אז ממילא גם שאר בני הבית
יוצאים אף שהם ישנים ,דלא גרע מאלו לא נמצאים אז בבית ,דמ״מ יוצאים ידי חובה כמבואר בפו׳ ,א״נ י״ל דס״ל להחמד משה
דשאני בני ביתו דהיינו אשתו ובניו דיש לו רשות להקיצם אפילו אם הם כבר יצאו[ ,וכגון שהתכוונו בפירוש שלא להוציאו
בהדלקתם] דהם משועבדים לו ,והם תחת רשותו ,משא״כ אם אנשי הבית אינם בני ביתו ,כגון בישיבה שהבחורים כבר הדליקו
לעצמם והלכו לישון ,ובא אחד שלא הדליק עדיין ,אז אין לו רשות להקיצם כדי שיוכל לברך[ ,לדעת המג״א וע״ש בשעה״צ] .אך
אכתי יש לעיין לפי מה שכתב המג״א סי׳ קס״ז ס״ק מ׳ ,דבברכת המצות שכל ישראל ערבין זה בזה ,וכשחבירו לא יצא הוי כאלו
הוא לא יצא ע״ש ,א״כ אולי נאמר דבכל גווני רשאי להקיצם ,ראם הוא לא מקיים הוי כאלו הם לא יצאו ,אבל נראה רזה ליתא,
דודאי ענין הערבות יש לו גבול וגדר ,דהאם יעלה על הדעת דששה אנשים שהגיעו לביתם באמצע הלילה יעירו ארבע שכנים כדי
להתפלל ערבית בציבור ,ועיין שו״ת מנחת שלמה סי׳ ז׳ דס״ל אפילו לענין חילול שבת ,אם יש נר אצל השכן דא״צ להעירו ,אלא
שרי להדליק עבור החולה ע״ש ,אמנם י״ל דשאני תפלה בצבור שאינה חובה כ״כ כמו שאר מצות דרבנן ,שהרי ישנם אופנים שונים
שפטורים כמבואר בפוסקים [עיין סי׳ צ׳ ס״ק כ״ט במ״ב] משא״ב מצוה עוברת דרבנן ,כמו קריאת המגילה ראם יש לחבירו מגילה
והוא ישן כבר ,אולי באמת שרי להעירו לבקש ממנו את המגילה ,אבל יותר נראה לענ״ד דגם בזה אין לו להעירו ,ובפרט אם נאמר
דלהקיץ חבירו יש בו איסור תורה א״כ מי התיר זאת כדי לקיים מצוה שלו ,ועכ״ם במצוה דרבנן מסתברא שאין לו להקיצו וצ״ע:

שער הציון
(לב) עיי! קו״א ס״ק ב׳ מיעקב אבינו.

קפו

שרע הרב

ר״ש מ״א סי׳
שקע״א

סימן ט׳ דיני נזקי גוף ונפש

חושן משפט

* כס במניעת איזה מאכל או משתה כח) אא״ב יי עושה בדרך תשובה שצער זה טובה
היא לו להציל נפשו משחת ולכן מותר להתענות לתשובה כט) אפי׳ מי שאינו יכול להתענות

אמרי יעקב

ביאורים

כז) במניעת איזה מאכל או משתה .דבל מה שהוא (לג) מוכרח
לו לאדם אם הוא פורש ממנו הרי זה חוטא ,ומה שאינו מוכרח
לו ראוי לו לפרוש מהם :בח) אא״ב עושה בדרך תשובה.
ר״ל על עוונות הידועים לו ,אבל אם אין לו עוונות אלא רוצה
כט) אפילו מי
לצער עצמו דרך פרישות לא ,וכדלקמן:
שאינו יכול להתענות .ות״ח שתורתו אומנתו (לד) א״צ לסגף
עצמו כ״ב על העוונות ,וילמד יותר ממה שהיה רגיל ,וכתבו
ספרי המוסר דבאמצע אכילתו בעוד שמתאוה לאכול ימשוך
ידו ממנה ,וזה נחשב לו לסיגוף גדול (מג״א סי׳ תקע״א ס״ק א׳),
ובאגרת הגר״א איתא דמי שמרסן פיו ותאותו ,זהו התשובה,

* במניעת איזה מאכל או משתה .בשו״ת ר״י אבן מיגאש סי׳
קפ״ו כתב בזה״ל ,ראובן רצה לעלות לארץ ישראל ,ונדר שלא
יאכל בשר ולא ישתה יין עד שיעלה לא״י חוץ משבתות וי״ט,
יורינו רבינו אם ראובן זה עבר בהיותו נודר .תשובה ,מי שנדר
זה עבר על דברי תורה ,וכל יום שהוא עומד בנדרו הוא עובר
וחוטא נפשו ,והתורה לא התירה לאדם שיצער עצמו ,ואין הפרש
בין מי שמצער נפשו או מי שמצער חבירו וכו׳ ,וכבר אמרו חז״ל
במה שאמר הכתוב בנזיר וכפר עליו מאשר חטא על הנפש ,וכי
באיזה נפש חטא ,אלא שציער עצמו מן היין ,ואם נקרא חוטא
מי שציער עצמו מהיין בלבד ,כ״ש שיקרא חוטא מי שהוא מצער
עצמו מן היין ומן הבשר ,והראוי שישאל בנדר זה לחכם מומחה
ויתיר אותו לו ,או לג׳ ת״ח ואע״ג דאינם מומחים ,והפתח שיפתח
לעצמו הוא שאם היה יודע שהתורה לא תתיר לו זה ,לא היה נודר עכ״ל .ולענ״ד הפעוטה לא זכיתי לעמוד על דעתו הגדולה בדבר
זה ,דמסתימת דבריו משמע שאין נ״מ אם הבשר ויין נדרש והכרחי עבורו או לא ,אלא בכל גווני סתם ופסק שהנודר עובר על איסור,
ולא איסור בעלמא אלא איסור תורה ממש ,אבל לענ״ד דבר זה יש מקום לעיין בו ,דבטור או״ח סי׳ תקע״א כתב ,דהיושב בתענית
אי מצי לצער נפשיה נקרא קדוש ,ואי לא מצי לצער נפשיה נקרא חוטא ,ובשו״ע שם סעי׳ א׳ פסק כן ,וכתב דהיושב בתענית אם
יכול לסבול התענית נקרא קדוש ,ואם לאו כגון שאינו בריא וחזק נקרא חוטא ,ובספר מסלת ישרים פרק י״ג האריך בענין הנ״ל ,והביא
כמה מאחז״ל הסותרים לכאורה עצמם[ ,וביניהם מאחז״ל הנ״ל שהביא הר״י אבן מיגאש מנזיר] ומיישב אותם על נכון ומסיק וז״ל,
הרי לך הכלל האמיתי ,שכל מה שאינו מוכרח לאדם בעניני עוה״ז ,ראוי לו שיפרוש מהם ,וכל מה שהוא מוכרח לו מאיזה טעם
שיהיה ,כיון שהוא מוכרח לו אם הוא פורש ממנו הרי זה חטא ,הנה זה כלל נאמן עכ״ל .הרי מבואר מהנ״ל דאם הבשר והיין אינו
הכרחי לו ,ואינו מזיק לבריאותו ע״י מניעתן ,אין בזה שום חטא ,ואדרבה ראוי לו לאדם לפרוש עצמו מהן ביום חול .אולם אפילו
היכא שהוא זקוק לבשר ויין לחיזוק גופו ,אכתי יש לדון בזה כדלהלן ,ולענ״ד נראה דיש מקום להתיר גם בזה לצורך זירוז עליה
לא״י ,שהוא הנדון של הר״י מגאש ,דהנה קיי״ל באו״ח סי׳ רמ״ח סעי׳ ד׳ ,דהעולה לא״י אם נזדמנה לו שיירה אפילו בע״ש ,כיון
דדבר מצוה הוא יכול לפרוש ע״ש ,וכיון דעבור עצם עלייה לא״י ודאי פשוט דיש מצוה לעלות אף שיודע דעי״ז הוא לא יוכל לאכול
בשר ולשתות יין בדרך עלייתו וכמו שהיה במשך כל הדורות שע״י טלטול הדרך נמנע מהעולים גם דברים הכרחיים ,ה״ה כדי לזרז
עצמו לעלות לא״י נמי יש להתיר ,וכמו בשאר עניני מצוה אפילו דרבנן ,ואפילו הידור מצוה שרי לטרוח עצמו גם באופן שזה גורם
לו למעט מאכילתו ההכרחית ,ה״ה בזה כדי לזרז עצמו לקיום המצוה ,נמי שרי לצער עצמו להמנע מיין ובשר ,וטעמא דמילתא משום
דהא דאסור לאדם לצער עצמו ולסגף גופו בדברים ההכרחים ,היינו דוקא כשהוא עושה זאת רק לשם סיגוף ודרך פרישות בלבד,
וכמש״ב הט״ז סי׳ תקע״א ס״ק א׳ ,על דברי המחבר שכתב שם ,דאם אינו בריא וחזק ומתענה דנקרא חוטא ,דהיינו דרוצה להתענות
דרך פרישות עכ״ל ,אבל אם מטרת התענית או מניעת הבשר זה עבור קיום מצוה ,בזה לא מצאנו שום איסור ,וכמו שלצורך פרנסה
ומסחר אדם טורח עצמו ומונע מעצמו דברים הנצרכים[ ,ועיין קו״א ס״ק ב׳ מה שהביא מיעקב אבינו שאמר ביום אכלני חורב וקרח
בלילה ,אולם זה אמור היכא שאינו נחלה עי״ז ,דאף דאפשר שיזיק לו מעט ,מ״מ אח״כ חוזר לאיתנו ומעלה ארוכה ,וכדאיתא אצל
רב חסדא בב״ק דף צ״א ע״ב ע״ש] ,ה״ה וכ״ש לצורך זירוז קיום מצוה מקרי לצורך ,ושרי לצער עצמו כדי שיזדרז לקיים המצוה,
וכדמצינו בסוטה ב׳ ע״א ,דתניא רבי אומר למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה ,לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו
מן היין ,הרי דעבור הרחקה מקלות ראש כדפרש״י שם ,יש לאדם להזיר עצמו מן היין ,ומדאמרו "שכל הרואה" ,משמע בלי יוצא
מהכלל ,והיינו אף אדם שנצרך לו היין [אמנם זה יש לדחות קצת ,ולומר דהכונה היא גם מי שחושב שהוא רחוק מענינים אלו ,והוא
שולט ביצרו גם הוא צריך להנזר ,וזהו "כל הרואה"] ,מ״מ ראוי להזיר עצמו לזמן מה עכ״פ[ ,וסתם נזירות שלשים יום] וכבר אמרו
לעולם ידור אדם בא״י אפילו בעיר שרובה עכו״ם ,שכל הדר בא״י דומה כמי שיש לו אלוה ,וכל הדר בחו״ל כאלו עובד ע״ז [כתובות
ק״י ע״ב] ,ועיין שו״ע אהע״ז סי׳ ע״ה סעי׳ ד׳ ,דאם האיש רוצה לעלות לא״י והיא אינה רוצה ,תצא בלא כתובה ,וא״כ לפ״ז ודאי
מסתברא דלצאת מגדר עובד ע״ז מקרי צורך ,ושרי לצער נפשו לזרזו ,ואף שיש לדחות מהא דסוטה ולומר דשאני התם דנעשה כדי
שלא יכשל בעבירה חמורה ,מ״מ נלענ״ד להביא ראיה להתיר ע״פ מה דמצינו דאחז״ל דהנודר כאילו בנה במה ,כדאיתא בנדרים כ״ב,
ואעפ״ב אם כונת הנודר לזרז לנפשיה לקיום מצוה שרי ליה לנדור ,כדאיתא בנדרים דף ח׳ ע״א ,דהאומר אשכים ואשנה פרק זה
אשנה מסכתא זו ,נדר גדול נדר לאלקי ישראל ,וכן פסק הרמב״ם והשו״ע יו״ד סי׳ ר״ג סעי׳ ג׳ בזה״ל ,הנודר כאילו בונה במה בשעת
איסור הבמות ,והמקיימו כאילו הקריב עליה קרבן [פי׳ שחייב משום שחוטי חוץ ,באה״ג] ,ובסעי׳ ו׳ שם פסק דהאומר אשנה פרק
זה וירא שמא יתרשל בדבר ,שרי ליה למנדר לזרוזי נפשיה וכו׳ ,וכן אם ירא שיתרשל מקיום מצות עשה ,מצוה לישבע ולנדור כדי
לזרז עצמו ע״כ ,הרי מבואר דאף שיש איסור לנדור ,מ״מ אם הנדר בא לשם זירוז לקיום מצוה שפיר דמי( ,ועי״ש בחידושי רעק״א
על הש״ך ס״ק ו׳) ,ובעצם זה מפורש שם בסעי׳ ז׳ דנפסק דמי שנודר נדרים כדי לתקן מעשיו ,הרי זה זריז ומשובח ,כיצד מי שהיה
זולל ואסר עליו הבשר שנה או שנתים ,או שהיה שוגה ביין ואסר היין על עצמו זמן מרובה וכו׳ ע״ש ,ומסתימת הדברים נראה דמיירי
בכל אדם ,אף מי שהבשר והיין נצרך לו ,מ״מ הואיל והוא מפריז וזולל וסובא שרי ליה לנדור לאסור על עצמו הבשר והיין על זמן,
כדי לגדור עצמו והוא זריז ומשובח ,ולא אמרינן דעושה איסור אלא אדרבה הואיל וכונתו לטובה הרי זה מצוה ,וא״כ לכאורה ה״ה
בנדון זה שאוסר עצמו בבשר ויין לזרז עצמו לעלות לא״י שפיר דמי ואפשר דהר״י מיגאש מיירי שרצה לעלות לא״י ע״מ להשתקע,
וראה בר״ן תענית ב׳ ע״א סוד״ה ואיכא ,ובמג״א סי׳ רמ״ח ס״ק ט״ו ,כה״ח סי׳ תצ״ו ס״ק ל״ח ,מ׳ ,ועיין:

שער הציון
(לג) מסלח ישרים שוסי״ג וע״ש שהאריך נזה.

(לד) אמנם הראשית חכמה נשער החשובה ס״ד ס״ל דיש להתענות גס מי שמ״ח ,מ״מ בדורינו
אנו ,נראה להקל.

שו״ע הרב

סימן ט׳ דיני נזקי גוף ונפש

חושן משפט

קפז

שאק
טי ומי שיכןל להתקנות מןתר אפי׳ שלא בדרך תשובה אלא כףי למךק נפשו
טוב למעלה מטובה זו (וכן מותר ! * mל) להבות * לא) בניו הקטנים אפילו שלא בשביל S׳ לגמור אומטת
חינוך תורה ומצות אלא טי לב) כדי להדריכם בדרך ארץ הואיל ומתכוין לטובתם וטובתם אחרת שלי) יז עי׳
רמנ״פספ״ומתלטש
מוטלת עליו לג) שהם ברשותן " וה״ה לד) ליתןם שברשןתו ןאם אין בנין שןמעים
מותר להכותם אפי׳ לטובת עצמו ולא לטובתם בי יבול הוא לכופם !ט! שישמעו בקולו
טו תעני׳ י״א טז

ביאורים

אמרי יעקב

* להבות בניו הקטנים .אבל קטנים אחרים אסור לו להכותם,
וזהו יותר מכל התעניתים והסיגופים בעולם ,וכל רגע ורגע
דבאיסור הכאה אין חילוק בין גדול לקטן ,וכמש״כ הרמב״ם
שאדם חוסם פיו ,זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך ובריה
פ״ה מהל׳ חובל הל׳ א׳ ,דכל המכה אדם כשר מישראל בין
יכולים לשער :ל) להבות בניו הקטנים .ועל קללה ושבועה
קטן בין גדול הרי זה עובר בל״ת ,ואפילו אם הקטן הנ״ל אינו
וכזב (לה) יש להכות אותם ולא לרחם עליהם כלל ,כי ח״ו
מתנהג כשורה ורגיל להכות את בנו ,מ״מ אין לו רשות להכותו
בקלקול הבנים יענשו ההורים :לא) בניו הקטנים .אבל בניו
לחנכו ,דדוקא בשעת מעשה שרוצה להציל את בנו יש לו
הגדולים אסור להכות (לו) והיו מנדין אותו ,שהרי עובר על
רשות להכותו ,אם אינו יכול באופן אחר וכדלעיל סעי׳ ב׳
לפני עור לא תתן מכשול( ,לז) ולא מקרי גדול לענין זה רק
[ולדעת הסמ״ע סי׳ תכ״א ס״ק כ״ה איכא חילוק בין בנו לאחר,
אחר כ״ב שנה( ,לח) ואם הבן נשוי אז מקרי גדול גם לפני
דאצל בנו רשאי להצילו אף אם בפעמים אחרים ראה שאחד
שיעור הנ״ל( ,לכו) וי״א דאפילו אינו נשוי אם לפי טבעו יש
מכה חבירו ולא הציל את המוכה ,משא״כ אצל אחר אינו רשאי
לחוש שיתריס נגד האב או יקללו יש להמנע מלהכותו:
במקרה זה ,עיין אמ״י לעיל סעי׳ ב׳ ד״ה הרואה] ,ולכן אין
לב) בדי להדריכם .ומ״מ (מ) לא יכה מכות אכזריות,
לו ברירה אלא לפנות להוריו או מוריו שיענישוהו ,ואם התלמיד
(מא) והמכה בנו הקטן יותר מדאי היו מנדין אותו :לג) שהם
השובב שרגיל להכות בנו הוא יותר מבן י״ב שרי להמלמד
ברשותו .אבל קטנים של אחרים שאינם ברשותו אסור לו
להכותו אפילו בחזקה ,אבל אם הוא פחות מי״ב עיין בספרי
להכותם ,אפילו אם כונתו כדי לחנכם וכנ״ל סעי׳ ב׳ ,ורק
אמרי יעקב על הלכות מלמדים סעי׳ י׳ ,סוד״ה ברצועה ,דהבאתי
ולירד
מלמד תינוקות שמסרו לו התינוק לרשותו ,רשאי להכותו
מרבינו גרשום דמשמע מיניה דהא דאין להכות את התלמיד
אינו
מזה
עמו לחייו (מג) אם הוא בן י״ב ואילך ,אבל פחות
רק ברצועה של סנדל ,זה אמור דוקא אם מכהו עבור ענין
רמ״ה
סי׳
רשאי להכות אלא ברצועה קטנה ,כמבואר ביו״ד
הלימוד ,אבל אם ההכאה באה בשביל חינוך או עונש ,אפשר
לד) ליתום שברשותו .כתב הרמב״ם <פ״ו מהל׳ דעות
סעי׳ י׳:
דשרי להכותו בכל מידי וצ״ע .והנה בשו״ע חו״מ סוסי׳ שמ״ט
הל׳ י׳) במה דברים אמורים (שהמענה יתום עובר על לא תענון) בזמן
פסק המחבר דראוי לב״ד להכות הקטנים כפי כח הקטן על
שעינה אותן לצורך עצמו ,אבל אם עינה אותם הרב כדי ללמדן
הגניבה ,כדי שלא יהיו רגילים בה ,וכן אם הזיקו שאר נזקים
תורה ,או אומנות או להוליכן בדרך ישרה הרי זה מותר,
ע״כ ,והגם דלגבי שאר איסורים פסק באו״ח סי׳ שמ״ג ,דקטן
אוכל נבלות אין בי״ד מצווין להפרישו ,אבל היכא שהוא מזיק
ואעפ״ב לא ינהוג בהן מנהג כל אדם ,אלא יעשה להם הפרש
אחרים שאני ,ונראה דה״ה בנדון זה אם לא הועיל פנייתו
וינהלם בנחת וברחמים גדולים וכר ,ועד אימתי נקראים יתומים
להוריו ולמוריו ,יכול לפנות לבי״ד שיענישוהו כפי ראות עיניהם,
לענין זה ,עד שלא יהיו צריכים לאדם וכר ,אלא יהיה עושה
[ועיין שו״ע סוסי׳ ח׳ לענין שליח בי״ד דרשאי לעשות דין
אפילו להכות במי שמסרב בו] ,ונראה דהאב עצמו אינו יכול להיות שליח בי״ד להכות את הקטן ,דכיון דיש לו טינא בלבו
עבור שרגיל להכות את בנו ,יש לחוש שיכהו יותר מהצורך ,אולם אם אין כאן בי״ד שמטפלים בזה אפשר דגם לאב שרי
להכותו ,דזה הוי בגדר הצלת בנו ,דכיון שהוא רגיל להכות בנו הוי כחזקה שימשיך להכות ,וכעין שמצאנו בסי׳ שפ״ח סעי׳
ט״ו לענין רודף שעצם החזקה מספיק לדונו כרודף:
* בניו הקטנים .ויש לעיין האם אח גדול שרי להכות את אחיו הקטן לצורך חינוכו והתנהגותו ,והנה כל שאלתנו מיירי בזמן
שהאב לא מינה אותו לזה ,אבל אם אביו מינה אותו לכך זה פשוט דשרי ,שהרי הוא לא גרע ממלמד תינוקות דרשאי להכותו
לצורך( ,עיין אמ״י ד״ה שהם ברשות) וכן אשכחן דשרי להכות יתום כדהביא כאן הרב בהמשך דבריו ,אולם אם האב לא מינה
אותו לזה ,אלא הוא רוצה מדעת עצמו להכותו לשם חינוך ,והאב אינו נמצא בבית ,בזה יש להסתפק ,דמצד אחד מצינו שחייב
האח הקטן בכבוד אחיו הגדול ,דדרשינן וי״ו יתירה לרבות אחיך הגדול כדאיתא בכתובות ק״ג ע״א ,ומשמע שם שזה מדאורייתא,
ונפסק בשו״ע יו״ד סי׳ ר״מ סעי׳ כ״ב ,אמנם מאידך ,מזה שהוא חייב בכבודו עדיין אינו ראיה שיש לו רשות להכותו ,אפילו
אם כוונתו לטובה ,ואף אם מדמה בנפשו שדבר זה ניחא לאביו ,מ״מ הואיל ולא מינהו ולא גילה דעתו בפירוש אפשר דאינו
רשאי וצ״ע:

שער הציון
(לה) אגרח הגר״א.
שס נשם הריטנ״א.

(לט) ברכ״י
(לח) ס״מ שס ס״ק י״ז נשם מהרש״ל.
(לז) רמ״א שס.
(לו) שו״ע יו״ד סי׳ ר״מ סעי׳ ג׳.
(מג) כמונות נ׳ ע״א ,ועיין נססרי
(מא) גליון רעק״א יו״ד סי׳ ר״מ סעי׳ כ׳.
(מ) מ״א כלל ס״ו סעי׳ א׳.
אמ״י על הל׳ מלמדים ס״ק מ״ג.

ליקוטים
מפורש בתורה חיילא השבועה:

[ח] להכות בניו הקטנים.

ומ״ט [יא] לא יאיים על התינוק להפחידו ולרמזו שיכהו לאחר

זמן ,אלא אם רואהו עושה איזה מעשה רע ילקהו מיד או

[ט] שישמעו בקולו כמצווה

ישתוק ולא יאמר לו כלום:
עליהם .אסור לאדם לענות ולסגף עצמו [יב] אם דבר זה
גורם צער להוריו.

מקורות
[יק ס׳ חסידים סי׳ ש״מ (ועיין שו״ת ערוגות הנושם או״ח סי׳ י״ט שדן אודות אם צוה האג לננו שלא יטנול נמקוה של
[יא] מס׳ שמחות ס״נ הל׳ ו׳.
מיס קרים ,אי מתויג לשמוע לו ,כיון שאין הדנר נוגע לאניו ע״ש ,ונשו״ע יו״ד סוסי׳ ר״מ ונגר״א שם).

קפח שו״ע הרב

סימן ט׳ דיני נזקי גוף ונפש

חושן משפט

’””p״׳ לה) כמצווה עליהם אבל אם שומעים בקולו י" אסור להכותם שלא לטובתם לו) כמו
״
שאסור להכות את אחרים ומשרתו אפי׳ אינו שומע בקולו לו) אסור להכותו יטאא״ב הוא
«״י שי׳ ""נ ומשם לח) עבד כנעני ואם התנה עמו מתחלה כששכרו שיהיה רשאי להכותו כשלא ישמע בקולו
מועלת נתינת רשותו לט> הואיל והיא לטובתו כדי שישכרהו ומ״מ אם חזר בו המשרת
כ7״ק ל׳ו ע״א  °מתנאו אסור להכותו שהרי יכול לחזור בו אפי׳ באמצע הזמן כמ״ש ם) בה׳ שכירות ועוד

שבצער הגוף אין תנאו מועיל לשלא יוכל לחזור בו כמ״ש באה״ע סי׳ ע״ו לענין מחילת
העונה שהיא יכולה לחזור בה משום שהוא צער הגוף ואינו ניתן למחילה עולמית אלא כל זמן שמוחלו
ברצונו לבד):
ה ־ המבעית את תכירו כגון םא> שצעק לו מאחוריו או שנראה לו באפילה וכיוצא בזה אע״פ טב) שפטור
ו

מדיני אדם מג) חייב בדיני שמים:
1ין החובל [יא! בחבירו אפי׳ שלא בכוונה אע״פ שנתן לו פד) הממון שנתחייב ליתן לו בעד חבלתו

אטרי יעקב
כל צרכי עצמו לעצמו כשאר כל הגדולים עכ״ל :לה) במצווה
עליהם .ואם הוא דבר שאין הבן מצווה לשמוע בקול אביו,
כגון שרוצה ללכת ללמוד למקום אחר ,ובטוח שיראה שם
סימן ברכה ,או שהאב מוחה בבן לישא איזה אשה שיחפוץ
בה הבן( ,מג) דקיי״ל שאין הבן צריך לשמוע אל האב ,בזה
לו) כמו שאסור להבות את אחרים.
אסור לאב להכותו:
ויש בזה איסור תורה (מד) כיון שהכאתו היא שלא ברשות:
לו) אסור להכותו .ואם רוצה להפרישו מאיסורא רשאי להכותו,
כיון שהוא תחת רשותו וכדלעיל סעי׳ ב׳ :לח) עבד כנעני.
דוקא שלו (מה) אבל של חבירו אסור להכותו ולוקה עליו,
שהרי חייב במצוות( ,מס אבל סתם נכרי רשאי להכותו אבל
לא לחבול בו דהוא בכלל נזיקין :לט) הואיל והיא לטובתו.
אבל בלא״ה לא מועיל נתינת רשות ,וכמש״ב בריש הסעיף:
מ) כהל׳ שבירות .עיין לקמן סי׳ י״א סעי׳ כ״א :ה טא) שצעק
לו מאחוריו .ונחלה מהפחד (מז) או שנעשה עי״ז חרש:
טב) שפטור מדיני אדם .כיון (מס) שלא עשה מעשה בגופו
(מט) ולא נגע בו ( 0הוי גרמא בעלמא ,ומ״מ חייב בדיני שמים

כיון שנחרש בסיבתו( ,גא) אבל אם אחזו ותקע באזנו (נב) או
אפילו הכה בכותל כנגד אזנו ונתחרש חייב בתשלומים ,וכן
אם נגע בו ודחפו בעת שהבעיתו ,או שאחז בבגדיו וכיוצא
בו חייב בתשלומין :מג) חייב בדיני שמים .והיינו אם עשה
בבונה ,אבל אם נראה לו באפילה לפי תומו ,וחבירו נבהל
מזה ,בזה פטור לגמרי שהרי לא עשה דבר (גג) שלא כהוגן:
ו מד) הממון שנתחייב ליתן .קיי״ל (נד) דהחובל בחבירו
חייב בחמשה דברים ,נזק ,צער ,רפוי ,שבת ,ובושת ,והיינו
אם החבלה הוא בענין שיש בה כל החמש( ,נה) וי״א דצריך
ליתן ג״כ תוספת מזונות הצריכין לחוליו ממה שהיה אוכל
כשהיה בריא ,דבכלל ריפוי יחשב ,ואם אין בה אלא ד׳ משלם
ד׳ ,ואם ג׳ משלם ג׳ ,ואם ב׳ ב׳ ,ואם א׳ א׳( ,נו) כיצד קטע
ידו או רגלו או אצבע אחד ,או שחסרו אחד משאר אבריו,
נותן לו כל החמשה דברים ,הכהו על ידו ונפחה וסופה לחזור,
או הכהו על עינו ומרדה וסופה לחזור ,אין כאן נזק ,ונותן לו
שאר ד׳ דברים ,הכהו על ראשו ונפחה אין כאן נזק ושבת,
שהרי יכול להמשיך לעבוד ,נותן לו שאר השלשה דברים,

שער הציון
(מד) ועיין בשו״ע הרג הל׳ ת״ח פ״א הל׳ י״ג ,שכתג דמלמד תינוקות החובטן
(מג) מהרי״ק שורש קס״ז ,שו״ע ורמ״א יו״ד סוסי׳ ר״מ.
(מה) עיין שו״ע סי׳ מ״ב סעי׳
יומר מדאי מעבירין אוחו ,והוא עונר בל״ח ,ט מאחר שמכה שלא כרשות הרי זה כמכה אחד משאר ישראל.
(מו) כ״ה משמעות הפוסקים ,ועיין לעיל סעי׳ א׳ ד״ה אח חבירו ,סמחי חושן פ״ב ,ס״ק א׳.
ב׳ ,ובפ״ח שם בשם שבוח יעקב וחכ״צ.
(נ) סמ״ע שס ס״ק
(מט) רמב״ם פ״ב מהל׳ חובל הל׳ 1׳.
(מח) רש״י ב״ק נ״ו ע״א.
(מז) רמב״ס ושו״ע סי׳ ח״כ סעי׳ ל״ב.
(נג) לא מיבעי למש״כ המנחת
(נב) סמ״ע שם בשס המרדכי ,ועיין פחחי חושן פ״ג דנזיקין אוח ל״ט וצ״ע.
(נא) רמב״ס.
כ״ז.
פחיס סי׳ שפ״ה סעי׳ ג׳ ,דגורם נזק שחייב לצאת ידי שמיס מיירי דוקא שלא בשגגה ,אלא אפילו אם נחמיר שס ,מ״מ נזה נראה כמש״כ ,שהרי
(נו) שם
(נה) רמ״א שם.
(נד) מחנימין ריש פרק החובל ב״ק פ״ג ע״ב שו״ע סי׳ ח״כ סעי׳ ג׳.
לא עשה שום דבר שלא כהוגן.
סעי׳ ד׳ ,ה׳.

ליקוטים
ו [י] החובל בחבידו .עיין אמ״י שהבאנו דיני חיוב חמשה
דברים שמתחייב החובל בחבירו ,ולענין שבת איתא שם בשו״ע סי׳
ת״כ סעי׳ י״ז דנותן לו שבתו של כל יום ויום כפועל בטל של
אותה מלאכה שבטל ממנה ,ולענין ריפוי ע״ש בסעיפים י״ח  -כ״ג,
[יג] רקק בגופו של חבירו חייב בבושת ,אבל רקק בבגדיו או
שביישו בדברים פטור[ ,יד] אע״פ שהמבייש בדברים אינו בר
תשלומין ,עון גדול הוא והוא שוטה רשע וגם רוח ,וי״א שמנדין
אותו עד שיפייס את המבוייש ,ועיין לעיל סעי׳ ב׳ בליקוטים .חרש
שוטה וקטן פגיעתן [כוו] רעה ,החובל בהן חייב ,והם שחבלו

באחרים פטורים ,ואע״פ שנתפקח החרש ונשתפה השוטה והגדיל
הקטן אינם חייבים לשלם[ ,טז] שבשעה שחבלו לא היו בני דעת,
וי״א דמ״ט טוב שיעשה לפנים משורת הדין [יז] כשיגדיל[ .יח] אשה
שחבלה באחרים משלמת לאחר זמן אם נתגרשה או נתאלמנה,
ואם יש לה נכסי מלוג או צאן ברזל [יט] עיין שו״ע סי׳ תכ״ד
סעי׳ ט׳[ :יא] כחבירו .שנים שנתאבקו יחד ואחד הפיל חבירו
לארץ ונפל וסימא את עינו [כ] פטור ,דכיון רנתאבקו שניהם ברצון
וכל אחד היה דעתו להפיל חבירו ,וכל אחד ידע שא״א לצמצם
שיפילו דוקא באופן שלא יהא חיזק ,הו״ל כאלו נתייאשו ומחלו

מקורות
ניז] עיין ט״ז או״ח סוסי׳ רמ״ג.
[יד] שם סעי׳ ל״ח ,ל״ט[ .כוו] מחנימין ב״ק פ״ז ע״א[ .ט!] שו״ע מב״ד סעי׳ ח׳.
[יג] סי׳ מ״כ סעי׳ כ״ח.
ניכו] וע״ש במנחח פחים בשם הש״ג ומוי״ט פ״ח מ״ד דב״ק[ .כ] שו״ע סי׳ ח״כ סעי׳ ה׳
[יח] ועיין לעיל סי' ח' סעי׳ א׳ ד״ה ע״ד לשלם באמ״י.
ובסמ״ע שם.

שו״ע הרב
כא אק מתכפר לן עד שיבקש
מלמחול כמ״ש מד) בה׳ יה״כ
לו עד שיבקש ממנו וימחול
מיד ששילם
ז =י נ) הרואה את חבירו !יכן
בעצמו או לשכור אחרים
ממנו אם יש לו נד) ואם לאו

סימן ט׳ דיני נזקי גוף ונפש

חושן משפט קפט

ממנן ןימחןל לן מה)  t,pצערן ןלא יהיה הנחבל ־£ו) אכזח
כ־ וכן הגוזל את הכירו אע״פ שהשיב את הגזלה אין מתכפר
לו על צערו שציערו כשגזלו טח) אבל כג המזיק ממון חביןץ
לי נתכפרלי טט) וא"צ לבקש למחול לו•
נא) טובע בים או לסטים באים עליו ויכול להצילו נכ) הוא
להצילו חייב לטרוח ולשכור ולהצילו «1יגן נג) וחוזר ונפרע
לא ימנע *ואם נמנע עובר על לא תעמוד על דם רעך ני

אמרי יעקב

כא

משנה שם 5״נ

מה”שונ”ה״ט"
שסה׳םונלפ״הה״«

"™
א׳י
ננ״י סי׳ מכ״י ונמ״מ
’'"ייצ"’'י’״דר"
הג”מנמ״מישסה”

ביאורים

הכהו במקום שאינו נראה (נז) וגם לא ראוהו שום אדם בשעת
הכאה ,דאז אין בו בושת ,אינו נותן לו אלא צער וריפוי,
(נח) הכהו במטפחת שבידו וכיוצא בזה אין כאן אלא בושת אם ראו אותו( ,נט) הכניסו בחצר וסגר הדלת עליו ובטלו ממלאכתו,
אינו נותן אלא שבת בלבד ,אבל אם היה כבר בחצר וסגר עליו מלצאת ,הוי רק גרמא בנזיקין ופטור מדיני אדם )P( ,החובל
בחבירו וקרע העור ויצא ממנו דם ,חייב בחמשה דברים ,שהעור אינו חוזר ,ונעשה צלקת ,ואם דנים בענינים אלו בזה״ז דליכא
דיינים סמוכין ,עיין לקמן סעי׳ ט״ו באמ״י ד״ה וחבלות ,וכן ד״ה וביישו .כתב בפתחי חושן <פי״א ס״ק ל״ה> דנראה שאף אם
הניזק מבוטח ,אין זה פוטר את המזיק מתשלום ריפוי ,וצריך הניזק להחזיר לקופת חולים עבור הריפוי והתרופות שקיבל למכה
זו ,וע״ש שנוטה דלענין הוצאות הנלוות לצורך ריפוי ,כגון נסיעות לרופא וכיוצא בזה ,שאינם בכלל ריפוי רק גרמא ,דומיא
דהוצאות שאדם הוציא עבור לגבות חובו מבעל חובו ,שא״צ הבע״ח לשלם לו ,וצ״ע (וראה לקמן סי׳ י״א סוס״ק י״ב באמ״י):
פו) אכזרי טלמחול .כי אין זה דרך זרע ישראל( ,סב) אלא
מה) על צערו .ויש דס״ל דהמחילה (סא) צ״ל על צער בשתו:
כיון שביקש ממנו החובל ונתחנן לו פעם ראשונה ושניה ,וידוע שהוא שב מחטאו וניחם מרעתו ימחול לו ,וכל הממהר למחול
הרי זה משובח ורוח חכמים נוחה הימנו :פז) כהל׳ יוהכ״ס .ושם איתא דאם מכוין לטובת המבקש מחילה או לטובת עצמו
טח) אבל המזיק וכו׳ וא״צ לבקש למחול לו .ושאני גזלן (סג) שנהנה
א"צ למחול לו וע״ש במ״ב סי׳ תר״ו ס״ק ט׳ ,י׳:
מאותה העבירה ,ועוד שציער הרבה לנגזל שלקח ממנו בעל כרחו ,משא״ב במזיק הממון שלא נהנה מההיזק ולא נצטער כ״כ
טט) וא״צ לבקש למחול לו( .סי) ומ״מ מצוה לשאול ממנו
הניזק כמו הנגזל ,על כן כיון ששילם לו את ההיזק די בכך:
ז נ) הרואה את הכירו וכו׳ .וטוב ונכון מאד להיות בכל עיר ועיר מתנדבים בעם מן המשכילים ,להיות נכונים
מחילה:
נא) טובע בים .וכ״ש (סו) להציל נפשו מני
ומזומנים לכל דבר הצלה ,בהיות איש או אשה שרויים בצער (סה) (רבינו יונה):
שחת שלא ישתמד ,איש ואשה שטובעים בים או בנהר ,הצלת האיש קודם מפני שהוא חייב טפי במצות (יו״ד סי׳ רנ״ב סעי׳ ח׳
נב) הוא כעצמו .ואף שאינו לפי כבודו (סס מחויב להציל ,דפקוח נפש לא נדחה
ועיין אהבת חסד פ״ה ס״ק י״ד בנתיב החסד):
מפני כבוד הבריות ,ודע עוד דאם יכול להציל ואינו מציל ,עובר חוץ מהלאו דלא תעמוד גם על עשה דוהשבותו לו (דברים
נג) וחוזר ונפרע ממנו .דאין אדם חייב להציל נפש חבירו (סט) בממונו היכא
כ״ב ,ב׳> (סח) זו אבידת גופו (ב״ק פ״א ע״ב):
דאית ליה ממונא לניצול( ,ע) ואם לא היה לו ממון באותה שעה ,אע״פ שהעשיר אח״כ פטור מלשלם לו :נד) ואם לאו לא
♦ ואם נמנע עובר על לא תעמוד על דם רעך .ויש לעיין

שער הציון
(סא) ב״ח סי׳
(ס) שו״ע שם סעי׳ י״ד.
(נט) שו״ע שס סעי׳ י״א.
(נח) שו״ע שס סעי׳ ח׳.
(נז) סמ״ע שס ס״ק ט׳.
(סג) לח״מ ס״ה מהל׳ חונל הל' ט׳ ,ועיין מעשה רוקח שס
(סכ> שו״ע סי׳ מכ״ב סעי׳ א׳.
מכ״א ,וע״ש בפרישה וכסמ״ע ס״ק א׳.
(סה) שע״ח
(סד) סמ״ג עשין מ׳ ע׳ ,ועיין שו״ח לחס רב סי׳ ט״ו שהאריך כזה.
מה שהקשה עליו ,וע״ע שו״ח לחס רב סי׳ ט״ו.
(סז) בחכמח שלמה חו״מ סי׳ מכ״ו נשאר בצ״ע ,אכל במלא
(סו) כנה״ג סי׳ מכ״ו ס״ק א׳ בשס מהרשד״ס.
שער שלישי סעי׳ ע״א.
(ע) כנה״ג
(סט) רא״ש ,כ״מ ס״א מהל׳ רוצח הל׳ י״ד.
(סח) ועיין מנ״ח מצוה רל״ז.
הרועים כבוד הבריוח אות כ״ה פשיטא ליה כן.
סי׳ נחכ״ו כשם מהרשד״ם יו״ד סי׳ נ״ד ,ועיין פחמי חושן נזיקין סי״ב ס״ק י״א.

ליקוטים
להדדי שהרי לא נתכוין חבירו להזיקו :החובל באביו ואמו והוציא
מהם דם חייב מיתה ,לפיכך לא יקיז הבן לאביו ולא יוציא קוץ
מבשרו ולא יפתח לו מורסה שמא יבוא להוציא ממנו דם (שו״ע
סי׳ תכ״ד סעי׳ א׳) ,במה דברים אמורים בשיש שם אדם אחר
לעשות ,אבל אם אין שם אחר לעשות והוא מצטער הרי הוא עושה
כפי מה שירשהו לעשות( ,רמ״א יו״ד סי׳ רמ״א סעי׳ ג׳) ,נכא] וכן
מותר לעשות זריקה לאביו במקום צורך :ן [יב] טובע בים,
חולה מסוכן .הזקוק להוצאות מרובות להצלת חייו כגון לעבור
נתוח וכו' ,אין היחיד בפני עצמו מחויב להוציא כל ממונו להצילו,
וצורת המצות בענין זה שהבי״ד או העומדים בראש הציבור יעשו
את הרבים ,ואין זה דומה להרואה את חבירו שטובע בנהר או

לסטים באים עליו די״א דחייב להוציא כל ממונו ע״ז ,דשאני התם
שלא נמצא מצילים אלא הוא (שו״ח שבט תלוי ח״ה סי׳ קע״ד
ע״ש) .תרומת דם .מיוחד שכרוך בהוצאת כל הדם מגופו במשך
שעות ,ומוציאים ממנו את הכדוריות ונותנים לחולה שיש בו סכנה
אי מחויב בזה עיין שבט תלוי ח״ה סי׳ רי״ט .מכונת החיאה שהיא
יחידה בבית חולים ,אם מותר לנתקה מחולה אנוש ששעותיו ספורות
על מנת להציל חיי עולם של אחר ,עיין שבט הלוי ח״ו סי׳ רמ״ב.
טובע בים .אם אחד מאבד עצמו לדעת ויכול אחר להצילו
[כבן י״א דאינו מוזהר ע״ז ,לא מיבעיא רעל העשה דוהשבותו
לרבות אבירת גופו אינו מצווה דהוי כאבירה מדעת ,אלא אף על
הלאו אינו מוזהר ]«[ ,ויש חולקים:

[יג] וחוזר ונפרע ממנו.

מקורות
[כב] מנ״ח
ןכא] עיין גשר החיים ח״ב פ״א ,שו״ח מנחח יצחק ח״א סי׳ כ״ז ,כ״ח ,ח״ו סי׳ צ״ט ,שבט הלוי ח״ב סי׳ קי״ב חלקת יעקב ח״ג סי׳ י״א.
נכג] בגליו! שס הובא בשם כלי חמדה ס׳ כי מצא בשם שו״ח מהר״ס מר״ב סי׳ ל״ט שכמב דדנר פשוט דאפי׳ צוח אל מצילני שמצילו,
קומץ מנחה רל״ו.
וכ״כ בשו״ח מהרי״ל דיסקין (ח״ב קונט״א סי׳ ה׳ אוח ל״ד) ,ועיין בצל החכמה ח״א סי׳ ס״ז.

חובה׳ מגור .ורשות — חובל

תרעט

ואינו יוצא /21שכשם שמצויה דרבנן מבטלת מצוד,
דאורייתא כשאכלן יחד /22כך רשות גמורה מבטלת
מצוד דרבנן.422

חו3ל .איסור וחיוב אדם המזיק את גופו של
חברו או מכהו.
הפרקים — א .איסורו! ב .עונשו; ג .תשלומיו ז

ד .האומד! ה .בגרמתו ובכוזו! ו .שלא בכוונה ן
ז .בהבדלי רשויות; ח.
מ .הזוכה בתשלומים! י .בהודאה והכחשה 1
יא .חובל ברשות.
במחילת

הניזק j

איסורו .אסור לאדם לחבול בחברו ,ולא
א.
חובל בלבד אלא כל המכה את חברו בין קטן
בין גדול ,בין איש בין אשח ,הרי זה עובר בלא
תעשה ,1שנאמר במחוייב מלקות :ארבעים יכנו
לא יסיף פן יסיף להכתו ,2לא יוסיף אזהרה
למכה את חברו /אם הזהירה תורה מלהוסיף
בהכאת החוטא קל וחומר למכה את הצדיק/
ולוקה /ואף על פי שאין לוקים על איסור שנלמד
מקל וחומר ,שאין מזהירין מן הדין /קל וחומר זה
לא בא ללמד דבר חדש ,אלא לגלות שכל אדם
בכלל אזהרה זו .7ויש סוברים שאזהרת מכה את
חברו היא ממה שנאמר :פן יוסיף להכותו /שכל
מקום שנאמר "םן" אינו אלא לא תעשה /ולא
יוסיף אמור על זה שחייב מלקות שלא נוסיף
422
 421תום׳ פסהים קטו א ד״ה אנא.
 423בנדי ישע ?מרדכי סוף פסחים אות כב,
דאורייתא נקרא דרבנן רשות ומבי דרבנן
נמורה רשות .וע״ע אכילת טרור כרך א עט'

/

*

עי׳ נט׳ שם.
ור״ל שמבי
נקרא רשות
שסג א.

 1רטב״ם חובל פ״ה ה״א וסנהדרין פט״ז
חובל•
הי״ב ,ע״פ כתובות לב א ורש״י ד״ה חובל ולג א ורש״י
ד״ה ופרכינז ,בחובל ,ושם לב ב ,בהבאה :טוש״ע חו״ט
תב א בהשמטת בין קט :כו' ,ועי׳ ציוני מהר״ן על
 3רש״י דברים שם
 2דברים כה נ.
הרטב״ם שם.
ורטב״ם שם ושם ,ע״פ כתובות מ א :ביטלת לא יוסיף
פן יוסיף להכותו ,ורש״י שם ולב א ד״ה חובל :סט״ג עשין
 4רטב״ם שם ושם
ע; סמ"ק סי׳ פד; ריב״ש סי׳ תפד.
ובסהמ״צ ל״ת ש ומוש״ע שם ,ע׳־פ סנהדרין פה א וירוש׳
שם פי״א ה״א ומכילתא משפטים פ״ה וטה מי שמצוה
 5כתובות
הכותו כו׳ ,ועי׳ ביאור הגר״א שם ס״ק נ.
לב ב במכה שאין בה שוה פרוטה ,ועי׳ להלן :עונשו:
רמב״ם חובל שם ה״ג.
 6ע״ע אין מזהירי! מן הדי!
כרך א.
_ 7ערוך לנר סנהדרין שם ד״ה ל״ש; סנהדרי
 8טוש״ע שם,
קטנה שם .וע״ע הנ׳׳5ר גילוי מילתא.
 9לבוש ופרישה
ועי׳ תוס׳ סנהדרין שם ד׳״ה הא בבנו.
שם,

ע״פ

עירובי!

צו

א

ועוד.

וע״ע

אזהרה

כרד

א,

 10ב״ח שם בדעת הטור ,ור״ל מצד אין מזהירין מן הדין,
ועי״ש שר"ל בן אף בד׳ רש״י עה״ת ורטב״ם ,ואינו במשמע
לשו! הרמב״ם ,וע׳ קרית ספר חובל שם שאזהרתו מפז

תרם

להכותו יתר על מה שנתחייב ,ומקל וחומר לא
למדו אלא את האיפור אבל אין לוקים על ידו/0
או שאין ללמוד מלא יוסיף אלא כשהוא מכה את
זה שכבר הולקה שלשים ותשע מלקיות ויש סכנת
מיתה בתוספת מכה אחת ,אבל מכה חברו הכאה
אחת לא למדנו אלא ממקרא מיותר של פן יוסיף.11
ויש שכתבו שכל חובל עובר על שני הלאוין ,לא
יוסיף ופן יוסיף ,12האיסור נמנה במנין המצוות בין
הלאוין.13
המכה את חברו ,אף על פי שאינו רשאי ,אינו
עובר על לא תשנא את אחיך בלבבך .14ומכל
מקום הוא עובר על מצות עשה של ואהבת לרעך
כמוך "14ועל לאו של אונאת דברים .15אם יש בו
איסור של צער בעלי חיים ,ע״ע צער בעלי חיים,
נתן לחברו רשות להכותו ,נחלקו בו אחרונים:
יש סוברים שאפילו אמר לו הכני ,עובר על הלאו/4
לפי שאין לאדם רשות על נופו להכותו כלל/7
ולא אמרו באומר הכני פצעני על מנת לפטור
שהוא פטור /8אלא בנונע לתשלומי מטון ,אבל
על האיסור עובר /9ויש סוברים שאם נתן לו רשות
אינו עובר .20במה דברים אמורים שנתן לו רשות
בפירוש ,אבל אם נתעסק עמו לרפאותו ,כנון שנטל
ממנו את הקוץ וחבל בו ,הרי זה עובר על לא
יוסיף בשוגג ,21מאחר שחבל בו יותר מן הצורך
לרפאותו .22ומכל מקום אסור לאדם להכות את
 11פרישה
יוסיף ובהל׳ סנהדרין שם כ׳ מלא יוסיף.
שם; סמ״ע שם .ועי׳ כנה״ג סי׳ וזב הנהות הטור אות יג.
 12רבינו בחיי על התורה דברים שם בשם רבנו יונה,
וכ״ב בשו״ת מהרשד״ם יו״ד סי' צח וסו״ם קצא ובהפלאה
כתובות לב ב ד״ה אבל .וע׳ כנסת הגדולה חו״ם סי׳ תם
בהנחות הטור אות יג בשם המהרש״ל 13~\ .םהם״צ ל״ת
 14ויקרא
ש; סמ״ג לאוין קצט; החינור מצוה תקצה.
יט יז .רטב״ם דעות פ״ו ה״ו ,ע״פ ברייתא ערכין טו ב:
14א ויקרא שם יח.
יכול יכנו תלמוד לומר בלבבך.
 15ברית יעקב
וע״ע אהבת ישראל ,כרך א עם׳ צט ב.
 16שו״ת_חוות יאיר סי׳
אהע״ז סי׳ ם ,וע״ע הנ״ל.
איש
קסג; שו״ע הרב ה״ה הל׳ נזקי גוף ונפש ס״ד:
 17שו״ע הרב שם .ועי־ בארובה־
חו״ט סי׳ יט ס״ק ה.
בם׳ לאור ההלכה מעם׳ שיח ואילך בסברת הרב שר״ל
שהנוף אינו שלו וכעין מש״כ הרמב״ם רוצח פ״א ה״ד
הר״י
והרדב״ז על הרמב״ם סנהדרין פי״ח ה״ו
 18עי׳ ב״ק צג א ,ועי׳ להלן :חובל
מינש סי׳ קפד
 20שו״ת מהרלב״ח
19־ חוות יאיר שם.
ברשות.
קונט׳ הסמיכה קונט־ הא׳ ד״ה עוד אני אומר (הא') ,ע״ם
רמב״ם חובל פ״ה ה״א דרך נציון ,ועי׳ הר״י פרלא
לרס״ג ל״ת מז־מח שהאריך לדחות ראייתו; טורי אבן
 21טו־׳א ומנ״ת
מגיהה כו א :טנחת חינוך מצוה טח.
שם ,ע״פ סנהדרין פד ב .ועי' חזו״א שם ור״י פרלא שם
 22מנ״ח שם.
שהוכיחו טזה שאין רשות מועילה לו.
ועי־ קובץ הערות להר״א וסרטן יבמות סי׳ ע ,ע״ם הרטב"!
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אשתו ,שאפילו אם על מנת כן נשאה ,מתנה הוא
את
על מה שכתוב בתורה לא יוסיף”.
אשת; עבירה היא בידו כמכה חברו ,24וקל וחומר
הוא ממכה חברו ,שאינו חייב בכבודו מצווה על
הכאתו ,אשתו שחייב לכבדה יותר מגופו לא כל
שכן ,25ולפיכך עונשו גדול יותר ממכה חברו•.2
באיזה ענין כופים להוציא על הכאת אשתו ,ע״ע
נרושין.27
החובל בעצמו ,נחלקו בו תנאים :יש סוברים
שאדם רשאי לחבול בעצמו ,28לפיכך נשבע להרע
לעצמו בהכאה ופציעה ,השבועה חלה עליו ,29ויש
סוברים שאין אדם רשאי לחבול בעצמו ,80אף על
פי שיש לו מזה נחת רוח ,81או שהחבלה היא
לצורך ,82והאיסור הוא מן התורה ,88שנאמר :ואך
את דמכם לנפשתיכם אדרש ,84מיד נפשותיכם
אדרוש את דמכם ,85שמא תאמר דוקא בהריגה אבל
לא בחבלה• ,8תלמוד לומר בנזיר :וכפר עליו
מאשר חטא על הנפש ,87וכי באיזו נפש חטא ,אלא
מפני שציער עצמו מן היין ,המצער עצמו מכל
דבר על אחת כמה וכמה .88ויש מן האחרונים
שכתבו יותר מזה ,שהחובל בעצמו עובר בלא
תעשה ,שנאמר רק השמר לך ושמר נפשך מאד,89
וכל מקום שנאמר השמר אינו אלא לא תעשה.40

יש מהראשונים סוברים שכיון שאיסורו מן התורה,
אין שבועה חלה עליו ,41ויש חולקים וסוברים שאף
על פי שאין אדם רשאי לחבול בעצמו ,שבועה
חלה עליו ,42שאין המקרא אלא אסמכתא ,ואף על
פי שהוא אסור מן התורה ,כיון שאין איסורו מפורש
בתורה ,שבועה חלה עליו .48יש שכתבו לחלק בין
חבלה בעצמו ,שאסור ,שנלמד מדמכם לנפשותיכם,
להכאה בלי חבלה ,שמותר .44ויש שכתבו בדעת
ראשונים שאינו אפור אלא מדרבנן .45לדעת
הסוברים שאינו רשאי לחבול בעצמו ,הוא פטור
מדיני אדם וחייב בדיני שמים ,48ויש שכתבו שלדעת
הסוברים שעובר בלא תעשה ,47הוא לוקה .48להלכה
נחלקו ראשונים :יש סוברים שאין אדם רשאי
לחבול בעצמו ,49ויש סוברים שרשאי ,50שהרי רב
חפדא כשהיה הולך במקום שיש בו קוצים היה
מרים בגדיו כדי שלא יקרעו ,אף על פי שהיו
רנליו נחבלות ,ואמר :זה מעלה ארוכה וזה אינו
מעלה ארוכה ,51לפי שאדם רשאי לחבול בעצמו.52
וכתבו אחרונים שאף לדבריהם אין מותר אלא
לצורך ,אבל שלא לצורך אסור ,לא יהיה נופו קל
מבנדו ושאר דברים שעובר עליהם בבל־תשחית*,58
ויש סוברים שאין בחובל בעצמו משום בל תשחית,
הואיל והיא מעלה ארוכה.54

בתורת האדם שער הסכנה ,ועי״ש שר״ל ?!אינו אלא איסור
 23יש״ש ב״ק
דרבגז .ועי׳ ס׳ לאור ההלכה עם׳ שיט.
פ״ג סי׳ כא .וג׳ שסובר שמחילה סועילה אלא שכאן
חוזרת בה ובא לדון מכה תנאו וזהו מתנה על מה שכתוב
 24מרדכי כתובות פ״ר .סי' קפו כהנה :רמ״א
בתורה.
 26באר הנולד,
 25מרדכי שם.
בשו״ע אהע״ז קנד ג.
 27כרד ו עם׳ תיח.
בשו״ע שם מתשו׳ מהרי״ו הישנים.
 28ברייתא ב״ק צא א אמר לו רבי עקיבא בו׳ ,למסקנת
 29ברייתא
הנם׳ שם ב ,ועי׳ תום' שם ד״ה אלא תנאי.
שם ב וכפי׳ הנם׳ שם ע״פ ברייתא שניה .וע״ע שבועה.
 30ר׳ עקיבא במשנה ב״ק צ ב ,ועי׳ תום׳ הנ״ל שמחלוקת
 31רשב״א
תנאים היא בד׳ ר״ע; תוספתא שם פ״ט הי"א.
 32תוס׳ שם ד״ה אלא האי .ועי׳
ב״ק שם צא ב.
פנ״י שם שלצורך נדול רשאי לד״ה ,ועי׳ יש״ש שם סי׳ נט.
 33שו״ת הרשב״א ח״א סי׳ תרטז; חי׳ הר״ן שבועות כג ב
ד״ה דמוקים׳ ובפי׳ על הרי״ד כז א ד״ה אביא :מאירי
ב״ק צא רע״ב ,ועי״ש ד״ה אע״פ שב׳ שהוא מד״ם
ובשבועות כא ב ד״ה זה כ׳ שאינו איסור תורה להדיא,
ועי׳ להלן :ם׳ חסידים סי׳ תרעו .וכ״ם בתום׳ שבועות לו א
 35ברייתא שם:
 34בראשית מה.
ד״ה ושמור.
 36עי׳ נם׳ שם שדחו
מאירי שם :ם׳ חסידים שם.
 38מאירי
 37במדבר ו יא.
ודילמא קטלא שאני.
ב״ק שם ,ע״פ ר׳ אלעזר הקפר בברייתא בנט׳ שם׳ ועי״ש
בגם׳ שסובר שאסור לאדם לחבול בעצמו .ועי׳ חי׳ הר״ן
שבועות שם שלא הביא אלא את הלימוד מנזיר.

הי״ז :םמ״נ לאוין רמא; מאירי ב״ק שם ושבועות ?!ם :ר״ן
 43ר״ן שם ושם :מאירי שבועות שם:
שבועות שם ושם.
אינו איסור תורה להדיא ,ובב״ק שם ד״ה אע״פ כ׳ שהוא
מד״ם ,וצ״ב שבדיבור הקודם כ־ שהוא מה״ת .וע״ע הנ״ל.
 44חמדת ישראל מצוה שי ,ועפ״ז כ׳ כחלק גם בנותן רשות
לאחר בין להכותו או לחבול בו ,ועי׳ שדי חמד פאת השדה
טע׳ א אות ם שצידד נ״כ לחלק כן ע״פ ד׳ הרלב״ח.
 45לח״ם דעות ם״נ ה״א בד׳ הרמב״ם ,וע״ש בארוכה.
 46תוספתא שם; ספר חסידים שם .ועי׳ תום׳ ב״ק שם ד״ה
 47עי׳ לעיל ד׳ התופים .ועי׳
החובל וברשב״א שם.
 48הר״י פרלא
שדי חמד פאת השדה שם בארוכה.
לרס״ג ל״ת מו־טז ,כשם שמקלל עצמו לוקה .ועי׳ אמרי
 49רי״ד ורא״ש ב״ק שם שהביאו רק
הצבי ב״ק שם.
את המשנה ,וכ״כ בדעתם ביש״ש שם ובכנה״ג סי׳ תב
בהנב״י אות י (אבל בפלפולא חריפתא שבועות פ״נ סי׳
טו כ׳ שסוברים שאדם רשאי לחבול בעצמו שלכן שבועה
חלה עליו) :בה״נ ריש הל׳ שבועות ,שו״ת ר״י טינש
סי׳ קפו :שו״ת הרשב״א שם :ם׳ חסידים שם :רטב״ם
 50שט״ק ב״ק
חובל ומזיק פ״ה ה״א :טוש״ע תב לא.
שם בשם הרמ״ה  :טור שם בשמו ,וע׳ ב״י וב״ח שם שהוא
סובר שאין הלכה כר״א הקפר אלא כרבנן שחולקים עליו.
עי׳ תום' שבועות ח א ד״ה ולר״א הקפר ,ועי׳ הר״י פרלא
 51ב״ק שם .ועי׳ תענית כנ ב כעי״ז
שם ,וע״ע נזיר.
 52שמ״ק בשם הרמ״ה שם .ועי׳ אמרי
אצל אבא חלקיה.
הצבי ב״ק שם שכאן י״ל שלד״ה מותר כיון שאינו דרד

 39דברים ד ט.

 40תומים סי׳ בז ם״ק א בד׳ הרמב״ם,

ע״פ שבועות לו א במקלל ותום׳ שם ד״ה שטור .וע״ע
 41בה״ג ריש הל׳ שבועות ושו״ת
אזהרה כרך א.
 42רמב״ם שבועות פ״ה
הרשב״א שם .וע״ע שבועה.

חבלה אלא

לצודד שמידת

בנדיו.

ועי'

יומא

נב

א

עד

 53ע״ע
דמיננפז כרעיה ,ובר״י פרלא שם דד מד א.
בל תשחית .יש״ש ב״ק פ״ה ם׳ נט .ועי׳ לעיל שלצורך נדול
 54פרישה שם ,ע״פ גם׳ ב״ק שם .ולפ״ז
לד״ה מותר.

תרפג
היוצא ליהרג — בבית דין של ישראל— 55
ובא אחר והיבהו הרי זה פטור ,ואף על פי שעשה
תשובה ,56הואיל והוא הולך למיתה ,57שנאמר
במקלל :ונשיא בעמך לא תאר ,58ודרשו "בעמך"
במקויים שבעמך — היינו הראוי להתקיים ,ולא זה
שננמר דינו למיתה — 53והוקשה הבאה לקללה.60
וכתבו ראשונים שלכתחילה אטור להבות את היוצא
ליהו־נ ,אף על פי שאם היכהו פטור .61יש
מהאחרונים סוברים שמטעם זה אף המכה את
הטריפה פטור ,שהרי אינו ראוי להתקיים ,62ויש
חולקים וסוברים שהוא חייב ,ולא אמרו שפטור,
אלא ביוצא ליהו־נ מפני שאינו עושה מעשה של
מקויים שבעמך.63
אזהרת חובל בחבירו ,כתבו ראשונים שהוא
בשהיכהו דרך נציון ,64היינו דרך ריב ומצה ,65פרט
לניתנה לו רשות להכותו להסוברים שמותר ,66או
שלא באו אלא למעט כשחובל בו לרפואה או האב
הרודה את בנו ,והרב את תלמידו ,67ויש גורסים:
"דרך בזיון".68
אינו מוזהר אלא על הבאה ,אבל אם ביישו
שלא על ידי הכאה ,כגון שרקק בנופו ,אף על פי
שחייב בתשלומי ממון של בושת♦ ,אינו עובר על
לא יוסיף ,69וכן ביטלו ממלאכתו שלא על ידי
הכאה ,כגון שבלאו בחדר ,אף על פי שחייב
בתשלומי שבת ,אינו עובר על לא יוסיף .70במאנם
אשה ,נסתפקו אחרונים אם עובר על לא יוסיף.71
קוטע ועצמו אבר שאינו חוזר יש בו משום ב? תשחית
 53עי׳ רש״י ערכי! ו ב לעני! שאין וו דמים,
לד״ה.
וכ׳׳ם בסנהדרי! פה א וברמב״ם ממרים פ״ה הי״ב .ועי׳
שו״ת שבות יעקב ח״ב סי׳ פב וחסדי דוד ותוספתא ב׳-ק
 56סנהדרין שם :
פ״ט ד״ה החובל בחייבי גוויות.
 58שמות בב כז.
 57רמב״ם שם.
רמב״ם ממרים שם.
 60סנהדרין שם׳ ועי״ש ב מחווקת תנאים
 59רש״י שם.
אם מקישים הכאה וקווה ,ולפ״ז וסוברים שאין מקישים
 62מנ״ח מצוה
 61מאירי סנהדרין שם.
צ״ל שחייב.
מט ,ועי״ש שאפי' וסוברים טריפה היה ,ע״ע טרפה ,מכו
מקום סופו ומות אע״פ שיבול וחיות יותר מיב חודש .ועי׳
 63ערוד ונר סנהדרין שם ,ור״ל שרק מי
בציון הבא.
שמעשיו נרמו וו שאינו מקויים שבעמד אין חייבים עו
הבאתו ,ועי״ש שלא הוזכר דין מכה את הטריפה ופטור
בשום מקום וכ״ב במנ״ח מצוה וד ,וסותר ודבריו בציון
 64רמב״ם
הקודם ,וכ״ב באחיעזר אהע״ז סי׳ יט אות ב.
חובו פ״ה ה״א ,ופי הנוסח בספרי הרמב״ם שבידינו ,וכ״ה
בספרי הרמב״ם העתיקים ובכת״י אוקספורד וכת״י תימני
 65הר״י פרוא ורס״ג ו״ת
ועוד ,וכ״ה בקרית ספר שם.
 66שו״ת מהרלב״ח קונטרס
מז ע״פ שו״ת מהרלב״ח.
הסמיכה קוני הא׳ .ועי׳ לעיל מחווקת אחרונים בדבר.
 67עי׳ והרז :חובר ברשות .הר״י סר?א שם; קובץ הערות
 68םמ״נ עשין ע ,וכן הניהו בנויוז
יבמות סי׳ ע.
 70שם.
 69מנ״ח מט.
הרמב״ם בדפוסים האחרונים.
 72חזו״א חו״ם סי׳ יט ם״ק ב ,ועי״ש בס״ק ה
 71שם.

חובל
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ויש שכתבו שכל מאנס עובר על לא יוסיף ,שהרי
זה כחובל אותה .72הרג אדם ,ולא התרו בו משום
לא תרצח אלא משום לא יוסיף ,כתבו אחרונים
שהוא לוקה משום לא יוסיף ,73ואפילו אם המיתו
שלא על ידי הכאה ,אלא על ידי סם או שטבעו
בנהר.74
כשם שאסור לחבול בחברו כך אסור לחבול
בעבד כנעני ,והחובל בו לוקה ,75שהרי הוא חייב
במקצת מצוות .76אף בעבד שלו כתבו ראשונים
שאסור להכותו ,77ועובר משום לא יוסיף ,78ויש
שכתבו בדעת ראשונים שבעבד שלו אינו עובר,79
אלא שמצד המוסר אין להכותו.80
אפילו להגביה ידו על חברו — היינו לרמוז
להכות ,אפילו לא יכה — 81אסור 82מן התורה,83
אלא שאינו לוקה .84וכל המגביה יד על חברו אף
על פי שלא היכהו נקרא רשע ,85שנאמר :ויאמר
לרשע למה תכה רעך ,86למה הכית לא נאמר אלא
למה תכה ,אף על פי שלא היכהו נקרא רשע.87
וכתבו ראשונים שמותר לקרוא אותו רשע ,88על
פסולו לעדות ולשבועה ,ע״ע פסולי עדות וע׳
שבועה.
הסוטר לועו של ישראל ,כאילו סוטר לועה
של שכינה ,שנאמר מוקש אדם ילע קדש ,89כלומר,
הנוקש את האדם ,כאילו לועה — כסוטר על
הלוע — את הקודש .90וכתבו ראשונים שדרך
גוזמא אמרו ,כאילו היה לו לקודש לוע ובא זה
שלד׳ הרמב״ם אין במאנם דין חובל והא יוסיף שעיקרם
 74הר״י פרלא
 73מנ״ח מצוה לד.
הכאה וצער.
 75מכות ח ב; רמב״ם הובל פ״ה ה״נ
לרס״ג ל״ת נט.
 76רמב״ם שם:
וסנהדרין פט״ז הי״ב :טוש״ע תב ב.
מאירי שם .ועי׳ ריטב״א מכות שם ע״פ גם׳ שם ט א שזה
דוקא להסוברים שאין משווים הבאה לקללה ,עי׳ לעיל,
ובערוד לנר שם כ' שבעבד לד״ה חייבים על הכאתו.
 78ב״י תכ וב״ח
 77רש״י נימין בא ב ד״ה לא אפשר.
שם בד׳ הרטב״ם ,והסכים לזה כבאור הנר״א ס״ק ו ,ועי׳
מ״ז שם שגם הוא כ״ב אלא שיש לפטור בעבד שלו בתורת
רב המכה את תלמידו להוכיחו ,עי׳ להלן :חובל ברשות.
 79דרישה תב וסמ״ע שם ס״ק ו בד׳ הרמב״ם חובל פ״ה
ח״ב וסנהדרין סופט־׳ז שב׳ עבד חברו ,וכ״ב הטור תב,
וברמב״ם רוצח פ״ב הי״ב שיש לו רשות ,ועי׳ שו״ת שבות
יעקב ח״א סי׳ קפא בשם ד׳ חכמים שר״ל כשמתרשל
 81םהמ׳׳צ
 80שבות יעקב שם.
בעבודתו ,והוא דחה.
 83עי׳ ב״י חו״ם
 82רמב״ם חובל שם.
לאוי! שם.
סי׳ לד ד ,וע׳ חינוד מצוה תקצה שב׳ שחכמים מנעו אותנו
 84שו״ת
אפילו מלרמוז כו׳ משמע שזה מדרבנן.
מהרי״ט אהע״ז סי׳ מג ,ועי׳ ב״י שם שנסתפק בזה.
 85סנהדרין נח ב; רמב״ם שם; טוש״ע תב א .ועי׳ סנהדרין
שם א״ר חנינא נקרא חוטא 86 .שמות ב יג 87 .סנהדרין
שם 88 .מרדכי ב״ק פ״ח סי׳ קב; הנמי״י חובל ומזיק שם.
 90רש״י שם ,ועי״ש
 89משלי כ כה .סנהדרין שם.
במהרש״א שישראל הוא דמות דיוקנה של שבינה'.

תרפה

חובל

תרפו

וסטרו ,שהרי ישראל עמו ונחלתו הם ונמצא לועד,
לועו של קודש ,"1וכתבו אחרונים שלא אמרו כץ
אלא בסוטר ,שהוא בזיון גדול ,אבל לא בסתם
הכאה וחבלה.92
המוכה ,כתבו ראשונים שמותר לו לקבול על
מכהו לפני גויים ,אף על פי שגורם למכה הפסד
גדול ,ואפילו יפסיד המכה כל אשר לו ,93אם אינו
יכול להציל עצמו באופן אחר ,94שהרי הוא כמו
רודף* ,95שמאחר שהמכה רגיל להכות קרוב לודאי
שיחזור ויכנו ,ומתוך שאין אדם מעמיד עצמו על
גופו יבא לשפיכות דמים ,ודינו כמוסר ,המועד
למסור .96אבל אם באקראי היכהו ומתחרט ,וניכר
לעולם שלא יוסיף לעשות כדבר הרע הזה ,אסור
להרגו או להפסיד ממונו .97וכן מצוד ,על כל אדם
להגיד לשופט הנכרי ,פלוני היכר ,את פלוני ועוד
הולך בכעסו ,תעשה כך שלא יוסיף לעשות עוד,
ואם מתוך כך יעליל השופט ויקה לו את כל אשר
לו ,פטור המגיד ,אם אינו יכול להציל את המוכה
בדבר אחר.96
אף כשאינו להצלת עצמו ,תקנת הקהילות
שהמוכה שמסר בשעת הזעם אין עונשים אותו
על מסירתו ,שאין אדם נתפס על צערו ,99והסמיכוהו
על מה שנאמר בגואל הדם :כי יחס לבבו והשיגו
ונו׳ ,700וכן אם היכר ,את חברו ועמד המוכה וקרא
אותו ממזר ,פטור ,שנאמר כי יחם לבבו והשיגו,101
ואף שהיתר ,הבושת של השם רע הרבה יותר מן
הבושת של החבלה ,פטור ,102ואפילו קרובו של
המוכה שבייש את המכה ,פטור .103שיעור הזמן
של כי יחם לבבו ,בהבאה שאין בה חבלה אלא רק
צער לפי שעה ,הוא עד הלילה ,כי השינה מפינה

את הכעס ,אבל הכאה שיש בה חבלה מרובה,
אפשר שכל זמן שלא חייתה המכה ויש לו ממנה
צער וייסורים ,נחשב שיחם לבבו .104עמד המוכה
והיכה את מכהו ,אפילו שהוא באופן שחייב
בתשלומי חובל ,105אינו נקרא רשע ,שאין אדם
נתפס על צערו.106
אינו דומה מזיק חברו בגופו למזיק ממונו,
שהמזיק ממונו כיון ששילם מה שהוא חייב לשלם
נתכפר לו ,אבל חבל בחברו ,אף על פי שנתן לו
כל חמשה דברים ,107אין מתכפר לו — 108על
הצער של הבושת — 109עד שיבקש מן הנחבל
וימחול לו ,110שנאמר באבימלך :ועתה השב אשת
האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך ,111כלומר:
שתבקש ממנו עד שימחול לך בלב טוב כל כך
שיהיה מתפלל עבורך ,112ואפילו נתן לו כל ממון
שבעולם ,113שאין אדם מוחל על צער הגוף משום
ריווח ממון ,114שהרי נתן אבימלך לאברהם אלף
כסף וצאן ובקר ואף על פי כן לא נתרפא עד
שהתפלל אברהם בעדו .115ואפי׳ הקריב כל אילי
נביות ,אין נמחל עד שיבקש ממנו ,116וכן אפילו
התוודה על חטאתו ,לפי שהוא דבר שבינו לבין
חברו .117וכתבו ראשונים שזה שצריך לבקש
מחילה ,הוא בשנתכוין לצער.118
לא מחל לו הנחבל ,הרי זה אכזרי ,שנאמר:
ויתפלל אברהם אל האלהים וירפא אלהים את
אבימלך ,119ואסור לנחבל להיות אכזרי ולא ימחול
לו ,שאין זו דרך זרע ישראל ,120אלא כיון שביקש
ממנו החובל ונתחנן לו פעם ראשונה ושניה ,וידע
שהוא שב מחטאו וניחם על רעתו ,ימחול לו ,וכל
הממהר למחול הרי הוא משובח ,ורוח חכמים

 92תו״ח ב״ר ,ד ב 93 .שו״ת
 91יד רמ״ה סנהדרין שם.
סהר״ה או״ז סי׳ קטב ':נמוקי מהר״ם מריזבורק שבסוד
שו״ת טהר״י ווייל; רמ״א בדרכי משה חו״ם סי׳ שפח
בשמו ובשו״ע שם ז בשם י״א; יש״ש ב״ק פ״ח סי׳ מב.
 94ש״ר שם ס״ק מה ,בישוב קו׳ הד״מ שם על מהר״ם
'מריזבורק; בהנר״א שם ס״ק ו .ועי' שו״ת מהר״ח או״ז שם.
 96מהר״ח
 95מהר״ח או״ז שם; טהר״ם מריזבורק שם.
 97מהר״ח או״ז שם; מהר״ם
או״ז שם .וע״ע מוסר.
מו־יזבורק שם 98 .שם ושם ,והובא בש״ד שם 99 .יש״ש
ב״ק פ״י סי׳ מט בשם המרדכי; חוות יאיר סי' סה בד׳
המרדני ב״ק סוד פ״ה ,וע׳ שו״ת מהר״ם ב״ב שבשו״ת
מהר״ח או״ז סי׳ קטב ובתשו' מיימוניות לם׳ נזיקין סי׳ טו.
 100דברים יט ו .יש״ש פ״ח שם ,וע׳ תשו׳ מיימוניות שם,
ובמרדכי סוד ב״ק ,ובחו״י שם ,וע״ע מוסר אם הוא פטור
 101שו״ת מהר״ם ב״ב ד׳
על היזק ממון שגרם למכה.
לבוב סי׳ קעו :שו״ת מהר״י ווייל סי׳ בה וסי׳ ם בשם
מהר״ח או״ז :שו״ת הראנ״ח ח״א סי׳ נ וח״ב סי׳ עז;
יש״ש שם סי' מב בשם או״ז; רמ״א בשו״ע הו״מ תכא ע.
וע׳ חו״י סי׳ סה .וע״ע בושת כרד נ עם׳ נ א ,שהוא צר יד

?הודות ברבים שהשם רע הוא שקר ,ועי״ש שהמכה נפטר
 103שו״ת
 102יש״ש שם.
מדמי בושת המוכה.
 105עי׳ להלן:
 104חו״י שם.
הראנ״ח ח״ב סי׳ עז.
 107עי׳
 106יש״ש ב״ק פ״נ סי׳ בו.
חובל ברשות.
 108רמב״ם חובל ומזיק פ״ה ה״ט ,ע״פ
להלן :תשלומיו.
 109טור שם לני׳
משנה ב״ק צב א :טוש״ע תכב א.
הב״ח והדרישה ,וכ״ה בטור שלפנינו ,ע״פ רש״י ב״ק שם
ד״ה אבל צער ,וכ״ב במאירי שם .ועי׳ בפרישה ובסמ״ע
שם שהביאו גי׳ אחרת" :םן הצער והבושת" ,וכ״ה בלבוש
שם .ועי׳ ערוה״ש שם שלני׳ הב״ח אינו צריך לבקש מחילה
 110משנה שם; רמב״ם שם:
אם לא היתה בושת בחבלה.
 112מאירי
 111בראשית כ ז .משנה שם.
טוש״ע שם.
שם ובשמ״ק בשמו 113 .שמ״ק שם בשם נאוז; חי׳ ראב״ד
לב״ק שם ,ועי״ש שנורם בז בברייתא ,ועי׳ מאירי שם
שנורם כן במשנה ,ועי׳ דק״ס שם שכ״ה ברי״ד כת״י.
 115חי׳ הראב״ד שם.
 114שמ״ק שם בשם נאון.
 116ברייתא שם; רמב"ם שם 117 .מאירי שם .וע״ע ודוי
 119בראשית
 118חי׳ הראב״ד שם.
כרד יא עם׳ תיז.
 120רמב״ם שם ,ע״פ יבמות עט א
כ יז .משנה שם.

חובל

תרפז

תרפח

נוחה הימנו ,121לא מחל לו ,חייב לפייסו פעם
שלישית .122אף על פי שלא ביקש החובל מן
הנחבל — שיתפלל עבורו — 123צריך הנחבל
לבמש עליו רחמים ,שנאמר :ויתפלל אברהם אל
האלהים ונו׳.124
המכה את חברו ,ועמד המוכה וביישו ,אין
המכה צריך לסיים עוד את המוכה ,שהרי עשה
המוכה דין לעצמו ,ומכל מקום יתנו בית דין למכה
תשובה על שהרים ידו על חברו ונקרא רשע.123
עונשו .החובל בחברו או שהיכהו ,הרי זה
ב.
לוקה ,שהרי עבר על לאו של לא יוסיף פן יוסיף
להכותו .126ואף מכה אביו ואמו ,אם לא עשה
בהם הבורה ,שאינו חייב מיתה משום מכה אב
ואם ,127הרי זה כמכה אחד מישראל .128במה דברים
אמורים שהיכהו מכה שאין בה שוה פרוטה —
שבכל המשה הד;רים שהחובל חייב 129אין שיווי
פרוטה ,כנון שלא פיחתו מכספו וממלאכתו ונם
לא הוצרך לריפוי ולא היה בה צער ולא בושת130
— אבל היכר,ו מכה שיש בה שוד ,פרוטה ,שהוא
חייב בתשלומי ממון ,אינו לוקה ,131שהרי הוא לאו־
הניתן־לתשלומים* ,132ואין אדם משלם ולוקה,133
ואפילו להסוברים — וכן הלכה — שכל שיש
ממון ומלקות ,לוקה ואינו משלם ,134בפירוש ריבתה
תורה חובל בחברו לתשלומים ,135שנאמר :ואיש
כאשר יתן מום בעמיתו ,כאשר עשה כן יעשה
לו ,136ונאמר :כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו,137
שהוא מיותר ,אלא שבא לחייב דבר שיש בו

נתינה והוא ממון ,138וכתבו ראשונים שדין זה
חידוש הוא שחידשה תורה .139ואפילו אם ממון
קל ממלקות ,140מכל מקום בחובל חייבתו תורה
בממון לפי שחם המקום על ממון הנחבל .141אף
לרבי מאיר שסובר אדם לוקה ומשלם ,142כתבו
אחרונים שחובל בחברו בהכאה שיש בה שוה
פרוטה משלם ואינו לוקה ,לפי שלאו של חובל
הוא כלאו־הניתק־לעשד ,*,מאחר שהוא לאו שניתן
לתשלומים ,143וכן אף הראשונים שסוברים שכל
המשלם שאינו לוקה הוא רק כשיש לו לשלם ,אבל
אם הוא עני ואין לו לשלם לוקה ,144מודים הם
בחובל בחברו בהכאה שיש בה שוה פרוטה שאינו
לוקה אפילו אם אין לו לשלם ,לפי שהוא לאו
שניתן לתשלומים.145
היכהו הכאה שיש בה שוה פרוטה ,אלא
שנפטר מחיוב תשלומים על ידי קם־ליה־בדרבה־
מיניה* ,בנון שחבל בחברו בשבת והיה שונג
באיסור שבת ומזיד באיפור חבלה ,שפטור
מתשלומי חבלה ,לפי שאין אדם מת ומשלם אפילו
כשהיה שונג ואינו מת בפועל ,146יש מהאחרונים
שכתב שלוקה משום הלאו של לא יוסיף ,147ויש
שכתבו שהוא פטור ממלקות על לא יוסיף ,לפי
שהוא לאו הניתן לתשלומים ,מאחר שאם תפס
הנחבל תשלומי החבלה אין מוציאים מידו ,148או
מפני שחיוב שבת כשם שפוטר את חיוב הממון
של חובל ,כך פוטר את חיוב המלקות של לא
יוסיף,149

 121רמב״ם שם ח״י;
שרשה סימני! כו׳ :מוש״ע תכב א.
 122סמ״ע שם ס״ק ה ,ע״פ טור או״ח תרו.
טוש״ע שם.
 123מנחת בכורים
וע״ע ערב יום הכפורים וע׳ תשובה.
וחזו! יחזקאל ,ועי׳ במנ״ב שם שפי׳ עוד שלא ביקש ממנו
 125יש״ש ב״ק
 124תוספתא ב״ק פ״ט.
שימחו רו.
 126כתובות רב ב וש״נ; רמב״ם חובר
פ״ה סי׳ סב.
ומזיק פ״ה ה״נ וסנהדרין פט״ז הי״ב :טוש״ע תב ב .וע״ע
ראו שנית! ואזהרת מיתת בי״ד ,בטעם שההובל רוקה אע״פ
שנית! ואזהרת מיתת בי״ד כשחבר אביו ואמו ,ע״ע מכה
 128רמב״ם ממרים פ״ה
 127ע״ע הנ״ל.
אביו ואמו.
ה״ה :טור יו״ד רמא ורמ״א בשו״ע שם נ .ועי׳ תום׳
 129עי׳
סנהדרין פה א ד״ה הא בבנו וערול״נ שם.
 130רש״י כתובות לנ א ד״ה אלא ע״ב.
והר! :תשלומיו.
 131כתובות רב ב :רמב״ם חובר שם וסנהדרין שם :טוש״ע
 132עי׳ רמב״ם חובר שם .וע״ע ראו שניתן
שם.
לתשלומין בנדרו שר פטור זה 133 .רמב״ם סנהדרין שם,
ע׳׳פ כתובות רב א וב :חינוד מצוה תקצה :ב״י סי׳ תב.
 134ע״ע קם ויה בדרבה מיניה ,ושם שמחלוקת אמוראים
 135כתובות רב ב :רמב״ם חובר פ״ד ה״ט :טור
בדבר.
 137שם כ.
 136ויקרא כד יט.
חו״ם תכד נ.

 141תום׳ שם ד״ה ואי מטונא ,ועי׳
כתובות רב א.
הפלאה שם .וע״ע הנ״ל על מדקות ומטו! מה חמור יותר
 143אחיעזר ח״א סי׳
 142ע״ע הנ״ל.
והנ״ם שמזה.
כא וח״נ סי׳ פ, ,וכ״ב בחזו״א חו״ט סי׳ ים ס״ק ב ,וזה
לסוברים שלאו שניתז לתשלומים שאינו לוקה הוא לפי
שהוא כלאו שניתק לעשה ,ועי' אחיעזר שם ושם שיש
סוברים שאינו אלא מדי! אין לוקה ומשלם ,וכ״נ טל׳
הרמב״ם ,החינוך והב״י שבציון  .133וע״ע לאו הניתן
 144עי׳ תום' רי״ד ב״ט צא א ,וע״ע קם
לתשלומי!.
 145אחיעזר שם ושם׳ ע״פ משנה
ליה בדרבה מיניה.
ב״ק פז א בעבד ואשה שפטורים ומשמע שפטורים אוי
ממלקות וע״פ כתובות לב א ולב .וחולק על ם' תורת מרדכי
 147מנ״ת מצוק מט סוד״ה
 146ע״ע הנ"ל.
שלא כ׳׳כ.
ואל יקשה .וכ״מ בפלפולא חריפתא ב״ק פ״ח סי' ח אות א
 148ע״ע הנ״ל.
שהבין כן בד־ הנ״א שם שלוקה מדינא.
אחיעזר סי׳ כ ,וכ׳ שמש״ב בהנ״א שם סי׳ ב בשם ם׳
המקצועות שילקה היינו בזמה״ז ובתורת קנם ועונש כיון
שאינו משלם ,וכ״כ בתרומת הכרי סי׳ תכד ובהמאיר
לעולם ח״א דף מג ומד ,ובאמת כדבריהם מפורש באו״ז
ב״ק סי׳ שכח ושכט ,והוא מקור דברי הנ״א 149 .אחיעזר
שם ,ועי״ש שאע״פ שחייבי מיתה •שתנים אין פוטרים
ממלקות׳ בלאו שניתן לתשלומים אף דין המלקות שלו
כממון שנפטר מחיוב מיתה שונג ,או שלאו של תובל שהוא

 138כתובות שם .וברטב״ם שם :שנאמר רק שבתו

יתן.

 139חינור סור מצוה תקצה :ואומר אני שראוי רומו־ בו',
 140עי׳
ת׳ שר״ל מפני שבכ״ט רוקה ואינו משום.

חובל

תרפט

תו־צ

אפילו נתחייב ממון בשעת החבלה ונפטר מן

נפטר ממלקות אלא אם ההכאה הראשונה נרמה

החיוב אחר בך ,בנון שהינה את הנר שאין לו

להכאה שניה שיהיה בה שוה פרוטה ,שכשהוא
מוסיף להכות על מקום הכאה קודמת הוא מזיק יותר

יורשים הכאה שיש בה שוה פרוטה ,ומת הנר,
כתבו אחרונים שהרי זה חייב מלקות מאחר שאינו
משלם ממון ,150ויש שכתבו שמחלוקת ראשונים

הכאה ראשונה ,159ויש מצדדים שאף היכר ,אדם

בדבר .151היבה את הברו ומחל המוכה אחר בך
על התשלומים ,כתבו אחרונים ,שמחילתו כפרעון
היא ,ולכן אם נפטר על ידי מחילה פטור מן

אחד שתי הכאות בבת אחת בשני מקומות ,האחת
יש בה שוד ,פרוטה ,והאחרת אין בה שוד ,פרוטה,
שלוקה על ההכאה שאין בה שוד ,פרוטה.160

המלקות .15-ויש מהאחרונים מצדדים שאין המחילה
כפרעון אלא כאילו נפטר מן החיוב אחר כך,

החובל בעבד כנעני שלו חבלה שיש בה שוד,
פרוטה ,לדעת הסוברים שיעובר על לאו של לא

ולוקה.153
חבל בחברו חבלה שאין בה שוה פרוטה,
ואחר כך היה מתנוין והולך עד שיש עכשיו בחבלה
נזק של שוה פרוטה ,אם עד שלא עמד בדין

יוסיף ,161נחלקו אחרונים :יש סוברים שלוקה ,לפי

נעשה הנזק שוד ,פרוטה — שהוא חייב לשלם שוה
פרוטה כשיעור הנזק בשעת העמדה בדין— 154
פטור מן המלקות ,ואם לאחר שעמד בדין ואמרו
את החבלה שאין בה שוה פרוטה ,נתנוונה החבלה
ויש בה עכשיו נזק של שוה פרוטה חייב במלקות,
מאחר שאין החובל חייב בתשלומים.155

הכאה שיש בה שוה פרוטה שאינו לוקה ,הוא

לפי שחיוב בממון על ההכאה השניה מתחיל משעת

שאינו חייב בתשלומים ,192ויש חולקים וסוברים
שאינו לוקה ,163לפי שבעצם הוא בן תשלומים
אלא שחוזר וזוכה מן העבד ,שמה שקנה עבד

קנה רבו .164ויש מן האחרונים שכתב שאף על
הכאה שאין בה שוד ,פרוטה אינו לוקה ,שאם יהיה
חיוב מלקות יוסיף לו עוד הכאה 165או שהוא מכה
מתחילה מכה רבה כדי שלא יתחייב מלקות.166
העבד והאשה שחבלו ,אף על פי שפטורים
מלשלם כיון שאין להם מה לשלם ,167פטורים

מן המלקות .168יש מהגאונים שכתבו שהעבד
והאשה שחבלו חייבים מלקות ,שאם לא כן עבדים

אם יש שוה פרוטה באחד מחמשה הדברים ,בנזק
או בצער או בריפוי או בשבת או בבושת,156
שבכולם ריבתה תורה חובל בחברו לתשלומים,
ואפילו אין שוה בכל אחד מהם ,אלא בהצטרפות
כולם יש שוה פרוטה ,משלם ואינו לוקה .157היכהו

למנעם מן החטא .170ויש מהגאונים שכתבו שעבד
שמועד לחבול באחרים רבו מכה אותו מכות מרדות

הכאה שאין בה שוה פרוטה והוסיף להכותו הבאה

שלא יהיה רניל לעשות כך ,וכן האשד ,שחבלה

ההכאה

באיש או באשה ,בעלה מכה אותה מכות מרדות

גדולה

משלם

ואינו

לוקה

אף

על

חובלים בבני חורין ונשים באנשים ,169ופירשו
דבריהם שנתכוונו להכותם כפי צורך השעה כדי

הראשונה .158מהאחרונים יש שמצדדים לומר שאינו

כדי שלא תהיה רנילה לעשות כך.171

קי יותר מחיוב ממון ,שהרי נפטר ממנו ,נפטר ע״י חיוב
 150אבני נזר אהע״ז
מיתה שונג בק״ו מממון שי חובי.
סי׳ רפד אות א ,ע״פ תום' מכות טז א ר״ה התם בממשכן
 151אחיעזר שם סי׳ כ אות ה שהריטב״א
את הנר ומת.
בשם הרמ״ה מכות שם חויק על התום׳ וסובר שפטור
 152קצוה״ח סי׳ תכד ם״ק א .וע״ע מחייה.
מסיקות.
 153אבני נזר שם ע״פ ירושלמי כתובות פ״נ ה״א תפתר
שפיתתה או שמחיה יו .ובפ״ם שם כ׳ •בהכוונה למהילה אח״ב.
 155שו״ת עמודי אור טי' קמו ,ע״פ ירוש׳
 154ע״ע נזק.
 156עי׳ לעי? מרש״י כתובות יב א
ב״ק פ״א ה״א.
ד״ה איא בהכאה שאין בה שוה פרוטה וב״ב במנ״ח מט.
וע׳ ם׳ נר מצוד ,סי׳ קי שדייק מי׳ הלבוש שתיוי רק בנזק.
 158ריטב״א כתובות שם ד״ה ואם
 157מנ״ח שם.
יהבנת השמ״ק שם בשם קונטרסים בדעתו (ועי׳ בריטב״א
שמישונו אי! הכרח שנתכוין לבד) :דרישה סי׳ הב אות ה;
 159מנ״ח שם ד״ה
פנ״י כתובות שם יתום׳ ד״ה ואי.
ואי יקשה ,ועי״ש שב־ לתלות הדבר בב־ הישונות כתובות
 160הרש״ש ב״ק צא ב,
יא א בעקירה צורך הנחה.
ועי״ש שנסתפק אם מלקויות הייו פוטרים את החיוב ממון
שי ההכאה האחרת שיש בה שוה פרוטה .ועי׳ יהי!:

 162ב״ח חו״ט
 161עי׳ ?עי? :איסורו.
תשלומיו.
 163ב״י שם שרק אם אין
תב; ביאור הגר״א שם.
בחבלה שוה פרוטה לוקה :דרישה שם :סמ״ע שם ס״ק ו.
 164קצוה״ח סי׳ תכד ס״ק א; מנ״ח שם ד״ה ויענין
הנחבל ים .וע״ע עבד כנעני מח?וקת אם הרב זוכה מן העבד
או שמתחילה שייר ?רב .ועי׳ להלן ציון  ,666שיש סוברים
•צנזק הוא •ם? אדון מעיקר דין חוב? ואין צריך ?דין מה
 166סמ״ע שם.
 165דרישה •צם.
שקנה עבד קנה רבו.
ועי׳ באור הנר״א שם •צב' •צהם דברים זרים מאד ,ועי׳
 168הפלאת
 167עי׳ להלן :תשלומיו.
מנ״ח •צם.
כתובות לב א ?תום׳ ד״ה ואי ואחיעזר ה״א סי' כא וה״ג
סי׳ פ בביאור משנה ב״ק פז א העבד והאשה כו׳ וע״ס
רש״י ב״ק ד א ד״ה אפ״ה שהאדון פטור משום •צמא
יקניטנו רבו ,ואם העבד לוקה אין לחוש ?הקנטה; מנ״וז
•צם סוד״ה והנה החובל .ועי׳ אחיעזר ח׳׳נ שם שזה אף למי
 169מרדכי
•צסובר שעני •צאי! לו לשלם לוקה ,עי־ לעיל.
 170יש״ש ב״ד,
ב״ק פ״ח סי־ צב בשם רב נחשו! גאון.
פ״ה סי' בז ,ועי״ש •צזה ב״צאין האדון או הבעל בעצמם
 171או״ז ב״ק סי׳ •צמז
מכים מכות מרדות ,עי׳ להלן.
בשם רב צמה גאון :הנ"א ב"ק •צם סי׳ ט .ועי׳ יש״ש •צם

תרצא
יש שהענישו חכמים את החובל בחברו עונש
אחר :172רב הונא קצץ ידו 178של אדם אחד שהיה
רניל להכות את חברו* — 17ויש מפרשים שהעניש
כך את מי שהנביה ידו על חברו ולא היכהו— 175
לפי שבית דין מכים ועונשים שלא מן התורה
לעשות סייג ונדר לדבר /76או שדינו של מכה
חברו בכך ,שכן דרש רב הונא :וזרוע רמה
תשבר /77הרגיל להרים ידו על חברו תיקצץ ידו.178
ומתוך כך יש שכתבו שיכול לעשות על ידי נכרים
שיקצצו ידו של התיל להכות /79ויש חולקים
וסוברים שאסור למטרו לנכרים ,ולא אמרו תיקצץ
ידו אלא בדיני ישראל /80ויש מהראשונים מפרשים
שלא קצץ רב הונא את ידו ,אלא שהענישו וקנסו
לשלם דמי ידו .181ומעשה שהיה באחד שדרכה
לזקן על ראשו והיה הדם שותת מראשו ,והורו
שילקה בבית הכנסת בין מנחה למעריב לפני
שיאמרו והוא רחום ,ונם יתן למוכה כסף לפי המנהג
באותו מקום אם הוא עני ,ואם הוא עשיר יתן
לעמילי תורה ,ויבקש מחילה מהמזכה /82וכל זה
אינו אלא הוראת שעה לפי ראות עיני בית דין
שחטא החובל /88ויש שכתבו שנוהגים לפסוק על
המכה או חובל את חברו שיפדה את המלקות
בארבעים זהובים או חצאי זהובים וכיוצא ,ולא מן
הדין ,שמאחר שמשלם אינו לוקה ,אלא בדרך קנם
לביישו/84
המכה את חברו יש עליו חרם הקדמונים/85
ואין צריך לנדותו עתה אלא מנודה ועומד הוא
על ידי החרם שהחרימו הקדמונים /86וצריך שיתירו
לו הקהל לפני שיצרפו אותו למנין עשרה ולכל

תרצב

חובל

דבר־שבקדושה• — ולענות אחריו אמן — 187על
מנת שיקבל עליו כל מה שירצו בית דין ,ומיד
שקיבל עליו מתירים לו אף על פי שאין המוכה
מתרצה /88התרה זו בשלשה אנשים כסתם התרת
נדרים/89
המכה את חברו אם נפסל לעדות ,ואם יש
הבדל בין כשחייב מלקות על הכאתו ובין כשאינו
חייב מלקות ,ע״ע פסולי עדור/
תשלומיו .החובל בחברו חייב לשלם לו
ג.
חמשה דברים ,ואלו הם :נזק• ,צער• ,רפוי•,
שבת• ובושת• /90חבל בו חבלה שהוא ראוי
לשלם חמשת הדברים כאחד משלם חמשה ,הזיקו
נזק שאין בו אלא ארבעה משלם ארבעה ,שלשה
משלם שלשה ,שנים משלם שנים ,אחד משלם
אחד /91כיצד ,קטע ידו או רנלו או אצבע מהן או
שסימא עינו משלם חמשה  :נזק ,צער ,ריפוי ,שבת
ובושת; היכהו על ידו וצבתה וסופה לחזור ,או
על עינו ומרדה וסופה לחיות — שאין באן תשלומי
נזק מאחר שסופו לחזור כשהיד — 192,משלם
ארבעה :צער וריפוי ,שבת ובושת; היכהו על
ראשו וצבה ,משלם שלשה :צער ,ריפוי ובושת;
היכהו במקום שאינו נראה ,בנון על ברכיו או
בנבו — שאין כאן תשלומי בושת ,אם היכהו שלא
בפני רואים — 193משלם שנים :צער וריפוי;
היכהו במטפחת שבידו או בשטר וביוצא באלו
נותן אחת והיא הבושת בלבד ;194כואהו בשפוד
או במסמר על צפורניו ,במקום שאינו עושה חבורה,
ולא מעכב מלאכה ,משלם את הצער בלבד;195
השקהו סם או סכו סם ושינה מראה עורו ,משלם לו -

<-------שמשמע מדבריו שאינו חולק על רב נחשו! נאוז ורב
נחשו! מדבר באום! שהעבד מועד ?חבול .ועי׳ רמב״ם
 172עי׳ שו״ת
נניבה פ״א ה״י בעבד שננב והזיק.
הרא״ש כ?? קא א שאם יש מנהג ?הענישו ברבר אחר
הולכים אחר המנהג ואי! מלקים אותו ,וצ״ב 173 .סנהדרין
 175שו״ת מהר״י ווייל סי׳
 174רש"י שם.
נח ב.
כה ,ועי״ש שמשמעו אפי־ אינו רניל בכר אלא עשה כ! פעם
 176רש"י שם; יד רמ״ה שם; מאירי שם .ועי׳
אחת.
נמוק״י סנהדרין נב ובנדולי תרומה שער סב ח״א אות ו
ובשו״ת שבות יעקב סי׳ קל .וע״ע בית די! ברר נ עם׳
 177איוב לח
קענ ,וע׳ הוראת שעה כרד ח עם׳ תקכא.
 179שו״ת מהר״ח או״ז סי׳
 178תום׳ שם.
טו.
קמב; נמוקי מהר״ם מריזבורק בסוף שו״ת מהר״י ווייל,
והובאו בד"ם חו״ם סי׳ שפח ובש"ד שם ס״ק מה.
 180באור הנר״א שם ס״ק מו .והמעיין בר״ח או״ז והר״ם
מריזבורק יראה שגם הם לא כתבו אלא כדי להצילו ע״י זה
 181יד
ומדי! רודף ,וכ"ב הש"ד שם בישוב קו׳ הד״ם.
רמ״ה שם בשם י״א; מאירי שם בשם יש שפירשו .ועי׳ יד
 182שו״ת מהר״י ווייל סי׳ כה וסי׳
רמ"ה שם שדחה.
 183ד״ם שם ,והובא
פז והובא כד״ם םו׳׳ם תב.

)Q0/

 184תורת חיים סנהןרין פה ב
בסמ״ע שם ס״ק נו.
ד״ה הכהו .ואולי ר״ל לט ותפס ארבעים בלשו! הכתוב 1
 185נמוקי מהר״ם מריזבורק ,והובא
ארבעים יכנו.
 186סמ״ע שם
ברט"א בד״ם ר״ם תב ובשו״ע שם א.
 1S7שו״ת חת״ם חו״ם סי׳ קפב.
ס״ק ד .וע״ע נדוי.
 188גטוקי מהר״ם מריזבורק שם ,ורמ״א בד״ם ובשו״ע
שם ,וע״ע דבר שבקדושה ,כרד ו עט' תשכב ותשכג,
שאם לא נדוהו בפועל נמנה למני! עשרה ,אבל שם
 189סט״ע
בעבריין על תקנת הקהל סתם בלי חרם.
שם ,וע״ע התרת נדרים .ועי׳ שו״ת חת״ם שם שבזה״ז
שאי! איש שם על לב להפרישו ולשחוק יהיה בעיניו שלא
יענו אחריו אט! יש להקל לצרפו לדבר שבקדושה.
 190משנה ב״ק פג ב; רטב״ם חובל פ״א ה״א; טוש״ע תב
נ .על מהות חמשה הדברים ועל הלימודים ,עי׳ על כל אחד
 191תוספתא ב״ק רפ״ט וירושלמי שם
מהם בערבו.
רפ״ח ,ועי׳ בבלי שם פה א וכולם משתלמים במקום נזק
 192ע״ע נזק.
וכו׳; רמב״ם שם פ״ב ה״א :טוש״ע שם.
 193ראב״ד שם ח״ב ,ועי׳ מ״מ שם שאף הרמב״ם מודה:
 194ירושלמי שם; רמב״ם שם
טוש״ע שם .וע״ע בושת.
 195ב״ק פה ב; רמב״ם שם ה״נ:
ח״ב; טוש״ע שם ד־ח.

תשמא

חובל

תשמב

לא כן בטלו כל הדינים והרי העולם חרב ,*33או
שאף מן התורה דנים ,שבזמן שאין סמיכה כולם
שוים ,והכל הולך אחר החכמה.934
אף על פי שאין דנים דיני חבלות בזמן הזה,
החובל עצמו חייב לשלם ,שהרי אין זה קנם אלא
ממון נמוד ,ורק מפני שאינו שכיח אין דנים אותו,
ואם אינו משלם גזלן הוא ,935תפס הנחבל ,אין
מוציאים מידו ,934יש מהראשונים סוברים שמאחר
שצריך לשום את החבלה ,כל דבר שצריך שומא
אין דנים אותו בזמן הזה ,שאין אנו בקיאים בשומא,
ולא אמרו שאם תפס אין מוציאים מידו אלא כשהיה
תפוס משלו לפני החבלה ,שאו פוטרים את הנחבל
מלהשיב לחובל ממונו עד שישלם לו כפי שומת
החבלה ,937ויש חולקים וסוברים שמאחר שממון
נמור הוא זה אלא שלא שכיח ,הרי התפיסה היא
דבר קל ושכיח ודנים כשתפס ,938ולא עוד אלא
אפילו אמר הנחבל לבית דין שאינם סמוכים :שומו
לי את החבלה מיד כדי שאדע כמה אתפוס ,אף על
פי שבקנסות יש סוברים שאק שומעים לו9־,9
בחבלה שמים לו ,שהרי יש כאן חיוב ממון נמור,
ולכן ראוי לשום לפני שתפס,940
על מנהג שתי ישיבות לנדות את החובל עד
שיפייס את הנחבל בשיעור הקרוב למה שראוי לו
ליתן ,ע״ע דיני קנסות .941אם קונסים על ידי נידוי
את בנו ,כשמת החובל ,ע״ע קנם.
על דיני חבלות אם צריכים דרישה וחקירה
כדיני קנסות ,ע״ע דרישה וחקירה.942

יא .חובל ברשות .האב המכה את בנו —
להטותו לדרך האמת — 943והרב הרודה את
תלמידו ,מצוד .הם עושים ,944ואפילו שכבר למד,
מצוד .היא ,שנאמר יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים
לנפשך .943וכן האב המייסר את בנו ללמדו
אומנות" 94או חכמה 947או מוסר .948וכן רבו שאמרו,
אף במלמדו אומנות .949אף על פי שהרב מכה את
תלמידיו — כדי להטיל עליהם אימה — 930אין
ראוי לו להכותם אלא ברצועה קטנה ,931מכה קלה
שלא יוזקו ,932אבל לא בשוטים ולא במקלות,
שאינו מכה אותם מכת אויב ,מכת אכזרי .933וכולם
שהיכו והזיקו ,הרי אלו פטורים .934חבלו יתר מן
הראוי להם ,הרי אלו חייבים ,933כנון שאינו מכהו
בשעת לימוד ,או שהיד .מלמדו אומנות אחרת
שאינו צריך לה" ,93או אב שמכה את בנו הנדול
שאסור לו להכותו .937היכר .את תלמידו באכזריות,
מתוך כעם על שמתרשל בלימודו ,כתבו אחרונים
שאף על פי שאסור לו לעשות כך ,פטור ,אלא
שכדי לנדור הדבר יש לחייבו בריפוי".93
שלידדבית־דין* שהיכה ברשות בית דין והזיק,
פטור 939מדיני אדם ודינו מסור לשמים .9"0ודוקא
כשהיה שונג ,מפני תיקון העולם ,אבל אם היה
מזיר ,חייב .9"1וכן אם חבל יתר על הראוי לו ,הרי
זה חייב2״ ,9וכן אם היכר ,מפני כעס וחימר ,,חייב.9"3
שליח בית דין שהיכה את הבעל־דין* הנמנע
מלבוא לדין ,נחלקו בו ראשונים :יש סוברים
שמצור .הוא עושה ,9"4ויש סוברים שאין לשליח

ב״ק פד ב בשם מקצת נדוגי הדורות ,ועי׳ בהערת
הטו״ג שם שזה דעת הרמב״ן בסנהדרין וגא נראה
כ! טגשונו ,אגא שבארץ ישראג שיש מומחין אין דנים
הדיוטות כגג ,ורק בבבג שאין מומחין דגים הדיוטות
דינים השכיחים ,ואינו מדבר כגג עג הזמז הזה; קרית ספר
 934קרית ספר
 933מאירי שם.
סנהדריז סוף פ״ה.
 935קצוה״ח סי׳ א ס״ק ז ועי׳ מנ״ח מצוה נא'אות";
שם.
ן נ ואמרי בינה חו״ט סי׳ ג ,ועי׳ חי׳ הרי״ם סי' א ס״ק יד
שדן גד׳ הרמב״ם שנזק וצער הוא קנם ,עי׳ געיג ,אם
 936ב״ק פד א; רטב״ם
! חייב גצאת ידי שמים.
סנהדרין פ״ה הי״ז :טוש״ע א ה .עג פרטי דין תפיסה
בדברים שאין דנים בזמן בזה ,ע״ע דיני קנסות ,כרד ז
 937מרדכי ב״ק פ״נ סי׳ מא וכפי׳
עם' שעז־שעט.
 939ע״ע
 938יש״ש שם.
היש״ש פ״ח סי' ב בדעתו.
 940יש״ש
דיני קנסות עט׳ שעט מחגוקת ראשונים בדבר.
שם ,והביאו בש״ד סי׳ א ס״ק יז .ועי׳ חי׳ הרי״ט סי׳ א
ס״ק מב שדן בבושת ששכיח ואי :בו חסרון בים אם שמין.
וגהרמב״ם שנזק וצער הוא קנם נראה שתגוי אם הוא קנם
 941עם׳ שפ-שפב ,ושם שי״א שה״ז
נסור ,עי' <עיל.
נביית דיני קנסות ואין נובים בחו״ג .ועי׳ יש״ש פ״ח סי׳
 942כרד ז עם׳
ו שגמנהג שמנדים אד בצער ובושת כן.
 943רש״י מכות
תרנג ,ושם מחגוקת ראשונים בדבר.
 944מכות שם געניז נגות ,ועי׳ רמב״ם
ח א ד״ה האב.

 945טשגי כט יז .מכות שם.
רוצח פ״ה ה״ו ,וע״ע רוצח.
 947רמב״ם שם :מאירי
 946מכות שם ב; רטב״ם שם.
 949חסדי דוד
 948פי׳ הר״ח טבוח שם.
שם.
 950רמב״ם ת״ת פ״ב ה״ב:
גתוספתא ב״ק פ״ט ה״ג.
 951ב״ב בא א בערקתא דמסאנא:
מור יו״ד רמה.
 952רש״י שם ד״ה גא.
רטב״ם שם; טוש״ע יו״ד שם ם.
 954תוספתא ב״ק פ״ט
 953רמב״ם שם; טוש״ע שם.
ה״נ; שו״ת שבו״י ח״נ סי׳ קם מסברת עצמו ע״פ דין גגות,
 955תוספתא שם ,ועי׳ רמב״ן במגחמות ב״ק
ע״ע רוצח.
 956חסדי דוד שם ,ע״פ מכות שם ורמב״ם רוצח
פז ב.
 957ע״ע גפני עור .חסדי דוד שם .ועי׳ חזון יחזקאג
שם.
גתוספתא שם שמדייק מגשו! התוספתא שאם חיכו עג מנת
גהזיק אע׳׳פ שנתכוונו גיסר את הבן והתגמיד ,חייבים.
 958שו״ת שבו״י שם .ועי׳ פת״ש חו״ם סי׳ תבד ס״ק
ד בשם ם׳ קרית חנה סי׳ כב שגא אמרו באב המכה את בנו
והרב את תגמידו ,שפטורים אגא מגגות ,אבג בארבעה
דברים חייבים אע״פ שעושים מצות ,אבג זה ננד התוספתא
 959תוספתא ב״ק פ״ו ה״ה ופ״ט ה״נ.
ב״ק שם.
 961תוספתא נימין פ״נ הי״נ,
 960תוספתא פ״ו שם.
ועי׳ תשב״ץ ח״ג סי׳ פב ,וע״ע שגיח בית דין.
 963שו״ת הראנ״ח ח״א
 962תוספתא ב״ק פ״ט שם.
 964רמב״ם רוצח פ״ה
סי׳ קיא ,והביאו בשבו״י שם.
ה״ו ,ע״פ מכות ח א ,וע׳ מו״ק טז א; מאירי מכות שם.

תשמג
בית דין רשות להכותו .985שליח בית דין שהינה
את המסרב בו ,סטור ,9"8בנון שבא למשכנו בזרוע
בשוק ומסרב בו ,וכן בכל דבר שמסרב לשליח
בית דין .987וכן שליח בית דין שבא להציל אדם
מיד אחר שבא לגזלו ,על ידי שמכה את הגזלן,
פטור ,988לפי ששליח בית דין יכול בעצמו לעשות
דין .989יש סוברים שהדברים אמורים אף כשיכול
לנופו בדבר אחר ,970לפי שלעגין בושת למדוהו מן
המקרא :ושלחה ידה ,971פרט לשליח בית דין,972
כשהוא יכול להציל בדבר אחר .973ויש חולקים
וסוברים שאין שליח בית דין פטור אלא כשאינו
יכול לכופו בדבר אחר.978
רופא* אומן שריפא ברשות בית דין והזיק,
פטור 975מדיני אדם ,ודינו מסור לשמים ,978ודוקא
כשררה שונג ,מפני תיקון העולם ,977שאם לא יהיה
פטור כשהוא שונג ,יבואו להימנע מלרפאות,978
אבל ריפא שלא ברשות בית דין חייב בתשלומים
אפילו היה בקי .979ריפאו ברשות בית דין ,והזיקו
במזיד ,חייב ,980וכן אם חבל בו יתר על הראוי
לו ,981כגון שהקיזו דם במקום אחד וחזר והקיזו
במקום אחר בלא צורך .982רשות בית דין היינו
שבית דין נתנו לרופא זה רשות לרפא חולים ,או
שהקהל קיבלו אותו לכך ,1,982ובזמן הזה הוא מי
שקיבל תעודת רופא מבתי לימוד לרפואה המיוחדים
לכך מהממשלה שיש לו רשות לרםא982ב.
על הקורא לחברו רשע אם חברו מותר להכותו,
ע״ע בושת.983
על מי שרואה את חברו עובר עברה או אינו
 965ראב״ד
ועי׳ ערוד כנר מכות שם כרש״י ד״ה ושכיח.
בהשנות שם :זו ?א שמענו מעוכם .ועי׳ חסדי דוד
כתוספתא ב״ק פ״ט שם שמדקדק מ?שון התוספתא שם
 966רבנו ירוחם מישרים נכ״א ח״ב והובא
כהרמב״ם.
 967רבנו ירוחם
בב״י חו״ם סי׳ ח :רמ״א בשו״ע ח ה.
 968נטוק״י ב״ק פח א ,ועי׳ רמ״א ובאור הנר״א
שם.
 969רמ״א שם ,ועי׳ נמוק״י שם ששכיח בית דיז
שם.
שפטור נכמר ממה שאדם שעושה דין כעצמו פטור ,ע״ע
 970רבנו ירוחם שם והובא
עביר אינש דינא כנפשיה.
בב״י שם ובסמ״ע שם ס״ק כה ,וכ״ם במאירי ב״ק כח א
 971דברים כה
שב׳ שכיח בי״ד מציכ בככ שאפשר כו׳.
 973שו״ת
 972ע״ע בושת כרד נ עם׳ מה א.
יא.
שבות יעקב ח״א סי׳ קס בד׳ רבנו ירוחם׳ ועי׳ מאירי ב״ק
 974שמ״ק ב״ק שם .בשם הרא״ש :שבו״י שם בד׳
שם.
הנטוק״י ב״ק שם ,וכ״כ בשער המשפט שם ס״ק ב בד׳
הרמ״א שהשמיט דברי רבנו ירוחם אכו .ועי׳ ישועות
ישראכ שם ס״ק ב .ועי׳ שבו״י שם שמצדד שאף אם בבושת
 975תוספתא ב״ק פ״ט
פטור בככ ענין ,אם הזיק חייב.
 976תוספתא שם פ״ם :רמב״ן בתורת
ה״ג ופ״ו ה״ו.
האדם שער הסכנה; טוש״ע יו״ד ש?ו א .וע״ע דיני שמים
 977תוספתא ניטיז שם ,ועי׳ מנחת
כרד ז עם׳ שפו.
בכורים שם ותשב״יז ח״נ סי׳ פב .ועי׳ רמב״ז שם שדינו

חובל

תשמר

עושה מצוד ,.אם יכול להכותו ,ע״ע אפרושי

מאיסורא ,988וע׳ כפיר..
במקום שיכול אדם לעשות דין לעצמו ,כנון
שראה את שלו ביד אחר שגזלו ,אם הותרה לו גם
הכאה ,ע״ע עביר איניש דינא לנפשיה.
מי שרואה את חברו מכה את אביו או בנו או
אחיו ,והיכה את המכה כדי להציל את קרובו ,פטור,
אם אינו יכול להצילו על ידי דבר אחר ,985וכל
שכן שהמוכה עצמו שהיכה את מכהו פטור ,ולא
אמרו ששנים שחבלו זה בזה שניהם חייבים,988
אלא כשהתחילו שניהם כאחד ,אבל אם אחד
התחיל ,השני פטור ,שיש לו רשות לחבול בו כדי
להציל את עצמו .987ואפילו לא היכהו זה ,אלא
הרים עליו יד ,והיבהו השני להציל עצמו ,פטור,988
אבל היה יכול להציל עצמו בחבלה מועטת ,וחבל
בו הרבה ,חייב ,989אלא שמן הבושת הוא פטור,990
שעיקר הבושת הוא על זה שבייש תחילה,991
וכתבו אחרונים שאף בארבעה דברים אינו חייב
אלא כשהוסיף להכותו לאחר שכבר היכהו והציל
את עצמו ,ואף על פי שאינו נחשב רשע ,לפי שזה
קצת אונם ,שאין אדם נתפס על צערו ויצרו נבר
עליו ,מכל מקום חייב בארבעה דברים ,שאין זה
אונס לפטרו מן התשלומים ,אבל אם היכהו הכאה
גדולה כדי להציל עצמו ,והיה יכול להציל עצמו
בהכאה קטנה יותר ,פטור ,שמי יוכל לשער בקו
המידה למשול ברוחו לצמצם כחוט השערה שלא
יוסיף .992וכתבו ראשונים שאין לאדם לדחוף את
חברו כשמכים זה את זה ,אלא יש לו לשמטו
 979רמב״ם שם;
 978תשב״ץ שם.
כדיז שטעה.
 980תוספתא ניטיז שם; פרישה שם ו וש״ר
טוש״ע שם.
 981תוספתא ב״ק פ״ט שם,
שם ס״ק ב מסברת עצמם.
ועי׳ תשב״יז שם שזו בונת התוספתא ניטין במזיד.
 982חסדי דוד ב״ק שם .וע״ע דיני שמים ,שם ,וע׳ רופא.
982ב עי״ש ובהגהות יד
982א בית ה?? ?יו״ד שם.
שאו? ?יו״ד שם וערוה״ש שם ב ,א?א שבב״ה כ׳ שמ״ם
צריך נם רשות בי״ד ישרא? ובערוה״ש נ׳ שא״צ .וע״ע רופא.
 983כרד נ עט׳ גא בפירוש יורד עמו ?חייו קדושין כח א.
 985רא״ש ב״ק פ״ג סי׳ יג; נמוק״י שם
 984כרד ב.
 986עי׳ ?עי?:
בשמו; טור תבא וסמ״ע שם ס״ק כח.
 987רא״ש שם; נמוק״י שם ,והוכיח ב!
תש?ומיו.
מירוש?מי חרא אמרו המזיק את חברו והזיק בו פטור,
ועי׳ פ״ם ב״ק פ״א ה״ג שפי׳ כז הירוש?םי שם ,ועי׳ שו״ת
עמודי אור סי׳ קטו שפי׳ בע״א :תשו׳ מיימוניות נזיקין
 988שו״ת
סו״ם טו תשו׳ מהר״ם בר״ב; טוש״ע שם יג.
 989רא״ש שם; טור שם.
מהרי״ט יו״ד סי׳ כט.
 990רמ״א בד״ם תכא א ובשו״ע שם יג בשם מהרי״ו סי׳
כח; שו״ת שבו״י ח״א סי׳ קסם בד׳ היש״ש והסכים כן,
ועי״ש שתמה ע? מהרי״ו שסותר שם א״ע שב' בד׳ הרא״ש
?חייב אף ע? בושת ופסק שם ?פטור כמש״ב הרמ״א בשמו.
 992יש״ש ב״ק פ״ג סי׳ כו ,ומשמע שם
 991שבו״י שם.

תשמר.
מעליו בנחת ,ואש דחף חייב .993התחיל האחד
והחזיר לו השני ,וחזר הראשון להכותו בדי להציל
את עצמו ,חייב מאחר שהוא התחיל בראשונה.994
ואין השני פטור אלא אם חבל בראשון מיד לאחר
שזה היכהו ,אבל אם חבל בו לאחר זמן ,חייב.995
ולאו דוקא ששהה זמן רב ,אלא אפילו אם תיבף
לאחר שחבל הראשון ישב לו ,ובא השני וחזר וחבל
בו ,הרי זה מעשה חדש וחייב כמו הראשון.996
ואפילו אם חבל בו מיד בעודו בחימום ורוגז ,אלא
שלא היה וד .להצלת עצמו ,חייב ,997ולא פטרוהו
משום "כי יחם לבבו" ,998אלא לענין ביזוי דברים
בלבד ,שמאחר שעל ידי צערו אמר אינו נחשב
כנתכוין לבייש /99אבל לענין חבלה אדם מועד
לעולם.1000
מי שרואה ישראל מכה את חברו ,שאינו קרוב
אליו ,אף על פי שאינו מכהו מבת נפש ,מותר
להכות את המכה ,כדי להפרישו מאיסור ,אם אינו
יכול להציל את המוכה אלא על ידי כף .100יש
שכתבו שאין הדברים אמורים אלא במי שרניל
להפריש חברו מאיסור זה ,אבל אם ראה כמה
פעמים אדם מכה את חברו ולא הפרישו ,אסור לו
 993מרדכי ב״ק פ״נ סי׳ לח,
שאינו חולק על הרא״ש.
והביאו ב״י סו״ס תכא .וצ״ב אם ד׳ היש״ש יתאימו הזה.
 995רא״ש שם.
 994שו״ת הרדב״ז ה״ד סי׳ אלף רצא.
ועי׳ פרישה וסט״ע ס״ק בד שכצ״ל הני׳ בטוש״ע שם ,וכ״ב
 996ט״ז שם בפי׳ הני׳ "מיד"
בבאור הנר״א שם.
בטוש״ע כני׳ שהפנינו :שו״ת מבי״ט ה״א סי׳ שיא:
 997ב״ח שם בפי׳
מהרי״ט שם .ועי׳ פרישה וסמ״ע שם.
"מיד" כני׳ שהפגינו בטוש״ע ,ועי׳ פרישה וסט״ע שם
משמע שסובר שפטור בעודו בחימום .ועי׳ שו״ת חוות
 999ע״ע בושת
 998דברים יט ו.
יאיר סי׳ סח.
 1000שו״ת מהרי"ט שם ,ועי״ש
עם׳ נ ,ועי״ש עם׳ מד.
 1001רא״ש ב״ק פ״ג שם ,ע״פ נם׳ שם בנרצע,
בסמ״ע.
ע״ע אפרושי מאיסורא ברד ב :נמוק״י שם בשמו :טוש״ע
 1003פרישה וסמ״ע ם״ק
 1002עי׳ לעיל.
תבא יג.

תשמו

חובל

להכות את המכה ,שבודאי אין כוונתו למצוד ,.אלא
מחמת שנאתו למכה הוא עושה כן ,ואינו דומה
לרואה שמכה את קרובו ,1002ושם אף שאין כוונתו
להפריש מאיסור מותר להכות את המכה ,1003ויש
חולקים וסוברים שאין הולכים בזה אחר כוונת הלב,
ואף שיש לו שנאה להמכה מותר לו להכותו
להפרישו מן האיסור ,ומצוה הוא עושה להציל את
המוכה ,1004אלא שהבדל אחר יש בין הבא להציל
אחד מישראל ,שאינו פטור אלא אם כן יש בירור
נמור שלא יבול להצילו בענין אחר ,ובין הרואה
שמכים את קרוביו ,שאין מדקדקים בו כל בך,
שקרובו כגופו ,ואפילו בספק הצלה יכול להכות
את המכה.1005
חו3ל .ע״ע דש :חובל.1

חו3ל  *U3אלמנה .ע״ע אלמנה 1וע׳ השבת•
עבוט 2וע׳ משכון.
חו3ל רחים ורכב .ע״ע אוכל־נפש 1וע׳ השבת■
עבוט 2וע׳ משכון.
כה בר׳ הרא״ש והטור שלא ב׳ טעם של הפרשה מאיסור
 1004ט״ז שם׳ ועי' יש״ש ב״ק פ״ג סי׳
בהצלת קרובו.
ט שאע״ם שלהפריש צריך דוקא שיהיה אדם המוחזק
בכשרות וחשוב ,באיסור שבין אדם לחברו מותר לכל אדם
 1005ט״ז שם .ועי׳ יש״ש שם
כדי להציל את המוכה.
סי׳ כו שב׳ לחלק בע״א בי! קרובו לשאינו קרובו.

חובל•

 1ברר ז עם׳ תשנז.

חובל בגד אלמנה.

 1ברר ב עמי יט.

 2ברר

יא עם' קה.

חובל רחים ורכב.
יא עם׳ קו.

 1כיד א עם׳ קכט.

 2כרד

אעלה

שיעורי חומש

בתמר

ועיין מה שהובא בשיעורים כאן מה דמשמע שלמנהגים יש שורש אף על פי שלא כולם
חשבו על הטעמים.

פרשת כי תצא פרק כ״ד פסוק א

★
הכאה לחינוך
אחד הכה ילד שהשתוכב ,ואמר לו החזון איש זצ״ל מי התיר לך להכותו ,שזה

מותר רק לאביו או רבו לצורך חינוך.
א״ה ,וראה להלן מדור ׳פנינים ועובדות׳ בענין להכות ילד .מה שהבאנו בזה.
פרשת כי תצא פרק כ״ה פסוק ג׳

★
נשיקת ספר תורה
אמרו בשם החזון איש שצריכים לנשק את הספר תורה עצמו ,ולא לגעת בספר
תורה בידו ואחר כך לנשק את ידו .וכן במזוזה ינשק בעצמו.
אמנם הברכי יוסף יו״ד סימן רפ״ה כתב בשם האר״י יניח אצבעו הנקרא אמה על שם
ד׳ וינשקנה.
פרשת כי תבא פרק כ״ז פסוק כ״ו

הסתר פנים
שמעתי בשם החזון איש זצ״ל דמה שלא ידוע בזמנינו על אשה מעוברת

שמפילה על ידי דריכה על צפרנים ,שזה מכלל הסתר פנים.
------------------------------------------הערות הנרתיק----------------------------------------------הכאה לחינוך  -פעם כשהייתי ילד היינו יחד בצפת והחזו״א נתן לי מכה .אבא לא היה שם( .ואולי
הוא היה נחשב כמו רבו).
נשיקת ספר תורה  -גם אני שמעתי שאומרים כן בשמו ,לא ידוע לי.
הסתר פנים  -גם אני שמעתי שאומרים כן בשמו ,לא ידוע לי .ובגמ׳ מו״ק יח .כתוב ׳שמא׳
תעבור עליהן אשה עוברה ותפיל ,וא״כ אי״ז ראיה שתמיד תפיל ויתכן שלא תפיל ,אך הנה

אעלה בתמר אעלה בתמר עמוד מס (51הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

אעלה

בתמר

פנינים ועובדות

אע״ם שאין שם זה מצוי אצל האשכנזים( .ונקרא גם בשם שמריהו יוסף אבל מכונה
בפי כל בשם נסים שעל שם הנס).

★
.....................................................................

______ ...

להכות ילד
מעשה באדם גדול זצ״ל שראה ילד משתובב ונתן לו מכה על זה ,ואמר מרן
ז״ל על כך שלתת מכה לילד יכולים רק או אבא שלו או הרב שלו ,אבל סתם
בנ״א אין לו רשות להכות ילד אע״פ שאינו מתנהג כשורה( .א״ה ,ועיין ספר
היראה לרבינו יונה אות ע׳ שכתב :יש להזהר מאד מלהכות שום אדם אם לא בנך או

תלמידך או קטן שאתה מוכיחו ,עכ״ל .וראה עוד מה שהובא לעיל כשיעורי החומש
בענין הכאה לחינוך).

★
דור דור וגזלניו
בהזדמנות מסויימת כשהייתי אצל מרן ז״ל דיבר על יהודי אחד שהיה נחשב

כרב ואדם חשוב ,ומרן ז״ל אמר לי שעליו יש להביא מה שאמרו במדרש (מד״ר
פר׳ אמור כ״ו ז׳) מלמד שהראהו הקב״ה למשה דור דור ושופטיו דור דור ומלכיו
וכו׳ "דור דור וחומסיו דור דור וגזלניו"( .ואמר רבינו שבאמת לאחר פטירתו של מרן
ז״ל כבר נודע טבעו של אותו אדם אצל כולם והפסיקו להחזיק ממנו ,אבל בהתחלה רק

מרן ז״ל הרגיש בזה).
★

הרייי מגאש

שמעתי בשם מרן ז״ל שאמר כי הרמב״ם התפעל מאד מרבו הר״י מגאש שהיה
לו חריפות גדולה מאד( .א״ה ,וז״ל הרמב״ם בהקדמתו לפירוש המשניות על הר״י
מגאש :כי לב האיש ההוא בתלמוד מבעית למי שיסתכל בדבריו ועומק שכלו בעיון עד

אשר כמעט נאמר בו וכמוהו לא היה לפניו מלך במנהגו ודרכו ,עכ״ל הרמב״ם).

★

אעלה בתמר אעלה בתמר עמוד מס (88הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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סימז ל״ט
בחובל בחבירו דגלי קרא דמשלם ולא לה? אם הוא דוקא במקום נזק ,או
אף לעגין ד׳ דברים.

באו״ש

הל׳ נערה נתגלה פ״א הניא ד׳ הגהת
אשרי בב״ק פ׳ כיצד סי׳ ט״ו׳ אמאי
דב׳ הרא״ש ז״ל ,דבשאר ארנעה דברים לא מחייב.
אלא במזיד או קרוב למזיד׳ וב׳ ע״ז בהג״א ,כגון
שלא התרו וביאר באו״ש דנווגתו פשוט דהא דרבי
רחמנא בחובל לשלם ,אף כשהתרו בו ,הוא דוקא
במקום דטשלם נזק ,אבל במקים דליכא תשלומי נזק,
רק ד׳ דברים לחור" אם התרו בו ,לוקה ואינו
משלם ,כמו בבל דיני התורה ,וע״ש שב׳ לדתסביר
הדברים והוא באמת חדוש גדול.
I

/

ונסתפהתי

לפי״ז ,איך יהי׳ הדין ,באין בנזק
לחור ש״ם ,רק בצירוף ד׳ דברים,
או א׳ מהם ,סי אסרינן ,דהא דהדין ב הכהו הכאה
שאין בה ש״ם דלוקה ,היינו דוקא ,דליכא בבה־,
החמשה דברים ש״ם ,דאז הדין דאינו משלם הנזק,
כיון דהוא פחות מש״ם ,וע״ב לקי משא״כ בכז־ז״ג
ביון דבצירוף איכא ש״ם ,וממילא מחויב לסולם גם
בעד הנזק ,אף דדמי נזק לחוד ,הוא פחות מש׳ם,
אבל עכ״ם הרי מחויב לשלם ,וממילא כיון דמתייבינן
לשלם הנזק ,שוב הדר דינא .כמו בחובל דעה^מא,
דמשלם ואינו לוקה .או די״ל ,דפחות מש״ם אף באופן
דמשלם ,לאו תשלומין מקרי ,ולאו רשעה הוא ,דנימא
דסקרי ב* רשעיות ,דיפטר ממלקות משום זה ,דלאו
מצין הוא בכהח״ב׳ וב״ד אין נזקקין לזה .והד׳ דברים
ג״ב אינם פוטרים ,וממילא יהי׳ הדין בזה דלוקה,
וממילא שוב פטור מתשלומי ממון לגמרי" ואף דמסתבר
כצד בתדא .הי׳ נראה לכאורה" להביא עוד ראי׳ לזה.

הנה

הש״ס לקמן דיליף מכה מכה אליבי׳ דר״ל,
דחייבי מלקיות שוגגין פטורין ,פריך והא
חובל בחבירו בר תשלומין הוא׳ ומשני ,אם אינו
ענין .להנאה שיש בה ש* ,0תנהו ענין להכאה שאין בה
ש״ם ,סו״ס לאו בר תשלומין הוא ,ל״צ דבהדי דמהיי*.
קרע שיראין דיל־יי׳ ,ונראה פשוט ,דבנה״ג דבהרי
דמתיי׳ ,קרע שיראין דלי׳ ,אף דהוי" נזק ההכאד־ז
פחות מש״פ .מים נכה״ג דמתחייב ביתד ,בדמי הנזק
של חבלה ובדמי השיראין ,יתחייב לשלם גם דמי הנזק,
אף שהוא פחות מש״פ ,דשני החיובים שבאי בב״א
מצמרפים לחיוכא ,דנאמת גם כאינכם באים שני
החיובים כאחת ,ג״ב הי׳ נראה לכאורה ,דמצטרסים
שני החיובים׳ אף דאין בכ״א מהם ש״פ ,וראי׳ מש״ם
(שבועות דל״ח ).דאר״י פרוסה מכולן מצטרפת ,וחיינו
ספקדין וגזל ותשומת יד ואבירה ,חזינן דהוי כפירת
ממון ,וסצהוני בל התביעות בחדרי לש״פ ,אולם שוב
התבוננתי ,דזחו וגד הי׳כרא דיזערלו בכח״ג׳ דחלא

עיקר טעמא ,דאין גזקקין לפהות מש״ם ,הוא מסעם
מחלה ,כמבואר וסנהדרין דנ״ז ).וכבר האריכו בזה
האחרונים ,א״ב היכי סצטרפין שתי תביעות ,שלא
באו כאחת ,כיון דכבר נמחל לו ,והרי גל ואבירה
וכה״ג ,לא סשכח״ל נב״א ממש׳ וע״ב צריך לדתוקי
נפשין .ב ההיא דשבועות דמיירי ,בגון שגזל יוותר
מפרוטה ,ונשאר אצלו עוד פחות מפרוטה ,ונסו ההיא
דבב״ק דק״ה ,ושו״ט עתה שמביאים בשם השעהמ״ש
שעמד בזה ,אבל עכ״ם כ״ז ,באינם באים שני החיובים
כאחת ,אכן אם נאו כאחת ,וכהא דנהדי דמחיי׳ קרע
לש״ראין ,נראה פשוט דמצטרפי לחיובי׳ ,דמעיקיא
לא מחל לו ,וא״ב תקשה בידן דמשלם נזק החבלה
בצירוף השיראין ממילא לאו בר מלקוח היא אלאי
דחבלה והיכי ליף מהבא ,דסלקות שוגגין פסירין,
ועי׳ במהרש״ל שם ,דר״ל למסקנא דמוקי בקרע
שיראין סיירי ,אף בהכאה שיש בה ערם .אביל
בהפלאה לא כ״כ .וע״ב מזה דתשלומי נזק פחירת
מש״ם אינו פוטר ממלקות ,אף במקום שטשלם,
דלאו רשעה מקרי .וממילא הדר דינא׳ דאררבה
לוקה ואינו משלם.

אולם

לפי״ז יקשה סובא׳ דל'ל להש״ם לומר
דמיירי בקרע שיראין דהוי כמון אחר
לגמרי ,הלא משכח״ל בפשוט׳ בהכהו הכאה שאין
בה ש״ם בנזק לחוד ,ובד׳ דברים יש בהן ש*פ"
וא״כ לינא בזה הדין דחובל׳ דמשלבש ולא לקי
להג״א דל" וד׳ דברים הוי דינם כמסץ אחר .דלוקה
ואינו משלם׳ וא״ש הלימוד דמכה מנה ,לפמיר אפי׳
בחייבי מלקוח שוגגין .אלא ע״ב מונה דלא כהג״א
דל .ואף לענין ד׳ דברים ,הרין דמשלם ולא לקי.

שוב

ראיתי דלק״ם ,דד*כ חידוש הג״א דל׳
א נו רק לר״י דחייני סלקורת דינגין
חייבים בתשלומין ,משזרב לר׳ל דגם חייבי מלקית
שיננין פטורין ,אס נאמר דרק נזק פוטר מכלקיר־ז
יקשה דחיכי משכח׳ל אליבי׳ ,צער וכל הד׳ דברים
שלא במקום נזק ,כדמרבינן לה מקרא בב״ק ,הלא
יפטר מדק חייבי סלקיות שיגנין ,גם בלא התרו
נו ,ואפי׳ במקום נזק נ״ב יקשה .דגהי רועזק פתור
מנילקית בחובל׳ אבל עב'פ לא גרע מחייבי מלקית
שיגגין נמ״ש ם הרש'ל בסוגי׳ זו ,יכ״ב בקצ-ה״ת
סי׳ ל*וז ,ואשי׳ למ״ש בחפלאה ,דניץ דגלי קר>►
דסשלם ולא לקי ,הוי בלאו בר מלקות כלל׳
משאר חייבי מלקית שיגגין ,אבל עכ״ש יקשה ,מהא
דסשלמין ד׳ דברים שלא במקום נזק ,ס״ס לא
נפטר ,מסעם דהר חייבי מלקות שיגגין ,שרן לי׳רר
דהדוש
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סימז

אפיהי

1w

דהודש הוא שחדשה תורת גד״ד ,דלא יפטר מסעם

שוגגץ,

מלקות

חייבי

א״ב לר״ל יתחייב בהו,

?׳ט

ים

טלק-־ת

דמהויב

דעלמא,

כאינש

דהלא

ד׳ דברים

גם

לוג״א ז״ל ,הדל כמסין אחר ,ואינו שוטר ממלקות

בהחרו בו .דאין חילוק לדידי׳ בעלמא בין התרו בו

ובתה התורה חובר,

ללא התרו

דכיון

בו,

תום׳ ד״ל:

ועי׳

דחדשה

דהא

בד״ח זר ,ועוד,

דמשלם

תורה בחובל,

דגם

אלא ע״ב

בד׳ דברים׳

לתשלומץ ,וברמב״ם ש״ב סח׳ רוצח

הי״ב כ׳,

מת

ואינו

בין עבדו לעבד אחרים ,שעבדו יש לו רשות לתכוחו

לוקה הוא דדקא בתשלומי נזק להג״א ז״ל ,א״ב כל

וכו׳ עכ״ל

ובמנה״ה סי׳

ממון דאתי בהדי חבלה לבד מנזק הוי שוב כסמון

ס״ם כ׳"

חדוש גדול לדינא,

והוא

מגא כן באיזה מקום,

דבשה

לכאורה

לחשך בגיטין דכ״א.

דעל יד של עבד׳

וניתן לה את העבד,

דססורש הוא

אבין,

ובעניי לא

אחר ובקריעת שירא ץ׳ ובקריעת שיראין הרי מבואר
בש״ס ,דשסוד אשי׳ בלא התרו בו׳ ואיך נאמר,

על מתני׳

דלר״ל יהי׳ ג׳ חילוקי סמון בחובל ,דלעגין תשלומי

ואסרינן שם ,בשלסא יד דעבד לא אששר למקציי׳,

נזק אף בהתרו בו׳ משלם ואינו לוקה ובד׳ דברים,

וב׳ רש״י

ז״ל,

במצוות ואינו רשאי

דשייך

לחבל

בהתרו בו לוקה ואינו סשלם ,ובלא התרו בו משלם,

בו ,ואם הבל בו יוצא לחירות בראשי איברים ,אלמא

שאץ בה ש״שץ אף בלא

אינו רשאי לחבל בו עכ״ל ,הרי דששטות ד׳ הש״ם

התרו בו ,שמור מלשלם כמבואר בש״ס ,ולא שסענו

סוכה ,דאסור להבל כעבדו ,ואף דיש לדחוק וליישב

בהבאה

ובקריעת שיראין

אלנית

דר״ל,

זה אליבי׳

צ״ל לדידי׳,

ע״ב

דאין

חילוק בין נזק לד׳ דברים ,דלא בהג״א דל ,ובכולהו
משלם ואינו לוקח,

דחבלד,

ממיני

אף בד,תרו בו,

ושוב לא ק״ם מה שהקשינו מסוגי׳ וו .להג״א ז״ל,

דהכא

דר״ל

אליבי׳

ולדידי׳

קיימיגן,

כע״ב ל״ל

חדושא דהג״א דל .אבל מאי דקשה לן ,כיון דלר״ל

בע״ב צ״ל דלא כהג״א דל .א״ב ממילא איך נחדש

p

גמירוש דמאה

שאין

ש״ש בכל חמשה
דל ובן

בתו״י

דאבושת

ופגם

יריב

דברים

דברים .אמו

בחמשה

היינו שאץ בדה

אלמא

דא״ב גדש

דל״ל

כ׳,

מה לחובל.

בושת

שכן

לאו תובל היא,

וכסה עניני חבלות ,שאין בהם כל ה׳ דברים עכ״ל׳

הרי דס״ל ג״כ׳ דבושת ושגם שוה לנזק בזה .וכ״ב
הדיסב״א דל בההיא רקרע שיראין.

שי׳ דכי הא

לא רבתה תורה חובל לתשלוםין.שלא רבתה התורה,
אלא לענין חמשה דברים נחבלה גושי׳ עכ״ל.

והנלע״ד

ששד מכולן׳ וב׳ בקגוה״ח סי׳ תכ״ד.

דהיינו אשי׳

כמלקית ואע״ג דהיכא דליכא תשלומין בחובל .מחייב

שקנה

עבד

קנה

שי־בו יכה ממנו
כבה

בה

שאץ

משום דמה

דרבו אינו אלא,

והדל בר תשלומין.

רבו.

ולזה כ׳ בב״י,

אודכ,

ש״ש

חייב מלקות׳

can

כיון

אם נאמר

p

כמלקות כהב״י דל.

רק

הגא מחויב לשלם ,אלא

דברים לבד כנזק.

דגם

מכנו אח״כ.

אבל

שזיכה

התראה ,או שוגג קרוב למויד ,ואדרבה נראה בפשוט

בו חייב בד׳

דגם בהתרו

הני רבותינו דל,

שהבאנו

דברים׳

וס״ל ג״כ ככל

לעיל,

דאין חילוק בין

נזק לד׳ דברים בזה.

ונסתפקתי

בשנים שהבלו באחד כאהד,
הכאה שיש בה ש״ש .והדין

מבואר ברמכ״ם פ״א םה1./זובל ובשו״ע שי׳ חכ״א,
דשנים שחבלו סשלשין ביניהם ,ואף דבכה״ג דלא

הי* רק ש״ש בכולה

הבלה ,אין מגיע

רק מי פרוסה ,בכ״ז נראה לכאורה
לכ״ןנ

דעכ״ם

הזיקוהו

בש״ם,

לכ״א לשלם
דנהייב לשלם

וממון

הוא

לגבי

מהד

כיון

שמצא
דבאפת

טרוסה

של שנים,

כל אחד

חייב

רק דיש לחקור,

מלקות אלאו דהבלח.

ולעיל כתבנו דשחות מש״ש ,אף באופן דיתחייב מן

הדין לשלם .ם״מ לאו רשעה סקרי,

תפטור

משום

שתי רשעיות א״כ היאך נפטור כ״א ממלקות ,משום

הוא

שרידי וניכה סמנו ,נראה ששום לכאוויד" דזר\ אינו
שייך .רק לעגץ

או

וכן יש להסתפק בעדים זוממין כה״ג ,אם העידו
באחר שחייב שרוטה והמסו .ואולי י״ל ,דכנה״ג

דברי המשגה .דשגזיר גבן

הארבעה

קרוב למזיד

אלא
דליתי׳

ומשום דהו״ל כתשלוסץ.

דהיינו סזיד בלא

שמשלם הצי שחטה׳

בתשלומץ כלל .ועי׳ בב״ח ודרישה בשי׳ ת״כ .עב״ש

כששמות

רק

דידי׳ ,וגם ל״ש בכאן פעם דמחילה .ועי׳ ב״מ דכ״ו:

עוד ראי׳ מש״ם .דשנינו במשנתנו
וב״ק דש״ז ).החובל בע״כ שלו

מלקות .כיון דשסורא

כיון

שלא

באור שמח בכוונתו׳

לגמרי לס״ש

ודלא בהג״א

ע״ש,

בתוד״ה

דל״ב.

קאי.

שנה

דברים ,אלא או סזיד או קרוב למזיד כגון בל4ת
התראה .או שוגג קרוב למזיד וכו׳ עכ״ל .וגראח

ור״ל בהתראה,

עוד דד׳ רבותינו הראשונים דלא כהג״א,
דדש״י דל בד׳ ל״ג .בד״ה אלא ,כ׳
בה ש״ש.

שוב

השגתי ם׳ אור זרוע לבב״ק ,שהוא המקור
לחג״א חנ״ל ודל ,דלא מחייב בארבעה

דטצייר כל גווני ,דמשכח״ל ד׳ דברים ,דהיינו סויד

אליבי׳ דר״י ,הלא בזח לא שליגי כלל.

ונראה

אבל אין כן בפשטות ד׳ הש״ט.

ועי
ליכא

כאילו

כיון דלאו ב׳ רשעיות גינתו׳

בל אחד מתחייב בפרושה שלמה׳

לאשתלוסי

מהאי .יתחייב

השני

לשלם

דאי
בל

השרוטה׳ ועי׳ מכות ד״ג ,ואחר כתבי כ״ז סצאהי
בשבחי ה״א סי׳ קש״א ,דמביא ד• הרמב״ם דל בפ״ג
מרוצח .דמותר להכות לעבדו ומשיג על חביי דילי
והרגיש בד׳ רש״י דל בגיטין כ״א הנ״ד1

יעוי״ש,

ל5גץ נזק לא שייך כלל דסחויב אלא שזיכה ככני.

וכ״כ גם בלקיטי ההכ״צ שי׳ ל״ד ,להשיג על וזב״י

דהרי הוי כשירי והסירו .ואין מקוש מעייץיא לתשלומי
גין סלל ,והדל לעגץ נזק .בהכאה שאין בה ש״ש,

דל ,ומביא ראי" להרמב״ם דל ,טטתגי* דקתני שטור

ומשמע דגם ממל^ח במ״ש
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לעיל4

דבי רב

ארז א

קלה

מחזיר כולו ,דהרי מזיק אינו משלם אלא מה שפחתו,

לאדון ,א״כ האדון החובל אינו מתחייב כלל ,וא״ב

משא״ב כשאומר פקדון שמחזיר כולו ,אולי מקרי

הרי תקשי באמת אמאי לא לילקי.

באמת חזרה קרן ,ואף מהך דמודה בקנס ואחר כך
באו עדים י״ל דשאני התם דמיירי דכפרו אחר כך,

והנה כתב שם ליישב דעת הקצוה״ח ,דאף דנאמר

דבנזק עיקר החיוב הוא לאדון ,ואם אמר העבד

וצ״ע.

לאחד הכני פצעני לא יפטר הלה על פיו ,משום דאין
החיוב לעבד אלא לאדון ,מ״מ חיובא דצער ובושת -

למאן דס״ל דיש לעבד בושת  -וכן ריפוי ,הוי לעבד,

סימן כב

דאילו לאדון ,הרי מתחייב החובל בעבדו רק מטעם

בענין החובל בעבד כנעני שלו

דהוי כמזיק שורו וחמורו דאין שם ד׳ דברים ,וא״כ
הרי אינו מתחייב אלא נזק ,וא״כ החובל בעבדו שלו,

א) תבן במתניתין דף פ״ז דהחובל בעבד כנעני שלו

נהי דנזק לא מתחייב ,מ״מ צער וריפוי הוי מתחייב

פטור מכולם .והנה איכא פלוגתא דרבוותא אי

לו ,ואם פטור אפילו מריפוי עיין תוס׳ בדף פ״ז ע״א,

מיחייב עלי׳ מלקות ,דנימא כיון דאינו משלם לוקה,

מ״מ אין זה כבר רק מטעם מה שקנה עבד קנה רבו,

כמו בהכאה שאין בה שוה פרוטה ,ובאמת כן דעת

וא״ב הוי כבר כמו דמשלם צער וריפוי ובושת ,ולזה

הב״ח בסימן ת״כ דלעולם לוקה בע״כ שלו ,וכן דעת

שפיר כתב הקצות החושן דמיפטר מלקות מטעם

הגר״א .אולם דעת הב״י שם דאף בעבדו אם הי׳ הכאה

דבחובל אמרינן דמשלם ואינו לוקה ,והרי תשלומי

שיש בה שוה פרוטה פטור ממלקות ,ומשום דאמרינן

צער ובושת גם זה בכלל חובל ,וכמו שב׳ התום׳

דהא דפטור מתשלומין הוא לא משום דאינו מתחייב

כתובות בדף ל״ב.

ממון על הכאת עבדו אלא אמרינן דבאמת מתחייב
כמו בכל חבלה ,ורק פטור מטעם מה שקנה עבד קנה

רבו ,וא״כ הוי זה כמו שמשלם ,ולהכי פטור ממלקות

ב)

אולם

לענ״ד אי אפשר לומר כן בדעת הרמב״ם
והוש״ע ,משום דהרי פסקו דהחובל בחברו

לוקה

ביוה״ב אפלו במזיד חייב לשלם לו ,וב׳ המפרשים,

כדאמרינן בכתובות ל״ב ע״ב דבפירוש ריבתה תורה

עיין שם בסמ״ע סי׳ תכ״ד אות ג׳ ,דאף דקיי״ל לעולם

חובל לתשלומין  -עי׳ בב״י סי׳ ת״כ ,ובקצוה״ח תכ״ד

דאין לוקה ומשלם ,והרי בחובל ביוה״כ יש בו לאו,

אות א׳ שביאר כן בדבריו.

מ״מ כיון דגלי לן קרא דחובל משלם ואינו לוקה א״כ

-

כמו

בכל

חובל

דאמרינן

משלם

ואינו

אמרינן דה״ה אף אם יהי׳ שם לאו אחר מלבד לאו
והנה ראיתי בספר חזון יחזקאל על התוספתא בפ״ט

דחובל.

הל׳ ח׳ שתמה שם על הקצוה״ח ועל הב״י ממה
דאמרינן שם בתוספתא דעבד שחבל בעצמו ויצא

והנה בספר מנחת חינוך מצוה

מ״ט הקשה על

לחירות חייב לשלם לרבו היזקו ,והנה אם נאמר דכל

הרמב״ם והש״ע דא״כ למה אמר ר״י בכתובות

החיוב בחובל בעבד כנעני הוא משום דמתחייב לעבד

דף ל״ב ע״ב ,אקושיא דמקשינן שם אמתניתין דהבא
על אחותו דמשלם קנס ממתניתין דאלו הן הלוקין ,הא

א״כ בכה״׳ג שחבל בעצמו למה יתחייב ,אלא ע״ב

אין לוקה ומשלם ,ומתרץ שם ר״י ,כאן בהתרו בו

מוכח מזה דלעולם החובל בעבד מתחייב לרב משום

לוקה ,כאן בלא התרו בו ומשלם קנס .וקשה ,הא גם

מזיק ממונו ,וכמזיק שורו רחמררר דמי ,א״כ הרי אין

בהתרו בו לפטור ממלקות ,משום דכיון דאיכא התם
בושת ופגם דהוי חבלה א״כ נאמר דמשלם ואינו

כמשלם ואינו לוקה ,משום דודאי אינו בתורת חיוב

לוקה ,ואף דיש כאן לאו אחר דאחותו מ״מ ליהוי כמו

כלל ,כיון דחזינן דהחובל בעבדו מתחייב באופן ישר

חובל בחברו ביוה״ב דפסקו הר״מ והשו״ע דמשלם

והרב מיני׳ קא זכי מטעם מה שקנה עבד קנה רבו,

לפוטרו ממלקות בחובל בעבדו מטעם דנאמר דהוי
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א ר ז א

דבי רב

בבא קמא

ואינו לוקה ,משום דמכיון דגלי קרא בחובל דמשלם

להעבד והרב מיני׳ קא זכי ,אלא דמתחייב מעיקרו

ואינו לוקה א״ב אף אם נתוסף שם לאו אחר מלבד

להרב ,וא״ב ע״כ הרי הרב שחבל בעבדו לא מתחייב,

לאו דחובל ג״ב אמרינן דמשלם ואינו לוקה ,עיי״ש

וא״כ תקשה למה באמת מיפטר ממלקות כמו שב׳

שהניחה בקושיא ,ועיי״ש שהביא מדברי הרמב״ם הל׳

הב״י.

נערה בתולה שב׳ דבהתרו בו בהבא על חייבי כריתות
לוקה ואינו משלם ,וקשה דלמה לא נאמר דמשלם
לעולם ,כיון דהוי חובל עיי״ש ,וע׳ בתום׳ רעק״א

כתובות אות מ״ב שהקשה ג״כ כן.

ג)

אולם

נ״ל דהקושיא מהתוספתא הנ״ל מעיקרא לא
קושיא כלל ,והוא משום די״ל דבחובל בעבד

כנעני של חברו לעולם יש לחייבו בנזק מתרי טעמי,
חדא מטעם חבלה ,וזהו באמת החיוב מעיקרו הוא

אולם

ראיתי בתרומת הכרי סימן תכ״ד שהקשה כבר

להעבד ,והרב מיני׳ קא זכי מדין מה שקנה עבד וכר,

קושיא זו על הרמב״ם ,ומתרץ דדעת הרמב״ם

ועוד מתחייב להרב מטעם דהוי מזיק ממונו ,וכן

היא דאין בבושת ופגם דין חובל ,כי לא נאמר קרא

ראיתי באמת שתפס בפשיטות הגרי״ז זצ״ל בספרו בדף

דכן ינתן בו ,דמרבינן מיני׳ לחובל דמשלס ואינו

פ׳ ע״ב ,וא״כ א״ש הכל ,דהעבד שחבל בעצמו משלם

לוקה ,אלא לענין נזק ממש ,ולא לשאר ד׳ דברים,

לרב כשיוצא לחירות מטעם דהרי חבל ממונו של

וכמו כן גם בושת ופגם דמאנס אינו בכלל חובל ,וע׳

בעלים ,אולם גם החובל בעבדו מיפטר ממלקות משום

במנחת חינוך הנ״ל דמסתפק שם אם לוקין במאנס

דבאמת מתחייב לעבד ככל חובל ,והא דמיפטר מדין

אחותו במקום שהתרו בו גם על לאו דלא יוסיף הנאמר

חובל הוא מטעם מה שקנה עבד וכר ,וכמו שב׳

בחובל ,וע׳ שם דמסיק דאין לאו דחובל אלא בהכאה

הקצוה״ח ,וא״כ שפיר הוי משלם ואינו לוקה ,ואף

דווקא ,וא״כ א״ש מה שפסק שם הרמב״ם דבהתרו בו

דקצת צ״ע ,דאם נאמר דמתחייב כאן לעבד ולרב ,לזה

לוקה ואינו משלם ,משום דאין זה בכלל רבויא דחובל

משום חובל ולזה משום היזק ממונו ,א״כ איך מיפטר

דאמרינן בי׳ משלם ואינו לוקה ,וכן כ׳ באמת מפורש

בתשלום אחד שמשלם לרב ,מ״מ י״ל דכיון דסוף סוף

בהגהות אשרי בפ׳ כיצד הרגל אות ט״ו דהא דמשלם

הלא צריך לשלם שניהם לרב מפטר כאן בתשלום

ד׳ דברים במזיד היינו דווקא בלא התרו בו למלקות,

אחד ,וצ״ע.

דאי התרו בו לוקה ואינו משלם ,ש״מ דאין ד׳ דברים
כחובל ,דאמרינן בי׳ לעולם משלם ואינו לוקה ,ואף

והנה ראיתי בספר ברכת שמואל ב״ק סימן ב״ח אות

דאמרינן בדף ה׳ ע״א "פגם היינו נזק" ,מ״מ לענין הך

א׳ שהביא שם שהגרי״ז זצ״ל שאל מאביו הא

דינא דריבתא תורה חובל לתשלומין אין זה בכלל,

דחובל בעבד כנעני חייב אם הוא מדין חבלה או מדין

והרי חזינן לדעת הרמב״ם דיש חילוק בין נזק לפגם,

מזיק ממונו כחובל בשורו ,וחקר נ״מ בדבר לענין מה

משום דהרי פסק בפ״ה דחובל דאינו משלם נזק על פי

שב׳ הלחם משנה בפרק ד׳ מהל׳ חובל ומזיק הל׳ י״ב

עצמו ,ואילו פגם פסק בהל׳ נ״ב דמשלם עפ״י עצמו,

דבחובל בחברו מתחייב לשלם נזק אף אם לא אפחתי׳

וכמו שהק׳ כבר זה המ״מ ,וא״כ לפי״ז הלא נדחה

מכספי׳ ,וכגון אם חיסר כשערה מעורו שאינו חוזר,

תירוצו של החזון יחזקאל על הקצוה״ח ,משום דהרי

ומקומו נעשה צלקת חייב כבר נזק ,וא״כ אם גם חובל

א״א לאמר דלהכי אינו לוקה בחובל בעבד כנעני שלו

בעבד מתחייב משום חבלה גם חובל בעבד יתחייב

משום דמתחייב בצער וריפוי ,משוס דהרי הוכחנו

כה״ג כשלא אפחתי׳ מכספי׳ ,אבל אם נאמר דאין

דדעת הר״מ היא כדעת ההגהת אשרי דבד׳ דברים לא

חיובו אלא משום מזיק ממונו אז בודאי לא יתחייב

נאמר הריבוי דמשלם ואינו לוקה ,וא״כ אם אמרינן

אלא באפחתי׳ מדמי' ,ומביא שם שהגר״ח זצ״ל פשט

דמיפטר ע״כ הוא משום נזק ,והרי בנזק הוכחנו מהך
דהעבד שחבל בעצמו דאמרינן בתוספתא דמשלם

לו דחיובו הוא משום חובל ,וממילא ודאי דיתחייב
אף בחבלה דלא אפחתי׳ מכספי' ,ועיי״ש שהוכיח דלא

לרבו ,דזכות הרב הוא לא מחמת דהחובל מתחייב

משום דבאמת

שייך לחייב בעבד משום
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ממונו,
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דבי רב

סימן כב

קלז

־ אמרינן בעבד דאין לו דמים לנזיקין כמו בבן חורין,

שם בברכת שמואל דהרי זה סותר לכאורה דבריו שכ׳

ואם כן על כרחך חבלתו הוא דין קנם כמו בבן חורין,

בשמו מקודם באות א׳ ,שפשט לבנו הגאון ז״ל דחבלת

עיי״ש שכתב בשם הגר״ח דהיינו טעמי׳ דהרמב״ם מה

עבד כנעני נדון כחבלה ,ומתרץ שם דברי׳ ,דאין זה

דסבר דאינו משלם נזק דחבלא עפ״י עצמו משום

סתירה ,דבאמת המזיק מתחייב משום חבלא ,אולם

אין

זכית האדון הוא מדינא דחמרתא מעברתא אזיק ליה׳,

התשלומין אלא קנס ,וכמו כן הוא בעבד דהלכה של

ומחמת דין זה נעשה האדון זוכה מעיקרו בהחבלה

עבד הוי קנס ,עיי״ש.

עיי״ש.

דבאמת

אולם

אין

דמים

לבן

חורין,

ומשום

הכי

על דברי׳ לענ״ד בודאי תקשה מדברי התוספתא

ונראה לפי זה דיש ליישב ג״כ דעת הקצוה״ח  -אבל

הנ״ל ,דאמרינן דאף עבד שחבל בעצמו משלם

לרבו כשיצא לחירות ,הרי ע״כ דמתחייב מטעם מזיק
ממונו ,דבחובל בעצמו לכאורה בודאי ל״ש לומר

דמתחייב מטעם חבלה ,וצ״ע.

לא מטעמי׳  -דאף אם נאמר דהאדון זוכה

בהחבלה באופן ישיר ,מ״מ אין זכיתו מטעם דהוי היזק
רירי' ,אלא דבאמת ההיזק מקרי היזקא דעבד ,אלא
מכיון שהוא מקרי אדון אף במעוכב גט שחרור,

ד)

אולם

ומחמת זה יש לו זכות בכל קנסותיו ,הרי זה מזכהו

מה שקשה על הקצוה״ח הוא מהא דאמרינן
בגיטין דף מ״ב ע״ב דאי מעוכב גט שחרור

יש לו קנס גם חבלה שלו שייך לרבו ,כדאמרינן התם

"השתא חבלי בי׳ אחריני יהבי לי׳ לרבי׳" והתם ע״כ

אף בחבלה של העבד שישולם לו ,מ״מ י״ל דאין
החיוב של האדון ,אלא דהוא זוכה בהתשלומין של

העבד ,וכל דין שמשתלם להעבד צריכים לשלם

להאדון.

אינו זוכה בחבלה דידי׳ מטעם מה שקנה עבד קנה

רבו ,משום דהרי הויין מעשי ידי׳ לעצמו ,כמו שכ׳
התום׳ שם ,ועיין שם בפנ״י שכבר עמד ע״ז ,למה

והנה לפי״ז נראה דאכתי יש מקום לומר דאף בחובל

שייך נזק לרבו ,וביאר דנזק דקטלי׳ מקצתו שייך

בעבד מעוכב גט שחרור שלו דפטור ממלקות,

לרבו משום דאמרינן דהוא כמו קנם דקטלי׳ כולי׳

משום דחשבינן כאילו נתחייב לו להעבד - ,משום

דיהבינן לרבו ,משום דנקרא אדון ,א״כ הלא משמע

דהחיוב עין תחת עין בעיקרו הוא חיוב עבור העבד- ,
אדון

צריכים

התשלומין

מזה דהאדון זוכה בחבלה ,אף אם הוא מדין חבלה,

ורק

באופן ישר ולא מחמת דין דמה שקנה עבד קנה רבו,

להאדון ,וממילא מיפטר הוא בחבל בו הוא עצמו,

משום דהרי זוכה אף בנזק דמעוכב גט שחרור ,אף

אולם זה נחשב כאילו נתחייב לו מצד אחד וזוכה בו

דלא אמרינן שם מה שקנה עבד קנה רבו ,וא״כ תקשי

ליפטר מצד זכות שני ,מחמת שהוא אדון לו ,וזה ג״כ

אמאי באמת אינו לוקה החובל בע״כ שלו ,הא על

מיקרי כמשלם ,וממילא דאינו לוקה ,ודומה לדבר מה

כרחך לא מתחייב לו כלל ,דהא כל חיוב נזק הוא

שכתב שם הקצוה״ח בסימן תכ״ד הנ״ל לענין מפתה,

לאדון.

להקשות למה לוקה אף שמוחלת לו מ״מ הוי זה כמו

מחמת

ששילם,

דין

לשלם

אף דודאי היא מוחלת לו מראש ואינו

והנה בברכת שמואל סימן הנ״ל באות ח׳ כתב

מתחייב בבושת ופגם ,מ״מ כיון דמחמת עיקר החיוב

הפנ״י

מתחייב ,ורק מצד אחר זוכה ,מחמת המחילה ,מקרי

בגיטין הנ״ל ,שתפס דהאדון זוכה בחבלה של עבדו

זה משלם ואינו לוקה ,עיי״ש ,אמנם עכ״פ מה שכ׳

בלי דין של מה שקנה וכו׳ ,אלא משום דעיקר דין

הקצוה״ח דהאדון זוכה בהחבלה מטעם מה שקנה עבד

הנזק לאדון הוא ,ומוכיח לה הגר״ח מסברא ,משום

קנה רבו ,זה לכאורה נסתר מהא דזוכה אף בחבלה של

דהרי אמרינן בגמ׳ לענין דמי ולדות "חמרתא מעברתא

מעוכב גט שחרור ,דלא שייך בי׳ מה שקנה עבד קנה

אזיק לי׳" א״כ ע״כ מתחייב מעיקרו להאדון ,והעיר

רבו ,וצ״ע.

שהגר״ח זצ״ל

כתב להוכיח

כדעת
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קיח

סימן פ פא סס

היה נראה בעיניו לפרש הכי דברי הש״ס הסתומים,
אבל לממשה קיבל תירוצו דבאשה שראתה כתם ביזם
ווסתה ,וש-וב ראתה בתוך מעת לעת שפיר תלינן כתמה
בראייתה לכל דבר ,כנ״ל נכון בעזהי״ת.
וע״ז בעה״ח חדש פיון תשכ״ח לפ״ק ,פה

ברוקלין יצ״ו.

משה שטערן

ואוצר התכסה!

אח״ז מצאתי בתשר על יעקב חיו" ד סימן נ" ד
אות ג׳ שדן על זה עיי״ש.

סימן פא

נשאלתי

אם אשתו שואלת עצה ממנו בענין
הנוגע לבדיקת שבעה ולמשל שאי

אפשר לעשות הבדיקה בחורין ופדקין מחמת
שהמקום יבש בדת מה תעשה ,ושאלות כיוצ״ב,

מה יענה לה ,והלא אסור לדבר עמה דברים
המרמזים לגוף הדבר.

השבתי

אלו דברים שרי לה לשאול ומצוה
שתשאל ,ורק דברים בטלים המרגילין

לערוה

אסור

לדבר

באר משה

עמה.

אותם ומצטערים שניהם ,ועוד מדרך כבוד הוא לאשה
ששוכבת אצל מטת בעלה ,עכ״ל .הרי מפורש "דדברי
צניעות" שרי לה לדבר עמו בימי נדותה .אבל
הריטב״א פי׳ באשתו נדה ,דאפילו בהא אית ליה
צער כשאינה ישנה עמו בבית ,עכ״צ ואפשר שט״ס
בריטב״א ,וצ״ל :אית "לה" צער וכר ,ויהי׳ פירושו
כפי׳ הג׳ של הר׳ יהונתן ,והמאירי ,שהרבה שאב מפי׳
הר״ר יהונתן ,כידוע להרגיל בספריו ,כ׳ אלא אף
באשתו נדה ק ,שהרי ■מכל מקום גורם לו להתרחק
ממנה ,וזה כפי׳ הריטב״א בלא הגה״ה בדבריו ,וא״כ
ע״כ גם בריטב״א העיקר הגירסא "ליה" ואין להגי׳
"לה" כנ״ל .אבל השאלה שנשאל לפנינו עכ״פ נפתר
מדברי הרביט יהונתן .ואין לומר שהריטב״א יהמאירי
ראו דבריו ולא רצו לפרש כדבריו ,אם כן אזלינן בתר
רובא נגד הר״ר יהונתן שהוא יחיד בדבר ,דלא
מסתבר למלמל כך כלל.
ובזה נחה דעתי ,שתמיד הי׳ חידוש בעיני שבתחלת
הנשואין כשהבעל מביא שאלה לפני המורה,
והוא מוכרח לשאול פיה ,עפ״י הוראת המורה ,בכמה
פנינים הטגעים בדברי צניעות ,וכמעט א״א או
לגמרי א״א שלא יהי׳ הוא ■מוכרח לשאול פיה ולדבר
מגוף המעשה ,אבל להנ״ל הכל א״ש ונכון הדבר
בעזהי״ח.
מנחם אב תשי״ט לפ״ק ,ברוקלין יצ״ו.

משה שטערן

א) הנה הב״י (סי׳ קצ״ה) הביא מאבות דר״נ
(פ״ב) ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב,
יכול ימבקגה וינשקנה וידבר עמה "דברים בטלים".
כלומר ,דברי הרגל ,ת״ל לא תקרב .ודברי האבות
דר״נ הם מקור לדברי הרמב״ם (הל׳ א״ב פכ״א הל׳

סימן סס

ד׳) ומשם נעתק בטור ושו״ע ורמ״א (סי׳ קצ״ה
ס״א) ועיי״ש בש״ך (סק״ב) בשם הטור .הרי דרק
"דברים בטלים" המרגילין לעבירה אסור לדבר עמה

שעל ראש אביו יש הרבה פורסים ,בכל

אבל דברים הטגעיס להלכה ולהל׳ צניעות שרי ושרי.

פעם שמגלהו דם יוצא מהמורסא ,ואמר לי שכן

ודאה זה דבר פלא שמצאתי בדברי רבינו יהונתן
(על עירובי! רי״ף דפוס וילנא י״ט א׳) על
הא דאמר רב ברונא כל הלן [בגמרא הגי׳ הישן]

נשאלתי

דרך רובא דזקנים שיש בראשם נתק ומורסא
וכיוצ״ב ,ובשעת הגלות ע״כ דם יוצא מהמכה,

מהו אם שרי לו לגלח אביו ,ופעם לא רצה לגלחו
ואביו היה מצטער מזה ,כי איננו רוצה שאחר

בקילעא שאיש ואשתו שרויין בה עליו הכתוב אומר

נשי עמי חגרשון מבית תענוגיה ,אמר רב יוסף ואפילו
אשתו נדה .ופי׳ הרבינו יהונתן ,ואפילו היא נדה,
דליכא מניעת תשמיש אפ״ה בושה האשה נשכב שם,
ודברי "צניעות" שבין איש לאשתו אינו יכול לומר

מאחד שזוה דרכו לגלח אביו ומאחר

יגלחנו ,והוכרח לגלחו.
השבתי

אם אביו מצטער במה שאינו מגלחו

שרי לו לגלחו ,ועכ״ז יהי׳ זהיר ונזהר

כל במה דאפשר שלא להוציא דם מהטורסא.
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א) איתא בסנהדרין (פ״ד ב ),היקישא (מכה אדם
ומכה בהמה) למה לי ,מה מכה בהמה
לרפואה (כגון מקיז דם) פעור (מן התשלומין שהרי
לא הזיקה) אף מכה אדם (היינו אביו) לרפואה פעור
(ממיתה ואמ״ג דחבורה היא) .דאיבעיא להו בן מהו
שיקיז דם לאביו ,רב מתנה אמר ואהבת לרעך כמוך
(לא הזהרו ישראל מלעשות לחבריהם אלא דבר שאינו
חפץ לעשות לעצמו ,ובהלטת גדולות סי׳ רט״ז מפרש:
כשס שאתה אילו נתכוונתה לרפאות אדם ולטובתו
ונתגלגלה ע״י הבורה שלא מדעתך לא ברצונך ,לא
הייתה רואה לעצמך טון ,כך עשה בחברך ואהבת
לרעך כמוך) .רב דימי בר חינסא אמר מכה אדם ומכה
בהמה ,מה מכה בהמה לרפואה פטור אף מכה אדם
לרפואה פטור .רב פפא לא שביק לבריה למישקל ליה
סילוא (קוץ ישב לו בבשרו) מר בריה דרבינא לא שביק
לבריה^למיפתח ליה כוותא (טיה להוציא ליחה ממסה)
דילמא חביל והיה ליה שגגת איסור .אי הכי אחר
נמי (דהרי כל ישראל הוזהרו על חבלת חבירו) אחר
שגגת לאו בנו שגגת חנק .והתוס׳ (סוף ד״ה ורבי
שמעון) כ׳ דהא דאסרו למישקל סילוא משום דהוי
פסיק רישיה אבל כל שאר דבר שאינו מתכוון דלא

פסיק רישיה הוא שרי.
ח״ל המאירי (ד״ה החובל) בן לא יקיז דם לאביו
לכתחלה ולא יטול קוץ התחוב בבשרו ,ולא
יפיס לו מורסא וכיוצא באלו מחשש חבורה ,ואס עשה
לטונת רפואה פעור .ודברים אלו דוקא כשיש אחר
לעשות ,אבל אם אין שם אחר ,והם מסתכנים או
מצטערים עושה ברשותם לכתחלה ,והמצוה עליו
לעשות( ,ומקור דבריו מפורש ברמב״ס הל׳ ממרים

פ״ה הל״ז) .כוונת המאירי וכן מפורש ברמב״ם (שם)
דרב פפא דלא שביק לבריה למישקל ליה סילוא ומר
בריה דרבינא דלא שביק לבריה למיפתח ליה טותא,
לא בא למלוק על רב מתנה ורב דימי בר חיננא ועל
הקישא דברייתא ,אלא החמירו על עצמן שלא יטאו
בניהם לידי שגגת חנק .ושיטה זו מפורש בשאילתות
(משפטים סי׳ ס׳) ובה״ג סי׳ רט״ז וחי׳ הר״ן ובכל
הראשונים שנדפסו בזק האחרון על מס׳ סנהדרין
בפרט .כן אמרתי בהשקפה ראשונה לטובה לפום
רהיטה.
ב) א1לם כשפתחתי את הרי״ף ראיתי שאיננו מעתיק
כצל דברי רב מתנה ודברי רב דימי בר חיננא
וכתב וז״ל :אבעיא להו בן מהו שיקיז דם לאביו
ואסיקנא רב פפא לא שבק לי׳ לבריה למשקל סנווא
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י^מר בריה דרבינא לא שביק לבריה למיפתח כוותא,
מ״ע דילמא חביל והוה ליה שגגת איסור .הרי שלא
העתיק דברי ר״מ ור״ד ש״מ דס״ל דפליגי אהדדי.

וראיתי בספר תורת האדם להרמב״ן (שער הסכנה,
ד״ה בפרק החובל) שאחר שהביא כמה ראיות
שבין החולה ובין הרופא מתוייביס לעשות את שלהם,
החולה מחוייב לדרוש ברופאים והרופא מחוייב
לרפאות ,והמונע עצמו הרי זה שופך דמים ,ואחר
כך מעתיק בקיצור הסוני׳ בסנהדרין (פ״ד ע״ב
הנ״ל) ,וז״ל :והשתא תמיהא אס כן לא יתעסק
בקי ברפואות כלל ,דלמא טעי והו״ל שגגת סייף .ועוד
מ״ש בן בהקזה דאביו ,ומ״ש אחר בהקזה דחבירו
דהתם נמי דלמא מזיק ליה ,שכמה דברים של סכנה
תלוק בהקזה ,יעוד אם נחוש לרופא ,אף החולה יחוש
לעצמו ,שאם מרפאין אותו בסממנים והוא אוכלן
בטס של עיקרין ושתה אותן שמא טעו בחולי או
ברפואה ,ונמצא שהמית עצמו שטעותן של רופאים סם
המות הוא ,ונמצא שאף החולה עצמו בא לבית ספק.
וי״ל כיון שנתנה רשות לרופא לרפאות ,ומצוה נמי
היא דרמיא רחמנא עליה ,אין לנו לחוש כלום שאם
מתנהג בהן כשורה לפי דעתו אק לו ברפואות אלא
מצוה דרחמנא פקדי׳ לרפויי ,ליביה אנסיה למטעא,
אבל בן אצל אביו ,כיון דאיכא אחרינא למשקל ליה
סילוא ולמפתח ליה בועיה ,לא שבקינן לבן למעבד
הכי ,דלא ציהוי מעייל נפשיה לספקא דחיוב מיתה

וט׳ .ולהאי טעמא גבי הקזה כיון דחבלה גופא
לרפואה היא ,מותר לק להקת דם אביו ,דבנו ואחר
שוק הס בכך ,אם הקזה רפואה היא לו ,לשניהם
מותר לשניהם מצוה ,ואם טעו והמיתו לשניהם עונש
שגגת מיתת בית דין ,ועובדא דרב פפא ומר בריה
דרבינא לא פליגי ואפשטא דבעיא דפשטא רב מתנא
ורב דימי להתירא ,אבל ובינו הגדול ז״ל (הרי״ף)
כ׳ איבעיא להו בן מהו שיקיז דם לאביו ,ואסיקנא
דרב פפא לא שביק ליה לבריה למשקל ליה סילוא וט׳
ואפשר לומר כן דאע״ג דמכה אדם לרפואה פעור
ומצוה דואהבת לרעך כמוך הוא ,אפ״ה כיון דאיכא
אחרינא לא שבקינן לברא למיטבד ,דילמא חביל ביה
טפי ממה שהוא כדרך הרפואה ,והו״ל שגגת חנק
אבל למיתה לא חיישינן לא בבן ולא באחר ,משום
דע״כ הנריכן הכתוב לרפאות וכו׳ עכ״ל.

מפורש יוצא דהרמב״ן ס״ל דלא פליגי ,ור׳ מתנא
ורב דימי איירי בהקזת דם שגם באחרים
אפשר שיבא לידי מיתה ,ורב פפא ומר בריה דרבינא
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איירי שא״א לבא לידי חיוב מיתה כמו לשקול סילוא
או לפתוח כוותא .אבל הרי״ף איננו חולק בדבר
וס״ל דבכל אופן ובכל מיני רפואה אסור לו להבן

להוציא דם מאביו ,דאפשר שיגיע לשגגת חנק.

ונראה לי שמה .שכתב הרמב״ן דאע״ג דמכה אדם
לרפואה פטור וכו׳ זה הכרעת הרמב״ן בעצמו
דמתמלה היה ס״ל דלהקיז דם שרי לבן ורק להסיר
סילוא לא יעשה הבן ,אבל מאחר שהרי״ף לא ס״ל
כן עשה הרמב״ן קצת הכרעה דאם יש אחר לא
יקיז הבן אלא אחר ,אבל בלא״ה יעשה הבן ובזה
חולק היא על הרי״ף .ושמא כוונת הרמב״ן במה
שכ׳ ואפשר לומר כן ,היינו ליישב דעת הרי״ף שגם
הרי״ף ס״ל כמו שכ׳ הרמב״ן דלעולם ר״פ ומר בריה
דרביגא לא פליגי על ר׳ מתנא ורב דימי ,וס״ל לר״פ
ומר בריה דרבינא דבאמח בן המקיז דם לאביו פטור
ומותר ,רק מחמת שיש חשש שיבא לידי שגגת חנק
לא שבקינן ליה לבריה לעשות מאחר שאפשר ע״י
אחרינא .אבל בליכא אחר יעשה הבן.

אבל אם נפרש כן כוונת הרמב״ן אז קשה דלא היה
לו להרי״ף להשמיט לגמרי דברי רב מתנא ורב
אידי .ואפשר דלא הוצרך הרי״ף להעתיק דבר זה,
דזה פשוט שאם אין אחר שיקיז לו הבן דבלא״ה יבוא
אביו לידי סננה .כנ״ל לפרש דברי הרמב״ן על ב׳
אופנים והראשון נראה יותר קרוב לשמוע ,כי על הפי׳
השני קשיא הקושיא שהקשתי והתירוץ אינו ברור כ״כ,
דהלא גם במקום צער גדול ג״כ שרי לו לבן לעשות
הרפואה לאביו כשאין אחר לפנינו ,וזה איננו ברור
אם לא היינו מוצאים כן בש״ם ,וא״כ היה לו להרי״ף
להביא גם דברי ר״מ ורב אידי כדי שנדע הדין
במקום צער גדול.

ועיין היטב הדק בב״י וב״ח (רס״י רמ״א ביו״ד)
ובשו״ע (ס״ג) .ומה שכ ,במנ״ח (מצוה מ״ח)
דאם הבן עושה שום חבלה לצורך רפואה בהסכמת
אביו ואביו מוחל לכו״ע שרי ,והמחלוקה רק_ כשעושה
שלא ברצון אביו עיי״ש ,הם דברים תמוהים מאוד.
דאיך יעלה על הדעת לפרש דברי הש״ס שהבן רוצה
לעשות שלא ברצון אביו היינו שלא ברצון אביו רב
פפא או מר בריה דרבינא עיי״ש.

ומצאתי בהעמק שאלה (על השאלתות סי׳ ם׳ אות
י״א) שהביא מחלוקת הרי״ף והרמב״ן וכ׳
דבעל השאילתות ס״ל כהרי״ף (וכן דעת הרא״ש)
דפליגי ולר״פ ומר בריה דרבינא אפילו להקיז אסור.
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ועיין בר׳ ירוחם (נתיב א׳ ה״ד) .ועיין הדק היטב
בב״ח (יו״ד סי׳ של״ו).
ג) ובהורמנא דרטתיסו הרי״ף והרמב״ן נראה
לפענ״ד לפרש קצת באופן אחר שיטת הש״ס,
דלפי פשטות הדברים נראה דלא פליגי ,ודברי ר״ם
ומר בריה דרבינא לא הובאו בדרך מחלוקה ,אלא
כמודה לדברים דלמעלה היינו לדברי ר׳ מתנא ורב
דימי .וע״כ אפרש דברי הש״ס כהרמב״ן אבל קצת

בדרך אחר עפ״י יסוד דברי רבותינו הראשונים קרוב
יותר לשמוע .דראיתי בליקוטי תוספות שאנץ על מס׳
סנהדרין שכ׳ להקשות מפסחים (כ״ו ב׳) ממוכרי כסות
מוכרין כדרכן ובלבד שלא יתכוון ,וז״ל תימה לרבי,
היכי שרי למיעבד הכי ,והא אי מיתרמי מילתא
דקמתהני נמצא שעבר בלאו דכלאים בשוגג ,כדמוכח
בריש אלו הנחנקין רב פפא לא שביק ליה לבריה
למשקל ליה סילוא ,אמר דילמא חביל והוי ליה שגגת
איסור ,ופריך אי הכי אחר נמי ,אחר שגגת לאו
בנו שגגת חנק ,אלמא קרי לי השגגה אף על פי
שאינו מתכוון לעשות חבורה .והתם נמי תמוה לרבי,
היכי שרי לאחר ,לפי שאינו אלא בלאו ,להכניס את
עצמו לידי ספק איסור דאורייתא .ותירץ דהא דקאמר
התם שגגת לאו ושגגת חנק ,היינו משום דחיישינן
כשיסיר הסילוא יסבור שטוב לו להסירה על ידי
חבורה ,וכיון שעושה לתקנת חבירו ,יסבור שהוא
מותר ,ונמצא שעושה חבורה במזיד ,אבל אם לא היה
מתכוק לעשות חבורה ,אפילו טשאה ליכא איסורא
עכ״ל (ואין שום שייכות לדברי תום׳ שאנץ להא
דכתבו התום׳ (סיף ד״ה ורבי שמעון) דחיישינן
כשמתחיל להסיר שמא יתהפך ולא יניח בשביל כך
עיי״ש .והמעיין יעיין •ויבין).

ומצאתי בחי׳ רטנו דוד בונפיל שכ׳ להקשות בשם
התום׳ כמו שהקשה בליקוטי תוס׳ שא נץ
ממוכרי כסות (והמבאר כ׳ שלא מצא בתום׳ שלפנינו
ויפה כיוון ,אבל נמצא בתום׳ שאק שלפנינו) ,וכ׳ג

אלא ודאי דאין זה דבר שאינו ■מתכוון שהוא מתטון
להוציא את הקוץ ומוציא דם 'אלא שהוא מכוון לחבול
במקום הקוץ "וחובל במקום אחר כמו שאמרנו
למעלה" ,זהו שגגה גמורה שמטון לחבלה אלא שחושב
שהיא מותרת .ומה שאמרו שגגת לאו ,מפני שלא מצינו

שיענוש הכתוב בשגגת לאו כלום .ושמא אף בדיני
שמים לא מתחייב שאין לך לומר שיענש הוא כשיכניס
את עצמו לבית הספק שזו לטובה היתה כוונתו
לרפאות את חבירו,
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לפי״ז עולה כמין חומר סוגי׳ הש״ס דבודאי בהקזת
דם אי אפשר שיעשה יותר מהקזה ולכן מאחר
שההקזה בעצמה רפואה גמורה שרי גם לבן לעשותה
לאביו ,אבל להסיר פילוא חיישינן שיעשה חבורה
במזיד כמו שכ׳ התום׳ שאגן ע״כ שפיר פסקו ר׳
מתנא ורב דימי ששרי לבן להקיז דם לאביו ,ושפיר
עשו הלכה למעשה ר״פ ומר בריה דרבינא שלא הניחו
לבניהם להסיר הסילוא ולפתוח הכוותא כי יעשו
חבורה במזיד בעעותם ,ואין כאן שום מחלוקה בין
האמוראים ,והכל א״ש.

ד) ולפלא בעיני על חי׳ רבינו דוד בונפיל שכ׳:
או נאמר שבהקזת הדם יש בה שגגה אחרת
שיש בה חיוב למיתה שמא יעשה חבורה ללא צורך,
כמו _ במשקל סילוא שאמרנו ,שלא יחבול במקום
^]%7n»«123
ההקזה ויעשה לו מכורה כלא צורך[ ,לשין הר״ן:
ולא יכוון בווריד ויעלה
שלפעמים יטעה בהקזה
חבורה שלא לצורך ואיכא שגגת חנק] .ואחר מותר
ן

וו

משום דהוי שגגת לאו ובנו אסור מפני שהיא שגגת
מיתה והוא דעת הרי״ף ■ונכון ,עכ״צ הרי נטה מדעת
התום׳ שאנן שבהקזת דם אין להמקיז להוסיף חבלה
ואין להקיז שלא במקום חבלה .ובאמת כן הי׳ ס״ל גם
לרביע דוד בונפיל בלישנא קמא רק אח״כ בלישנא
דרך אחרת ועי״ז השוה
סצל לו
"או נאמר" נעה מזה 1
י
^וצר_החכמה
דעת הרי״ף לדעתו שאין שום מחלוקת בין ר׳ מתנה
ור׳ דימי ובין רב פסא ומר בריה דרבינא .אבל תימה
בעיני על רביע דוד בונפיל ,דא״כ היה לו להרי״ף
להעתיק דברי ר׳ מתנא ורב דימי ולא להתחיל עם
דברי ר״פ ,ומדעשה כן ש״מ דס״ל דר״פ ומר בריה
דרבינא חולקים על ר״מ ורב אידי ,וצ״ע.

ואח" כ עיינתי בחידושי רבינו דוד בונפיל (על
סנהדרין שם) מצאתי שמצד אחד סבר ליה
כהרמב״ן ומצד השני כהתוס׳ שאנן .ואעתיק בקיצור
נמרץ דבריו ושיטתו ותבין היטב את אשר לפנינו,
מתחלה כ׳ ככל שיטת רבו הרמב״ן בתורת האדם במה
שנוגע להקזת דם דההיתר בהקזת הדם הוי כי שניהם

באר משה
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המשך לסימן הקודם
ה) מקום אתי לבאר דין רופא שטעה והמית או
הזק מה דינו .הנה הרמב״ן בתורת האדם
(שם) כ׳ (העתקתיו לעיל) :וי״ל כיון שנתנה רשות
לרופא לרפאות ,ומצוה נמי היא דרמיא רחמנא עניה,
אין לנו לחוש כלום שאס מתנהג בהן כשורה לפי
דעתו אין לו ברפואות אלא מצוה ,דרחמנא פקדי׳
לרפויי "ליביה אנסיה למעעא" .וכ״כ אחריו תלמידו
הגדול רבינו דוד בונפיל (סנהדרק שם) וז״ל :ולא
בהקזה בלבד אלא בכל דבר של רפואה יש נך לומר
כן ,שכולן הם הסכנה לחוצה שיש בהם כדי להמית
אם יטעה בהם הרופא ,אלא שיש לנו [לומר] שהרופא

כשטועה ברפואות אינו עועה אנא אונס ,שברשות
הוא מרפא כמו שאמרנו בפ׳ החובל שנתנה רשות
לרופא לרפאותו ,ואין לנו אלא מה שעיניו רואות

כמו בדיין (בסנהדרין ו׳ ב׳) וכן מקיז בהסכמת
הרופא הוא עוטה ואין שגגה שלו בטעות אלא אונס
כמו שאמרנו .ושוב כופל הרד״ב דבריו שם וכ׳:
אבל מ״מ לענין טעות הרופא הוא כמו שאמרנו
שאינה שגגה אלא אונם ,עכ״ל .וכל דבריו מפורשים
בחי׳ הר״ן ,דכידוע שהרבה דברים מרביע דוד בונפיל

באו בקרבנה דחי׳ הר״ן ואיננו ניכר אם מהרד״ב הוא
או חי׳ הר״ן בעצמו.

ובחזרת האדם נהי שכ״כ כמו שכתבתי לעיל עכ״ז
מוסיף תנאים וז״ל :אלא מיהו דוקא בבקי
וביודע בחכמה ובמלאכה זו ,ושאין שם גדול ממנו,
אבל כל שאינו יודע בטיב מלאכה זו לא יהא לו עפק
בהן ,וכן אס יש שם גדול ממנו אסור לו להתעסק
בהן כלק ק״ו משאר דינין והוראות שבתורה ,דהאיך
יורה בספק נפשות במקום שגדול ממנו ,ואם נתעסק
בהן בכלל שופך דמים הוא בודאי ,ואם ריפה שנח
ברשות ב״ד והזיק חייב תשלומי נזקו ,וכ״ש אחר שאין
ב״ד מרשין למי שאינו בקי ,עכ״ל.

הבן ואחר שוים .ושוב כ׳ :אבל שגגת חנק במשקל
סילוא אינו דומה לזה ,אלא שיש לחוש שיעשה בו

לפי״ז

חבורה ללא צורך שיסביר לחבול בו לצורך הסילוא

ממנו בחכמה זו קשה מאוד להכריע] אם טעה אנוס

ויטעה ויחבול במקום אחר שאינו מועיל לסילוא,
ממצא חובל באביו וחייב מיתה.

הוא ופטור מתשלומין אם הזק ,ופטור מגלית אם

הדין נותן דבכל מקום שיש רשות להרופא
לרפאות והוא מומחה ובקי [וענין אין גדול

המית ,כמו בשאר אונסין שפטורים מן הגנות כמבואר
במכות (ח׳ א׳) אי לא שכיחי בה רבים אנום היא
פי׳ ופטור מגלות.
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ולפי״ז פלא שהרמב״ן בעצמו (בתורת האדם שער
הסכנה ,ד״ה בפ׳ החובל) כתב :בפרק החובל
(פ״ה ב׳) תנא דבי ר׳ ישמעאל ורפא ירפא ,מכאן
—שניתנה רשות לרופא לרפאות ,פי׳ שמא יאמר הרופא
מה לי בצער הזה שמא אטעה ונמצאתי הורג נפשות
בשוגג ,לפיכך נתנה לו חורה רשות לרפאות .וקשיא
לי דתניא בתוספתא (ב״ק פרק ט׳—ג׳) רופא אומן

שרפא ברשות ב״ד והזיק הרי זה גולה .אלמא עונש

שוגג יש בדבר .ותיק דהרוסא דינו כדיין מה דיין
שמצוה עליו לדון עכ״ז אם טעה ונודע לב״ד משלם
מביתו (עיין סנהדרין ל״ג א׳) ואם ברשות ב״ד דן
פטור ,אף כאן ברופא מדיני אדם פטור מתשלומין
ומדיני שמים אינו פטור עד שמשלם הנזק ויגלה על
המיתה■ .וכן אמרו בתוספתא דב״ק (פרק ו—ו) רופא
אומן שריפא ברשות ב״ד פטור מדיני אדם ודינו
מסור לשמים.
וזה פלא דאם כדבריו שהרופא אונס הוא אם טעה,
ולא שוגג ,א״כ איך גולה אם המית באונם.
ועוד תימה רבה איך אפשר לומר שרופא שטעה
והמית יגלה ,והלא משנה מפורשת (מכות״־ח׳ א׳)
אבא שאול אומר מה חטבת עצים רשות אף כל רשות
יצא האב המכה את בנו (להטותו לדרך האמת) והרב
הרודה את תלמידו ושליח ב״ד ,פי׳ שאינו רשות אלא
מצוה פטורין מגלות ,וא׳׳כ מעצמו מובן שה״ה רופא
העוסק בהצלת טפו של חבירו שהוא מציה פטור
מגלות אס טעה והמיתו .ובגמרא (ח׳ ב׳) אמרינן
אפילו אם מלמד בנו אומגות דשול״א דנגרי והכהו

ומת פטור ,דחייב האב ללמד בנו אומנות ובמצוה
קעסיק (עיי״ש בפרש״י).
ו) ולשמחתי הרב מצאתי קושיא זו האחרונה
בהגהות יד אברהם (יו״ד סי׳ של״ו ס״א)
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דאיכא לאפלוגי בין רופא לסכך .אבל מ״ש בעל ברכי
יוסף בזה רחוק ודחוק עיי״ש ,עכ״ל( .שוב ראיתי
קושי׳ זו דמעשי רוקח בס׳ שבט יהודה הספרדי יו״ד
סי׳ של״ו עיי״ש ומה שתירץ הוא חידה נפלאה בעיני

באין מבין כוונתו).
והאמת אגיד שלא הבנתי גם תירוצו של הבעל יד
אברהם (ואפשר שהתירוץ ג״כ משמיה
דהמעשי רוקח כתב ואיננו ניסר לי מי בעל התירוץ
הזה) דלפום רהיטא אינט •מובן ואיננו מרגיש החילוק
שבין רופא נאב שמכה בנו בשניהם מצווים לעשות,
שניהם עשו את שעליהם מוטל ,ושניהם טעו ושגגו
במה שהמיתו ,זה המית בנו בטעות ,וזה המיתו ע״י
סם ,וקיצר הגאון בעל יד אברהם במקום שהיה לו
להאריך .גם התשב״ן ח״ג סי׳ פ״ב הקשה כן ,ותירץ
ברמז שאינו מובן ,ועיין בס׳ אמרי בינה חתו "מ הל׳
דיינים (סי׳ ל׳ ,ד״ה הדרן) שקיצר ג״כ עד מאוד.

ז) תפשתי בספרים על הרמב״ם (הל׳ רוצח פ״ה
הל״ו) ומצאתי להאור שמח שחמה ג״כ למה
רופא שהמית בשוגג גולה והלא האב המכה בנו פעור
וכתב שהוא פלא .אבל כ׳ שאח״כ ראה קושיא זו
בתשו׳ בשמים ראש (סי׳ שפ״ו) .ומדשתק ליה ,ש״מ
דניחא ליה תירוצו של הבשמים ראש ,ע״כ אעתיק
דבריו ,כי לפענ״ד תירוצו מתאים לגמרי לתירוצו של
היד אברהם ,ומאחר ששני גדולי עולם כיוונו לדבר
אחד ,מוטל עלינו החוב למשכוני נפשינו להבין עומק
תירוצם ,ואחר עיון נראה שדבר גדול דברו הגאונים
הנ״ל עמוק עמוק מי ימצאנו.

ח״ל הבשמים ראש :אשר שאלת ,רופא שבא אצל
מולה ,ומשש לו הדפק ושאל על שאר עניניו,
ונתן לו סמים ומשקים ,ומת התולה ,ואח״כ הרופא
עצמו אומר שטעה ונתן לו דברים המזיקין לחולי זה,
אם הוא צריך לקבל גלות על עצמו .תשונה .לפי
הפשוט היה נראה לדמות כל הרופאים שקלקלו באדם,

דפסק שם נשו״ע ואם ריפא ברשות ב״ד וטעה
והזיק פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים ,ואם המית
ונודע לו ששגג גולה על ידו .ומקורו התוספתא שהביא
הרמב״ן בתורה״א (הנ״ל באות ה) ,וכמו שרמז על זה
בביאורי הגר״א .ע״ז תמה היד אברהם בשם המעשי
רוקח דמאי שנא רופא מרב המכה תלמידו ושליח ב״ד
והמיתו שפטורים מגלות ,כמו שפסק הרמב״ם (בהל׳
רוצח פ״ה הל״ו) ,ותירץ וז״ל :וי״ל דשאני הכא
(ברופא) שלא עשה מצוה ברפואתו כשמת ,משא״כ
בכל הני דקחשיב הרמב״ם שם אף שמת ,מצוה קעביד
במה שלמדו תורה או שהזמינו לדין ואפשר שלזה

לשליח ב״ד ואביו ורט ,שהרי ברשות דמצוה עשה
וירד להצילו ,והאלקים אנה לידו טעות .אלא שהרמב״ן
ז״ל אייתי לן תוספתא ,רופא אומן שריפא והרג ,הרי
זה גולה .וצריך לומר דיש חילוק דזה לרפאות ירד
והמית ,ונמצא שלא עשה מעשה רפואה ,משא״־כ אלה
לייסר באו ויסרו ,למשפט אלקיו ,אלא שלא נצטוו
ליסרו כ״כ ,אבל עביר מידי דרמיא עליהם וכו׳ .מ״מ
דבר ברור דהייט דוקא רופא אומן שחתך ידו או רגלו,

נתטון התשב״ץ בתשובה הובא בס׳ ברכ״י שכתב

וכיוצא בזה והמית שאם היה מזיד בכה״ג הי׳ נהרג,
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אבל בזה שנתן רפואות וטעה כדעתו ,כיון דלא עשה
מעשה אפילו הזיד פעור ,ובשוגג נמי אינו גולה ,ואף
מדיני שמים פטור דמאי הוי לי׳ למיעבד ,איהו
לרפואתו נתכוון ,ואתקולי אתקל מן שמיא,

עכ״3

זנראה לי ביאור הדברים דהא שהאב המכה בנו
פעור וכן הרב הרודה תלמידו הוא רק אס
רודה אותו ברצועה או בנקל של עץ ואץ בהן כדי
להמית בהכאה של דרך בנ״א להכות רק האב טעה

י*

והרב שגג והכה הרבה יותר מן הראוי ועי״ז הרג
אס בט ואת תלמידו ,אבל למשל אם האב רצה לתפוס
אוצרה חכמה!
"מקל של עץ וליסר בט וטעה ותפס מקל של מתכת
וע״י מקל של מתכת הרג את בנו הגם שלא הכה
אותו יותר מכדי הכאה של עץ ומת מחמת שאותה
הכאה של עץ שאיננו מזיק להבן הרג אותו מחמת
שהמקל הי׳ ממתכות בודאי כה״ג האב חייב גלות,
וק הוא ברופא אס למשל סם זה יפה להמולה ומרפא
מחלתו ,רק טעה הרופא ותחת רביעית מהסם נתן לו
ב׳ רביעיות כי סבר שהחולה בכחו לשתות כ״כ ועי״ז
מת בכה״ג בודאי התחיל ברפואת החולה ופעור
הרופא כי בכה״ג דומה ממש לאב המכה בנו ורב
הרודה תלמידו ,אבל אם הרופא טעה שתחת סם
אדום שהיה לו ליתן להמולה נתן לו סם אחר ירוק
שאין שום שייכות לרפואת מחלתו בכה״ג בודאי
הרופא גולה דנמצא שרופא זה לא עשה שום מעשה

רפואה.
ובזה מיושב לכאורה כמין חומר גם קושיתי
שהקשיתי סתירת הרמב״ן דבודאי באופן שלא
התחיל הרופא ברפואתו והמיתו בכה״ג הרופא גולה,
אבל אם טעה בשיעור הסממנים ועי״ז המיתו כמו
בהקזת דם שהמקיז דם יודע שהוא צריך להקה לו
דם ,ועוסק בהקזת דם וטעה ועשה דבר שהמיתו —
שביה דיבר הרמב״ן שם — בכהאי גוונא הוי אונס
ופטור.
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שהיה לו ליתן ,וע״ז כתב הרמב״ן דליביה אנסיה
ופטור .הרי דלא ס״ל כדברינו הנ״ל.

ח) ומה שאני אוחז ליישב כל הקושיות הנופלות
בדין מסובך הזה ,הוא ,דרש״י (מכות ח׳ א׳)
מפרש ושליח ב״ד פטור מגלות ,המלקה ארבעים לחייב
מלקות .אבל הרמב״ם (הל׳ רוצח פ״ה הל״ו) מפרש
בענין אחר ,שליח ב״ד שהכה את הבעל דין הנמנע
מלבוא לדין והמיתו בשגגה פעור מגלות וט׳ שהרי
שגגו והרגו בשעת עשיית מצוה עכ״ל .והראב״ד
בהשגות כ׳ :א״א זו לא שמענו מעולם ,אלא שליח

ב״ד שהוא מלקה יותר ממה שאמדוהו ב״ד ומת תחת
ידו .והמאירי תמה על הראב״ד והלא מפורש (במכות
כ״ב ב׳) הוסיף לו עוד רצועה אחת ומת הרי זה
גולה על ידו .ועיין בספרי רבותיט האחרונים (על
מם׳ כמעת) על משניות וש״ס המלאים מקושיא זו.

וקמוח״ז מרן החתם סופר (חאו״ח סי׳ קע״ז ד״ה
הנה) כתב לתרץ דעת הראב״ד ,שדעתו דעת
עליון בהוסיף לו הכאה אחת יותר מן האומד ע״י
טעות היינו שטעה במספר וסבר שעדיין לא כלה
המספר ,והטעם שפעור ,כיון שתחלת כניסתו לצורך
הכאה הי׳ למצדה ,אע״פ שבאמת כבר כלתה המצווה
עכ״ז פעור דהוי כעוסק במצדה שנכנס בה מעיקרא
עיי״ש [ועיין בתשו׳ צפנת פענח ח״ד הל׳ כלאים
פ״י ה״י ,צד ל׳—ל״א ,נעתק בצפנת פענח מכות ח׳

א׳ ,ד״ה יצא האב ,דבר נכון ,ועיי״ש בביאורים].

!דאיתי בלקוטי הערות על חשו׳ חתם סופר
(חאו״ח) שהביא תימה רבתא על קמוח״ז מרן
החת״ם והלא משרש בגמרא (ב״ק ל״ב ע״ב) דמוקי

מתני׳ דהוסיף לו רצועה ומת דגולה ,דטעה במניינא
והוי שוגג גמור .ותימה גדולה איך כ׳ החת״ס בדעת
הראב״ד דבאופן זה פטור ,וכתוב שם בהערות משמיה
דתשובת שבו״י (ח״ג סי׳ ק״מ) שהביא קושי׳ זו
מב״ק ל״ב ב׳ על הראב״ד משמיה דקול הרמ״ז
ותירץ וז״ל :אבל אחר העיון נ״ל דמעיקרא לק״מ,

אבל באמת א״א ליישב כן דברי הרמב״ן ,דהלא
הרמב״ן כתב שם :שאם מרפאין אותו
בסממנים והוא אוכלן בכוס של עיקרין ושתה אותן
שמא "טעו בחולי או ברפואה" פי׳ שמא טעו "בחולי"

דהא הרמב״ם פט״ז דין י״ב כתב ואם הוסיף רצועה
אחת על האומד ומת הרי זה גולה ולא כתב דטעה

שהרופא יחשוב שהוא חולה במחלה זו ויתן לו סממנים

הדיין גופא ,דהוא ס״ל דהאי אוקימתא דכש״ס ב״ק

לאותה מחלה ,ובאמת אינו חולי במחנה זו ,ומה
שנהן לו לשתות או לאכול מזיקו וממיתו ,כי סם
אחר היה לו ליתן לפי מחלתו" ,או ברפואה" פי׳
שיכוון למחלתו אבל טעה בהסם ,שנהן סם אחר ממה

דף ל״ב דמוקי הכי אליבא דר׳ יוסי בר חניגא לאו
דהלכתא היא ומשו״ה גולה ,וכן דעת הראב״ד גם
הוא מדלא השיג עליו בזה וכו׳ ,אבל היכא דטעה
הדיין וסבר השליח שמצוה עוד להכותו ,בזה פעיר
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מכלום כמי האב והרב הרודה את •בכד ותלמידו וזה
ברור ,נמצא דדברי הראב״ד עלו כהוגן עכ״ל ,ולזה
טון •גם רבינו החת״ס ודבריו עולין כהוגן.
לפי "ז יש לומר דלא כל רופא גולה ולא כל רופא
פעור מגלות לא להרמב״ן ולא להרמב״ם.
להרמב״ן דס״ל כהגמרא ב״ק וכאשר אברר (בסמוך
אות ט׳) ודלא כהרמב״ם שדחה שיטת הש״ס בב״ק
מהלכה ,רופא שעשה כל אשר מוטל עליו וטעה בין
בהחלטת החולי וממילא נתן סם שהזיק לו ומת ,ובין
אם לא טעה בהחלטת החולי רק טעה ונתן סם אחר
ממה שהיה צריך ליתן בכל זה פעור מגלות מאחר
שנכנס להציל ונכנס למצוה עודיין עוסק במצוה הי׳,

ומה שטעה אנוס הוא .ובזה לט״ע פעור הרופא
מגלות כי לא הרגו בידים אלא בהגרמא ,וכמו
שאכתוב לקמן מהברכ״י בשם התשב״ן (באות י״א),
אולם להרמב״ן אם טעה הרופא וחתך בתוך אבר
שלא היה לו לחתוך ■או חתך בתוך אבר שהי׳ לו
לחתוך אך חתך זה גרם לו ׳מיתתו פטור .אבל אם

חתך באבר זה ככל הצורך ,והוסיף לחתוך חתך שלא
לצורך כמו טעה במנין מספר המכות והוסיף בטעות
מכה אחת שגולה כמו במם׳ ב״ק ל״ב ,גם כאן
הוא גולה ,וכ״ש אס ע״י שהיה לו לחתוך באבר זה
וע״י הטיית ידו טעה וחתך גם באבר אחר וכ״ש
אם בטעות חתך באבר אחר בטעות ולא באותו אבר
שהיה לו לחתוך בכה״ג חייב הרופא גלות ,משא״כ
להרמב״ם והראב״ד גם בכה״ג פטור ,דבהיתר נכנס
וירד למצוה להציל גופו .ולהרמב״ם באמת אין שום

אופן שרופא אומן המרפא ברשות ב״ד וטעה שיתחייב
גלות ולא היה לפניו תוספתא כזו ,ועל כן לא נמצא
בחיבורו הגדול דין זה שרופא שטעה והרג בשוגג
שיהא חייב גלות.
(פירות הנושרין בסוף סי׳ פ״ד)

המשך לסימן הקודם
ט)

נשאלתי

מחולה

הסוכר

אחד

ואשתו דרכה ליתן לו ,אבל בעת שא״א לה ■ליתן
מחמת טומאתה אז מבקש מבנו שיתן לו ,וא״א

לתחוב המחט שלא יצא מעט דם והוי פסיק
רישיה גמור אי שרי שבנו יתן לו הזריקה של
אינפאלין.

לו שאם א״א שאחר יתן היינו קרוב

השבתי

או שכן טוב וכיוצ״ב ,ולאביו א״א

לילך

יום

מידי

ביומו

להרופא,

חדא

מחמת

הטירחא ועוד שצריך לשלם להרופא בעד טרחתו,
אז יתן לו בנו ,אבל הבן צריך להזהר מאוד

שלא יטעה לתחוב ויחזור לתחוב ,רק יכוון מאוד
מאוד בכל פעם שבפעם הראשון יצליח לתחוב

המחט ולהכניס האינסאלין בבשר אביו ,כי אם
יצטרך לתחוב ב׳ פעמים אזעל התחיבה הראשונה
יהי׳ חשש שגנת חנק כי גם בתחיבה הראשונה
יצא דם .והאב יאמר בפירוש לבנו שמוחל לו

החבלה

בין

החבורה

שמוכרח

לעשות

ובין

החבורה שיעשה בטעות.

בדעתי היה להאריך בעמן זה אבל כשהתחלתי
לחפש אחר שאלה זו בספרים מצאתי בספר
גשר החיים (פרק א׳) ד׳ תשובות בזה ושמה נזכר
גם דיני ה״באנקעס" וה״עלוקות" שיעשה הבן לאביו,
וכמעט שלא הניח פינה וזוית ,ומיקר הדין כמו

שכתבנו בתשובה.

י) עתה אברר לך מה שכתבתי (לעיל אות ח׳)
שהרמב״ן לא ס״ל כהרמב״ם והראב״ד .רש״י
פי׳ במשנה דמכות (ח׳ א׳) שליח ב״ד אינו גולה,
היינו המכה ארבעים לחייב מלקות ,וכן פי׳ רש״י
לקמן (מכות כ״ב ב׳) אם מת תחת ידו פטור ,דשליח
ב״ד הוא ואמרן לעיל ח׳ א׳ יצא האב המכה את
בנו ושליח ב״ד .ותמה המאירי (מכות ח׳ א׳) על
פרש״י דאם הכהו בתוך האומד הרי ודאי אנוס הוא.
וטונתו דבכה״ג בכל ענין פטור גם אם לאו במצוה
עוסק .וקמוח״ז מרן החת״ס כיוון לקושיא זו מדעתא
דנפשאי (בחאו״ח סי׳ קע״ז) ,אבל הרמב״ן כתב
לפרש כפרש״י ומפרש באין הכי נמי טעמא דשליח
ב״ד פטור לא משום מצוה סטור אלא משום דאנוס

סימן פד

הסובל

באר משה

ממחלת

(צוקקער־קראנקהייט)

ע״י

והרופא מומחה נתן לו אינסאלין שיזרוק
מחט באיזה מקום שבאיבריו מידי יום ביומו.

הוא ,ואע״ג דקתני ליה בהדי הנך לא דמי לכו ,תדע
דהא אמרינן בגמרא התם אע״ג דגמיר מצוה קא
עביד ,דכתיב ייסר בנך ,ולא מקשינן משליח ב״ד דאלו
לא עבד לאו מצוה ,ונימא דהשתא נמי לאו מצוה וכר.
א״כ לפי שיטת הרמב״ן אין אנו צריכין לומר דלית
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הלכתא כסוגי׳ דב״ק .ועוד דמפורש בחי׳ הרמב״ן
(מכות ח׳ א׳ ,ד״ה הא דתנן יצא) דפסק כסוגי׳
דב״ק (ל״ב ב׳) עיי״ש היטב.
יא) ועוד נראה לי שירוץ נטן מאוד בעזהי״ת על

קושית היד אברהם בשם המעשי רוקח ,והאור
שמח( ,באות ה ,ו ,ז) ,דלמה רופא שטעה והרג גולה
הרמב״ן ,והלא הוא נגד משנה
לפי התוספתא שהביא
_ _
י
ואוצר החכסה!
מפורשת מכות ח׳ א׳ דאב המכה בנו והרב הרודה
^ת^ידו ושלית ב״ד פעורים .דעוסקין במצוה ,והלא
רופא ג״כ עוסק במצוה ולמה יגלה אם טעה .ומצאתי
על קושיא זו תירוץ נפלא מדברי הרמב״ן בעצמו.
דהקשה הרמב״ן (מכות ח׳ א׳) וז״ל קשה לי עעמא
הוא ,דאב המכה בנו אינו גולה ,משום דמצוה הוא
דעביד ,הא לאו הכי גלי ,והא שוגג קרוב למזיד הוא,
כדמקשינן בפ׳ המגיח (ל״ב ב׳) גבי הוסיפו לו אחת
יתירה ,ואיכא למימר שאני התם כיון דלא הו״ל
למחייה לו טפי ,מזיד הוא בהכאה להזקו ,הו״ל
לאסוקי אדעתיה ולמרמא אנפשיה דמיית בחדא,
אבל הכא כיון דברשות הוא מכה אותו ,לא הו״ל

באר משה

קבה

כמו שכ׳ בתחלת דיבורו (בד״ה בפרק המובל) בשם
התוספתא "וליביה אנסיה" שכ׳ הרמב״ן כתבו רק
לתק איך הרופא רשאי להכניס עצמו לרפאות החולה
והלא יכול לבא לידי שגגת מיתה ,ומה לו לצרה זאת
(ועיין ברמב״ן בריש דבריו בד״ה הנ״ל) וכן איך

החולה מכנים עצמו לחפש רפואה ואיך אינו ירא
לנפשו שיטעה הרופא ויהרגנו ,וע״י שתית הסם
הרע ימית עצמו ,ועל זה שפיר חיק הרמב״ן שאין
לו לחוש דמאחר שהרופא מחפש במתון כל הצדדים
לרפאות החולה ועשה כל מה שעליו מוטל לעשות
כדי לרפאות אם טעה "ליביה אגסיה" ואין אשם
בחיקו וגם החולה נקי מכל חטא ואשמה ,אבל אין
כוונת הרמב״ן לפטור הרופא מגלות .וע׳׳כ צריכין אנו.
לומר כן ,דאם לא כן אלא שהרמב״ן חזר בסוף דבריו
מתחלת דבריו או יותר דמתחלה לא הביא דברי
התוספתא אלא להקשות מב״ק על התוספתא א״כ
איך סמך הב״י ידיו טל דברי תחלת דברי הרמב״ן
בשם התוספתא היה לו לפסוק כסוף דבריו אלא פ״כ

כדברינו.

לאסוקי אדעחיה ,דודאי כשמכה אותו ליסרו שוגג
הוא במיתתו ,עכ״ל .ביאור דבריו ,דהתם בב״ק כיון
דאמדוהו לקבל כך וכך ,הו״ל לעיוני דהכי אמרוהו
שאינו יטל לקבל יותר ,וכל מה שמוסיף אפשר שיבא
להרגו ,אבל בסתם מכה אין זה גדר קרוב למזיד

וב!ה שתלמידו הגדול רבינו דוד ברגפיל כ׳ דרופא
אנוס הוא כשטעה ,ג״כ כוונתו מק לחייבו
שמוכרח הוא לכנס ולירד ולהציל את החולה ואל
תפחד שמא ישגה ויהרוג את החולה ,דלפגין זה
אנוס ,אבל בלפי שמים חייב כפרה וגלות מכפר ע״כ

לענין הריגה ( pפי׳ בדרך נטן המבאר הגאון
האמיתי זצ״ל דברי חי׳ הרמב״ן).

יגלה .והענק הוא כעין סברת התום׳ (תענית י״א

דעתה א״ש מאוד ,דאץ רופא דומה לכל הר ג׳
דמפורש במשגה מטח (ח׳ א׳) דרופא דומה
יותר לאמדוהו במלקות דהמוסיף גולה דהיה לו
לדקדק ולעיוני שלא יוסיף ,וכן הוא ברופא שהרופא
יודע ביותר שהחולה קרוב למות אם ישגה בחיתוך
אבריו והיה לו לעיוני ולדקדק היטב שלא יטעה וימות,
וזה כפתור ופרח בישוב קושיא גדולה הנ״ל.
אבל ליישב סתירת דברי הרמב״ן דמתחלה מביא
תוספתא דרופא שטעה גולה ,ואחר כך
כתב דרופא שטעה ליביה אנסיה למטעה ,הרי
ס״ל דרופא אם טעה אנוס הוא וממילא פטור מגלות
כמו כל אונסים פטורים מגלות כמו שכ׳ (לעיל אות

ה׳) וכ״כ הרמב״ם דההורג דרך עליה פטור דהוי
אונס (עיין רמב״ם הל׳ רוצח פ״ו הל׳ י״ב) .אין לי
לתרץ אלא שאין הפי׳ בדברי הרמב״ן ליביה "אנסיה"
והוי אנוס ופעור מגלות ,לא כי אם חייב גלות

ד״ה אמר) ודוק היטב כי הסברא ברורה כשמש
בעזהי״ת ועיין בספרי באר משה על תענית (שם),
הנספח לגבורת ארי לרבינו השאגת ארי׳ על מס׳
תענית ותבין.

ובמקום אחר כ׳ לפרש דברי התום׳ תענית ,דז״ל
התום׳ :אמר שמואל כל היושב בתענית נקרא
חוטא .וקשיא דאמרינן בפ׳ החובל (ב״ק דף צ״א:
ושם) החובל בעצמו רשאי אבל אתרים שחבלו ט
חייבים ומפרש התם הא דקאמר החובל בעצמו רשאי
אמר שמואל ביושב בתענית ,אלמא משמע דשמואל
קאמר דיושב בתענית לא נקרא חוטא .ויש לומר
דודאי הוי חוטא כדאמרינן הכא מקל וחומר מנזיר,
ומה נזיר שלא ציער עצמו אלא מיין וכו׳ ,אבל מכל
מקום המצדה שהוא עושה התענית גדול יותר מן
העבירה ממה שהוא מצער נפשו דמצוה לנדור כדאמרינן
(סוטה דף ב׳ ע״א) הרואה סוטה בקלקולה יזיר
עצמו מן היין ,ומכל מקום יש קצת חטא ,מידי דהוה
אמתענה תענית חלום בשבת דקורעין גזר דינו ונפרעין
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ממנו תענית של שנת ,דמאי תקנתיה ,ליתב תעניתא
לעניתיה ,עכ״ל התוספות.
וביאור דבריהם עפ״י הגמרא סנהדרין (כ״ו סע״ב)
הנהו קטראי (קוברי מתים) דקבור נפשא
ביזם טוב ראשון עצרת שמתינהו ר״ס ופסלינהו לעדות
(דמשוס שכר ממון עוברים על דת והוו לסו כרשע
דחמס ואכשרינהו ר״ה בריה דר׳ יהושע א״ל ר״פ
והא רשעים ניסהו סברי מצוה קא עבדי ,והא קא
משמחינא להו (על הראשונה וחוזרין ועוברין ושוגין
בעבירה) ,סברי כפרה קא עבדי לן רבנן (הא
דשמתינהו משום כפרה הוא מל שעברנו ולא משום
דנהדר בן ,אלא מותר לחלל יו״ט בשביל המצוה ונשב

בנידוי משום כפרה) ,הגמרא בסנהדרין היא מקור
נאמן לסברת התום׳ תענית הנ״צ ולפ״ז תבק לאשורו
דברי הט״ז (יו״ד סי׳ ה׳ סק״ו) בישוב דברי הטור,
כי בלא "ה תמוהים מאוד.
יב) הגה הברכ״י כתב (יו״ד סי׳ של״ו אות ז׳)
בשם הרשב״ץ בתשובה (ח״ג סי׳ פ״ב) וז״ל
דבל זה הוא [שרופא שטעה יגלה] דוקא ברופא אומן
שרופא החבורות במלאכת יד ,אבל רופא חולים
במשקה ובמשלשים זכו׳ אינו בכלל זה ,ואם שגג או
הזיד והמית או הוסיף מכאוב ונחטון לרפאות וצא
נתכוון להזיק פטור הוא אף מדיני שמים שאין לו אלא
מה שעיניו רואות [כן העתקתי לעיל אות ז׳ דק
הזה מהשר בשמים ראש] .באלו הדברים אין ליישב
סתירה הרמב״ן ולומר ברופא גולה כשהרג בטעות

בידים ע״י חיתוך או הקזה וכיוצ״ב "וליביה אגסיה"
אמריגן דפטור מכפרה ,בהמיתו ע״י סם וכיוצ״ב ,ולא
מכפרה דגלות פטור ,דגלות ליכא כלל בכה״ג ,אלא
פטור מכפרה מדיני שמים ,דהלא הרמב״ן גם בשגגת
מיתה ע״י הקזת דם וכיוצ״ב כ׳ ד״ליביה אנסיה",
עיי״ש.
יג) ועפ״י דברי התשב״ן אלו ראיתי בהערות תשו׳
חת״ם (סי׳ קע״ז) על מה שכתב החתם
סופר (בד״ה הנה) אך מעשה האשה היה לדבר
מצזה להצלת נפש ועדיפא מאב הרודה בנו ומשליח
ב״ד עיין רמב״ם הל׳ רוצח פ״ה הל״ו .ובספר דברי
אהרן (להג״ר שמשון אהרן פולנסקי ז״ל סי׳ ל״ד אות
ב׳) תמס על החתם סופר דהלא הוא נגד דין מפורש
בשו״ע יו״ד סי׳ של״ו דרופא שטעה יגלה .ומיישבו

עפ״י דברי התשב״ץ דבמקום שאין הרופא עושה
בידים ליכא דין גלות כלל לגבי הרופא ,עיי״ש הובא
בליקוטי הערות שם.

באר משה

אבל עדיק הפלא על קמוח״ז מרן החת״ס (חחו״מ
סי׳ קפ״ד) ששם איירי באשה שלקחה את בנה
צהניק ונאנסה יישנה ובחצי הלילה כשהקיצה משינתה
ותבט אל הילד והנה מת ,אם צריכה כפרה כחייבת
גלות ,כרוצח בשוגג ,והשיב קמות״ז מרן החת״ס,
וז״ל :אבל אשה זו לקחתו בין זרועותיה להניקו
ונאנסה באונם שינה ,ותחילת לקיחתו הי׳ לטובתו
לצורט להנק ,ועדיין דדיה בין שיניו ונאנסה בשינה
הו״ל אונס ולא שוגג ,והלא חז״ל "פטרו מגלות
הרופא שהמית המולה" וט׳ וזה מפליא פלאות והלא
בשו״ע מפורש היפך דבריו ,ועל דברי חת״ס אלו לא
שייך תירוץ הבעל דברי אהרן הנ״ל ,וצע״ג.

ובתשף רב פעלים (ח״ג סי׳ ל״ו) הובא בליקוטי
הערות על הח״ס (שם) תמה על החת״ס
או״ח (סירק קע״ז) כקושית הדברי אהרן והניחן
בתימא ,ויפה עשה שלא תירץ ככדברי אהרן הגס
שבעצמו הזכיר דברי הברכ״י בשם התשב״ץ ,כי
על הא דכתב החת״ס (בחחו״מ סי׳ קפ״ד) א״א
ליישב כהדברי אהרן ,והרב פעלים הזכיר גס דברי
תשו׳ החת״ס חחו״מ (סי׳ קפ״ד) הג״ל עיי״ש ,והבן
היטב.
יד) לעיל (אות ח) כתבתי ליישב למה מתני׳
(מטת ח׳ א׳) אינה מזכירה רופא שהרג
פטור מגלות עם האב ורב שרודה בנו ותלמידו ושליח
ב״ד הפטורים מגלות .ועתה מצאתי במכילתא (פ׳
משפטים על הקרא (כ״א י״ד) וכי יזיד איש על רעהו
להרגו בערמה) ואיתא שם :וכי חיד איש יטל אף
המזיד והשוגג ואחרים "והמרפא שהמית" והמכה
ברשות בית דין והרודה בבנו ובתלמידו תלמוד גומר
כי תיד ובו׳ איסי בן יהודה אומר באמת אמרו פטור
מדיני בשר ודם 'ודינו מסור לשמים .להרגו בערמה
להוציא מרופא שהמית והמכה ברשות ב״ד ,והרודה
בבנו ובתלמידו ,ואטפ״י שהיו מזידין איט מערימק.
בתוספתא (ב״ק פ״ו—ו) :רופא אומן שריפא
ברשות ב״ד פטור מדיני אדם ודינו מסור
לשמים .ופי׳ בזית רענן מרבינו בעל מג״א :שהשי״ת
יודע אם הי׳ כוונתו להזיק חייב בדינו ,אבל אס לא
נתכוון להזיק פטור מדיני שמים .במכות (בהשמטה
מנוסחאות כ״י) פ״ב הל״ה ,איתא :שליח ב״ד שסכה

ברשות בית דין הרי זה גוצה ,רופא
ברשות ב״ד הרי זה גולה ,המחתך את
אשה ברשות ב״ד והרג הרי זה גולה
(פ״ג הל״ג) איתא בתוספתא :שליח
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ברשות ב״ד והזיק בשוגג פטור במזיד חייב מפגי
תיקון העולם ,רופא אומן שריפא ברשות ב״ד והזיק
בשוגג פעור במזיד חייב מפני תיקון העולם ,המחתך
את העובר במעי אשה ברשות ב״ד והזק בשוגג פטור
במזיד חייב מפני תיקון העולם.
בתוספתא (ב״ק פ״ט) :האב המפה את בנו
והרב הרודה את תלמידו וכולן שהכו והזיקו
הרי אלו פטורק ,חבלו יותר מן הראוי לו הרי אלו
חייבין ,שליח ב״ד שהכה ברשות בי״ד והזיק פטור,
אבל חבל יותר מן הראוי לו הרי זה חייב ,רופא
אומן שריפא ברשות ב״ד פטור ,חבל יותר מן הראוי
לו הרי זה חייב.

—

עפ״י דברי התוספתא (דב״ק ש״ט) יש ליישב כל
הקושי ,שנאמרו במכין מסובך זה וגם יתיישבו
שלא יסתרו התוספות ונא המכילתא את דברי
התוספתא ,דבמקום שאחז״ל שהרופא אומן שטפה
והרג פטור איירי שטעה טעות שאפשר שרופא יטעה
גם אחר נתינת לב וחקירה ודרישה בגוף המחלה,
אבל אם טעה טעות יותר מן הראוי ,היינו שאלמלי
היה מעיק ומדייק ככל הצורך לא היה ראוי לו
לטעות טעות כזה אז חייב גלות[ .ומצאתי בערוך
השולחן יו״ד סי׳ של״ו ס״ב שכ ,ככל דברינו בלי
שוס ראיה .וחידוש עליו שכתב כן בלא שום ראיה,
אבל יפה כיוון כמו שכ׳ בראיות ברורות].

ובכן אני תמה על קדוש מוח״ז מדן הח״ס (בחאו״ח
סימן קע״ז) בדק אמה ישראלית שאיש רע
ובליעל הבעית אותה ומפחד פתאום נתעלפה ונעשה
כמת דומם ,וגבירתה נבהלה מאוד ושלחה ידה ליקח
צלוחית יין שרף לשפוך לתוך פיה לפורר חמימות י׳
הטבעיים ולהקימה ,ונדחה ידה לצלוחית פעטריאהל
ובשפכה לתוך פיה ירד לתוך מעיה ונשרפה הנערה
ר״ל ,אם האשה העלובה זאת צריכה כפרה או לא.

והחת״ם השיב שמצד הדין פטורה מכפרה כדין אב
הרודה בנו ושליח ב״ד שהכה ומעשה האשה היא
עדיפא כי מעשה האשה היה לדבר מצוה להצלת נפש
עיי״ש.
ותישא והלא היה לה לדייק ולעיין מה היא שופכת
לתוך פי הנערה מאחר שידעה שבאותו מקום
דרכה להחזיק צלוחי׳ יין שרף וגם ללוחי׳ פעטריאהל,
ומדלא דקדק ולא עיינה הוי כרופא החובל יותר מן
הראוי שהוא חייב .שוב ראיתי שבאמת בחשו׳ רב

באר משה

קכז

פעלים (ח״ג סי׳ ל״ו הנ״ל) הקשה כן על קמוח״ז
מרן החת״ם זכי״כג אולם לא הביא התוספתא הנ״ל
ראיה לקושיתו.

אבל

האמת יורה דרכו דלק״מ על מרן החת״ס
זכי״ע ,דבשעה שנבהלה מאוד כל מה שעושה

הוי בגדר מתעסק וכמו שדן החת״ם באמת בדין
מתעסק לגבי אשה זו ,והענין מובן ,וא״ש .ובזה אין
אנו צריכין לתירן החשו׳ דברי אהרן (הנ״ל באות
י״ג) במה שהקשה על מרן החת״ס מדק המפורש
בשו״ע (יו״ד סי׳ של״ו ס״א) דרופא גולה וחשד
מתחלה את מרן זצ״ל שח״ו נעלם ממנו לשעה דין
מפורש בשו״ע (והרב פעלים ח״ג סי׳ ל״ו הנ״ל
הפליא פלאות על החה״ס מדין השו״ע הנ״ל ולא
מצא מענה בפיו על תמיהתו העצומה) .והדברי אהרן
אחר ל׳ שנים שהי׳ פלא בעיניו דברי החת״ם אלו
שמח לתרצו עפ״י תשו׳ התשב״ן (כנ״ל באות י״ב>.
וקשה להאמק שקמוח״ז מרן החת״ם זכי״ע כוק
לדבריו .אבל באמת לק׳׳מ ,ואין התחלה לקושיתו
במכתה״ק כי רבה היא ,דהרופא אינו בגדר מתעסק
אדרבה ואדרבה צריך להיות מתון מתון מאוד ,כי
בנפשו הדבר ,אבל באשה הזאת שא״א הי׳ לה להיות
מתון מתון רק אדרבה ואדרבה זריז ומזורז כי חשבה
שכל רגע ורגע יכול להיות גרמא למיתתה ,דינה קל
יותר ממחעסק ,ועדיפא וק״ו בן ק״ו (לשון החת״ס)
מאב הרודה בנו ושליח ב״ד שפטורים.
ועתה מיושב גם דברי החת״ס (בחחו״מ סי׳ קפ״ד
הנ״ל באות י״ג) דס״ל להחת״ם כדברי
התוספתא דרק בחבל יותר מן הראוי הרופא חייב,
אבל בחבל בדרך אונס ד״ליביה אנסיה" ס״ל להחת״ס
דרופא פעור ,וס״ל ליה כן למרן המת״ם כדי להשוות
כל דברי חז״ל בדין רופא אומן שטעה וחבל והרג,
ולכן בדין הנזכר בתשו׳ חת״ס בחחו״מ (הנ״ל) שלקחה
התינוק להניק ונרדמה בשינה ושכבה על התינוק
ומת ,דשינה אונם הוא ס״ל דגם בהרגה בידים פטור
בכה״ג וזה נכון מאוד ליישב דעת מרן הח״ס בדרך
ישכון אור בעזהי״ת.

אבל

לכאורה מכל הנ״ל אין שום היתר לגלח אביו
אם ע״י הגילוח חובל בודאי בדרך פס״ר,

דע״כ לא התירו לחבול כשעושה רפואה וע״י הרפואה

חובל ,אבל לגלח שאינו עושה לרפואה לא מצינו שיהי׳
שרי לו להבן שום שימוש לאו״א אם עי״ז וחבול
בודאי .וכעץ חילוק זה נמצא בר׳ ירוחם (נתיב א׳
ה״ד) בשם י״א (הב׳׳ח ביו״ד סי׳ של״ו הביא דברי
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הר׳ ירוחם ולא העתיק דברי הי״א אלו) .אבל אחר
העיון נראה לי נכון דבאמת אין חילוק דכבר אמרו
חז״ל (כתובות ם׳ א׳) במקום צערא לא גזרו רבנן,
ומאחר דלרפואה שרי ה״ה לאצולי אביו מצערא ג״כ
שרי ,ובגילוח זה מצילו מצערא ,דאביו מצטער מחמת
תרי טעמא ,חדא שאץ ברצונו לילך לספר אומן
ולהמתין זמן זמנים מובא ,וגם צריך לשלם לו ובחנם
אץ אדם עושה לו הגילוח ,והב׳ ,והוא העקר דאביר
מתבייש ומצטער שאחרים יראו חטטים על ראשו,
ועוד שהאב אומר שהבן מדקדק יותר שלא יצערנו
בעת הגילוח ,משא״כ איש זר .ע״כ נראה דבכל כה״ג
שרי לו להבן לגלח אביו ,ועיין היטב ברמ״א יו״ד
סי׳ רמ״א ס״ג ובב״י וב״ח שם.
וע״ז בעה״וז חדש סיון תש״ל לפ״ק© ,ה
ברוקלין יצ״ו.

משה שטערן
ואגב גררא אעתק מה שכתבתי לפני כמה שנים
(שנת תשי״א) קושי׳ המעשה רקח (באות ה׳)
בהטרותי על תשו׳ עין זוכר (סי׳ ט׳ אוח ח) להגאון
חיד״א זצ״צ וזה לשונו שס :הגאון המחבר הביא
קושיא עצומה מהגר״א מקראקא סי׳ של״ו ס״א
ועיין מה בברכ״י שם אות ו׳ .ולא אמנע טוב מבעליו
מה שמצאתי בהגהו׳ יד אברהם (יחד סי׳ הנ״ל)
שהביא קושי׳ המעשה רקח הובא בברכ״י וכתב
תירוץ נכון מאוד וז״ל :וי״ל דשאני הכא שלא עשה
מצוה ברפואתו כשמת ,משא"כ בכל הני דקחשיב
הרמב״ם ,אף שמת ,מצוה קעביד במה שלמדו תורה
או שהזמינו לדין ,ושמא לזה כוון התשב״ץ שהביא
הברכ״י שכתב על קושי׳ זו שיש לחלק ,ותירוצו של
הברכ״י רחוק ודחוק ,עכ״ל.

באר משה

ועיי״ש ברמב״ם פ״ב מה״ח עד סוף הפרק ובלחם
משנה באריכות גדול וברע״ב שבת פי״ט מ״ד) .והא
דרופא שטעה ומת כחולה דחייב הוא תוספתא
הביאה הרמב״ן בתה״א ,א״כ התוספתא אליבא
דהלכתא א״ש .אך היה נראה לי לומר דאפילו למ״ד
טעה בדבר מצוה ולא עשה ■מצוה דפטור ,כאן מודה
שהרופא חייב .והוא ,דאמרינן בסוכה (מ״ב ע״א)
השוחט את התמיד שאינו מבוקר כהלכתו בשבת חייב
חטאת ומוקמינן דלמ״ד טעה בדבר מצוה ולא עשה
מצוה פטור איירי ר׳ יוסי ,כגון שהביאו מלשכה שאינן
מובקרין ,ועיי״ש היטב ברש״י ,ובהגהות מצפה איתן
(שבועות ג׳ ע״א ,ומה שכתב עליו בספר מלאכת
בצלאל שבועות ב׳ ע״א ובהג״ה אק צבי שם אות
ב׳ דבר נכון מאוד עיי״ש עפ״י דברי רש״י כאן
בסופה) .וכאן נמי הסממנץ שנתן לחולה שהן נגד
מחלה אחרת באמת הוי בגדר מלשכה אחרת שאינן
מבקרין דחייב לט״נג ושוב כשעיינתי בחשו׳ בשמים
ראש שהביא המחבר הגאון ז״ל ,מצאתי שכוונתי
לדעתו הרמה שמדבר בזה בענין טעה בדבר מצוה
ולא עשה מצוה עיי״ש ,ושמחתי.
ועוד יש לחלק עפ״י מה שראתי להמאירי (סנהדרין
עמוד קמ״ז מעמודי הספר) שהאריך הרחיב
נמה מומחה אפילו בנשא ונתן ביד פטור מלשלם
והלא מזיק גמור הוא ואין לומר דמזיק ברשות הוא
מאחר שבאו לפניו לדין או להוראה דהרי המזיק
ברשות חייב לשלם (כב״ק ל׳ א׳) ותירץ דדוקא ברשות
חכמים כגון פשתן הדולק בנר חנוכה שאעפ״י שברשות
חכמים עשה מ״מ אם הזיק חייב ,אבל אנו הבאים
לפני מומחה לדין ולהוראה כעין מזיק ברשות הניזק
הוא ,עיי״ש .ולפי״ז א״ש דהרב הרודה את תלמידו
כמזיק ברשות הניזק הוא ולכן פטור ,משא "כ הרופא
מעולם לא נתן לו החולה רשות להזיק ,משא״כ
התלמיד יודע שצריך לרדותו ,וכן הבא לדון או להוראה
לפני חכם מעיקרא יודע שיכול לחייבו או לטמא לו
טהרתו או לאסור לו הדבר הוי שפיר מזיק ברשות

הנה בגליוני הש״ס (להגאון העצום מהרי״ע זצ״ל)
ברכות (ס׳ א׳ ,ד״ה לפי שאץ) כ׳ כוונה
אחרת בדברי התשב״ץ למה כיוון במה שכתב" :ואיכא
לאיפלוגי בינייהו כדמוכח התם" עיי״ש .והגאון בעל
גליוני הש״ם כתב לתרץ באופן אחר עפ״י דברי

בעזהי״ת.

הרמב״ן (עה״ת פ׳ בחוקותי על הפ׳ ונתתי משכני
בתוככם) עיישב״ה .ועיין במהרי״ט קידושין (כ״ד
ב׳ ,ד״ה מיבעי׳ ליה כדתניא).

א) רופא שסער ,מד ,דינו (ד" ה ,פ) — ב) אש־ שנבהלד ,ותחת
סש חיים נתן טס המות (ה ,יג ,יד>

ובהשקפה ראשונה אמרתי דדברי היד אברהם
נכונים לפי מה דקיי״ל טעה בדבר מצוה ולא
עשה מצוה חייב (רמב״ם פ״ב הט״ז מהל׳ שגגות,

הניזק והענץ עמוק .כן נלע״ד לפי חומר הנושא

סירות הנושרין להלכה:

סירות הגושרין להידושא:
א) ביאור ארוך בסוגי׳ הש״ם סנהדרין פ״ד ב׳ (א ,ב ,ג ,ד) —
ב) ביאור שיטת הרי״ף סנהדרין שס (ב — ): ,ג) ביאור רופא
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רכב

בירור

חו״ט

סי׳

ישרים ד״ו שס״ב — סימן קצ״ב) מביא למרדכי
בשם רבינו מאיר דאסילו מיגו לא מהני ומסתמך
בזה לגבי הנידון דשם .ולדיגא צ״ע ,אם יש לדון
בזה ספיקא דדינא ,או שאין לזוז מפסק הרמ״א
שהסכימו לו הרבה ראשונים.

ועיין בשו״ת הרא״ש כלל ס״ד סימן ה׳
וירושלמי בפרקין הלכה ו׳ ובמראה הפנים
ובירושלמי שבועות ס״ד ה״ה ובמראה הפנים
שם (גליוני הש״ס לרבי יוסף ענגל).

סימן שפה דין היזק שאינו ניכר כגון
מנסך יינו של וזבירו
שו״ע סעיף ב׳ :המנסך יין חבירו וכו׳ ואם
וכו׳ הרי זה אוסר היין ותייב לשלם אע״פ שהוא
מתחייב בנפשו מפני שמשעה שהגביהו נתחייב
לשלם ואינו מתחייב בנפשו עד שינסך .כך פוסק
הרמב״ם ,ובמגיד משנה כתב דהוא כרב בגמ׳
גיטין (דף נ״ב ע״ב) .וכן בתום׳ שם (ד״ה "מנסך"
בסוסו) מתבאר דזה תלוי במחלף רב ושמואל,
ולכאורה צ״ע הרי יש לפסוק כשמואל ולפטור
דהלכה כשמואל בדיני ,ועיין בש״ך (ס״ק א׳)
בענין מחלף רב ושמואל.
ונראה דכיון דבנידון זה ממש ס״ל לר׳
ירמיה (בגט׳ שם ובב״ק קי״ז א׳) כרב הלכה
כרב (ואין זה שייך לנידון הש״ך) ,ויסוד הדברים
בסברא נפלא דכיון שמנסך בידים קנסו חכמים
דלא לימר הרי שלך לפניך ממילא חייב כשעת
ד״גזילה ואם בשעת הגזילה היה שוה ד׳ זוז
ובשעת הניסוך רק זוז אחד ישלם כשעת הגזילה
דאין לשלם כשעת הניסוך דא״כ הוי קלבד״מ
ואע״ג דמיהו אילו לא נסך בידים היה פטור
משום דהרי שלד לפניך ,מ״מ שפיר שייך לחייבו
על שעת הגזילה בתנאי שנסך אח״כ בידים ודו״ק
(מהדורא קמא משנת תשכ״ב בקירוב).
ועיין בראשונים לגיטיז וב״ק שם.

סימן שפח הלכות מאבד ממון חבירו
בידים ומוסר ומלשין  -דין ניזק נשבע
ונוטל
שו״ע סעיף ז׳ :הגה׳ האומר לחבירו מסרתני

שפב—חב

הלב ח

והוא כופר ישבע לו היסת (הגהות אשירי) .כ״כ
גם הסמ״ע לעיל (ס״ק כ׳) וז״ל :מי שיש עליו
עדים כו׳ — אבל אם אין עליו עדים ישבע לו
היסת שלא מסרו כ״כ הג״א ד״מ סי׳ צ׳ סי״ד
עכ״ל( .לא מצאתיו בדרכי משה שם) .הוא
בהגהות אשר״י לרא״ש בבא קמא סוף סרק ו׳
סימן ט״ו ,ועתה זכינו לראות מקור הדברים
בספר אור זרוע בבא קמא סוף סרק ו׳ (סימן
רס״ג) והוא תשובת הריצב״א ,עיי״ש ותראה
נפלאות ,ותשובה זו נמצא גם בספר שו״ת בעלי
התום׳ (לאיגום — סימן ל׳) ,והריצב״א לשיטתיח
— שם בשו״ת בעלי התוס׳ (סימן כ״ט — מביא
לדברי הר״י דדינא דגרמי אינו אלא מדרבנן
והראיה ממסור דאבעיא בגמ׳ אי עשו תקנת נגזל
במסור עיי״ש היטב) ,ומצאתי בשו״ת הרשב״א
(ח״א סימן תקע״א) שמבואר דיש בטענת מסור
שבועה דאורייתא של מודה במקצת (וכבר הובא
בסמ״ע ס״ק כ״ד ומש״ב סימן תקע״ו הוא ט״ס
וצ״ל תקע״א ובש״ך ס״ק מ׳ לענין אי אמרינן
בזה מתוך שאינו יכול לישבע משלם) ,וכן הסכמת
הגר״א דיש בטענת מסור שבועה דרבנן ושבועה
דאורייתא ,וכמש״ב בס״ק מ׳ :דאף בגזל ממש
הוא כן וכמ״ש בסימן ע״ה ס״ח ,והנה שם
מבואר דיש בטענת גזילה גם שבועה דרבנן
וגם שבועה דאורייתא ,ועיין בתשו׳ הריצב״א
הנ״ל לענין אם יש לחלק בין טענת מסור לטענת
גזילה ,ועיין במש״כ בס״ד באריכות לעיל בסי׳
ע״ה ס״ח.

סימן תכ החובל בחבירו חייב בה׳
דברים וכיצד משערין אותם והמבייש
בדברים ת״ו־ו וע״ה
שו״ע סעיף א׳ :אסור לאדם להכות חבירו
ואם הכהו עובר בלאו שנאמר פן יוסיף וכו?
איכא לעיוני אי מכה קטן נמי עובר בלאו,
ובאמת הדבר מפורש ברמב״ם פ״ה מהלכו׳ חובל
ומזיק ה״א וז״ל :כל המכה אדם כשר מישראל
בין קטן בין גדול בין איש בין אשד .וכו׳ הרי
זה עובר בלא תעשה שנאמר לא יוסיף עכ״ל,
וצ״ע למה בטוש״ע השמיטו זה ,ולכאורה יש לדון
דמכה קטן אינו עובר דהא קרא דלא יוסיף מיירי
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חו״מ סי׳ תכ

הלכה

רכג

בגדול הלוקה בב״ד ,אבל אין זה הכרע כלל דהחובל בחבירו עובר לאו דאורייתא וחייב
דאיכא למימר דאפ״ה הלאו דלא יוסיף קאי על מלקוח אבל בפרטים אין להם להאריך דהוי
כל אדם מישראל ,ועוד יש לדון לכאורה מצד כשאר דיני אלו הן הלוקין שברמב״ם הלכו׳
דמבואר ברמב״ם דאינו עובר אלא במכה דרך סנהדרין שהושמט בטוש״ע משום שבזמן הזה
בזיון כד הגירסא בהגה׳ ודלא כמש״כ בפנים ליכא סמוכין ומלקות דאורייתא .ומצאתי בסמ״ג
דרך גציון ולכאורה גירסא זו עיקר דהא הלוקה עשין ע׳ שכתב להדיא כדברי הרמב״ם וז״ל :כל
בב״ד לוקה דרך בזיון ולא דרך נציון ,ויש לומר המכה אדם מישראל בין גדול בין קטן בין איש
דקטן לאו בר בזיון הוא ,אבל באמת אין זו טענה בין אשה וכו׳ (כך הנוסחא הנכונה בסמ״ג דפו״י,
כלל דהא מבואר להדיא בשו׳־ע לקמן סעי׳ ובקצת ספרי דפוס מאוחרים הנוסחא בין גדול
ל״ה דהמבייסטן כזד .שכשמכלימים אותו נכלם בין איש וכו׳ וחסר קטן ,והוא ודאי שיבוש
חייב דמי בושת ,ועוד דדמי בושת שאני ודרך והחסירוהו בטעות הדומות) וכ״כ להדיא בספר
בזיון שאני ויש לומר דאף קטן כזה שאין לו חרדים מצות ל״ת דאורייתא פ״ד ^התלויות
דמיי..בושת מקרי דרך בזיון ,ומצאתי בציוני בידים) בין גדול בין קטן ובו( ,,וכשמצאתי
מהר״ן שציין מקור לדברי הרמב״ם מב״ק פ״ז באחרונים שפסקו כן דהמכה קטן נמי עובר בבל
ע״א — כיון דאי בעי מחבל לה לא מצי הביל יוסיף :שו״ת יהודה יעלה יור״ד סי׳ רמ״ט
לה ופרש״י דאין אדם רשאי לחבול בבתו דהא עיי״ש ,מנחת חינוך סי׳ תקצ״ה ,שו״ע הגר״ז
ישראלית היא ועבר על לא יוסיף וכו׳ ועיי״ש הלכו׳ תלמוד תורה פ״א ס״ק י״ג עיי״ש ,והכי
דמיירי בבתו קטנה ,והנה מגט׳ שם אין הכרע נקטינן.ופשיטא שהוא הדין בנו ובתרהקטניםי
דיש לומר דודאי אין רשאי לחבול אבל אינו אם מכה אותם שלא דרך חינוך עובר בלאו
עובר בבל יוסיף וחייב מלקות אלא שבלשון דאורייתא וכן מפורש במנחת חינוך שם ולא
רש״י מפורש דעובר בבל יוסיף ,והמהר״ן שם ציין שם מקור ובאמת מפורש הוא ברש״י ב״ק
ג״כ אינו מחליט בזה ומביא שם סמך קצת דאינו פ״ז ע״א וכנ״ל ,ובשו״ע הגר״ז שם כתב עור
עובר מגט׳ נדה מ״ד ע״ב דבעינן פסוק מיוחד דמלמד תינוקות המכה את תלמידו יותר מדאי
דההורג קטן חייב ובחבלה דליכא פסוק מיוחד והיינו המידה שקבעו חז״ל בשו״ע יור״ד סי׳
מנא לן לחייב ועוד כתב שם דטוש״ע שהשמיטו רמ״ה סעי׳ י׳ שלא יכה מכת אויב מוסר אכזרי
הא דבין קטן משמע דס״ל באמת דבקטן אינו בשוטים וכו׳ הרי זה כמכה אתר מישראל ועובר
עובר ,ונראה לענ״ד ז־מגמ׳ גדה אין הכרע דיש בלא תעשה דאורייתא.
לומר דצריד קרא מיוחד דוקא בקטן בן יומו
כעת נדמ״ח ע״ם כת״י ספר "עץ חיים"
עיי״ש והמכה קטן בן יומו אולי באמת אינו עובר
בבל יוסיף דלא שייך ביה דרך בזיון (ואי הגירסא להרי״ח מלוגדרץ ז״ל — מן הראשונים ,ושם
דרך נציון נמי לא שייך ביה) ,ומטוש" ע שהשמיטו בכרך ג׳ (עמוד כ״ט) ג״כ פסק לדינא" :כל
לדין קטן נמי אין הכרע ובפרט שעיקר טוש״ע המכה וחובל אדם כשר מישראל אפילו קטן
חושן משפט מיוסד לפסוק דיני ממונות והקדימו ואשד■ דרך (בציון) [בזיון] עובר בלאו שנאמר
כריש הלכו׳ חבלה דהחובל אך עיקר הדין לא יוסיף".
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הל׳ נדרים — כבוד אם ואם

צא

הלכות נדרים — צדקה
סימן רג איזה נדרים
משובחים ואיזה הם מגונים
שו״ע סעי׳ א׳ :אל תהי רגיל בנדרים וכו׳.
אציין איזה ציון בענין נדרי צדקה :גדר אם
תלד אשתו זכר יתן מאה זהובים לצדקה ואם
תוליד נקיבה יתן חמישים וילדה תאומים זכר
ונקיבה חייב ליתן מאה וחמישים זהובים לצדקה
ואם ילדה ב׳ זכרים אינו חייב ליתן לצדקה
אלא מאה זהובים אחד — כך פסק המהרש״ם

בתשו׳ (ח״ה סימן מ״ב) ,עיי״ש ראייתו הנפלאה,
והמו״ל דן דלעולם אין צריך ליתן אלא מאה
אפילו בילדה תאומים זכר ונקיבה ,אך מסיק
דכבר הורה זקן המהרש״ם ז״ל להחמיר בנדרים.

אציין ציון אחד בעגין נדר בעת צרה:
מעשה באשה שנדרה לפני ניתוח סכום גדול
לצדקה ללא ידיעת בעלה ,ובעלה אינו נוהג
לנדור אלא נתן בפועל לצדקה לפני הניחוח
אותו הסכום בדיוק שנדרה אשתו ,והאומדנא היא
שאילו נועדו יחדיו היה מוסכם אצלם לתת
לצדקה רק כסכום האחד ולא כפול ,ונשאלה
השאלה האם אפשר לומר דבנתינת הבעל נפטר
נדר האשה ,ומקום הספק הוא :א) חוסר חלות
הגדר משום שאין לה נכסים מעצמה כלל וכוונת
הנדר היה לתת מיד ולא שישאר חיוב לאחר
גירושין או מיתה ח״ו (מהכתובה) והנדר תל,
באופן שהבעל יסכים לתת אז לצורך זה ולא
בכה״ג שהבעל מסתפק במה שכבר נתן אז בפועל.
ב) הנדר תל ובנתינת הבעל נפטר הנדר כי הנדר
כאילו חל על הבעל דהבעל החייב לה בשאר
כסות חייב בכל צרכיה וגם בנתינת נדרי צדקה
בסכום המקובל בעת צרה וכיון דהוא חייב לתת
לה שהיא תתן לצדקה אפוכי מטרתא למה לי
ובנתינתו לצדקה ג״כ בכוונת הסגולה לעת צרה
נפטר גם מידי נדר ,ע״כ טענותיו של הבעל
להפטר מנתינה נוספת ,ועוד טענות טען להפטר
עכ״פ ע״י סכומים קטנים שבלא״ה נוהג ליתן
מפעם לפעם לשדרי״ם ומשולחים או עניים

הפוקדים את ביתו או למוסדות שבלא״ה נותן
כל חודש בקביעות (אך לא בדרך נדר) .ותשובת
גדול הדור מרן שליט״א היה בדרך עצה:
להחמיר למעשה בנדר כזה לעת צרה וליתן בעין
יפה וללא התחכמות אחרי שד׳ עזר שהכל עבר
בשלום.

סימן רמ איזהו כבוד
ואיזהו מורא ודיניהם
שו״ע סעיף א' :צריך ליזהר מאד בכבוד
אביו ואמו ובמוראם .מחברי זמנינו שליט״א
פלפלו בענין אם מצות ישוב ארץ ישראל דוחה
מצות כיבוד אב ואם — בכה״ג שמצוים עליו
שלא לעלות לארץ ישראל .וראיתי בספר "מעורר
ישנים — בר אבהן" (אות קפ״ב) שמציין בזה
לשו״ת מהד״ם בר ברוך מרוטנברג (דפוס ברלין

שער ב׳ ח״ב סימן כ״ח סוף עמוד קנ״ד וסימן
ע״ט עמוד קפ״ז עיי״ש לפנים ולאחור).
שו״ע סעי׳ כ׳ :המכה לבנו גדול וכו׳ הגה׳
ולא מקרי גדול לדבר זה רק אחר כ״ב שנה או

כ״ד שנה (בקונטרס פ״א דקדושין וב״י
של״ד) .עיין בב״י סי׳ של״ד שכתב כן
"קוגדרסין" ועיין ברש״י קדושין ל׳ ע״א
כתב כן להדיא אלא שמוכח כן דבנו עד

ס״ס
בשם
שלא
כ״ב

מותר בתוכחות ויסורין ,ועיין ריטב״א מועד קטן
י״ז א׳ שמבואר דפירש דגדול היינו בר מצוה בן
י״ג שנה אבל בפירוש תלמיד ר ,יחיאל מפריש
למועד קטן שם כתב כדברי הרמ״א וכ״כ בפתח
עינים להחיד״א שם בשם רבינו פרץ וכן פסק
המהרש״ל בים של שלמה קדושין פ״ק סי׳
ס״ת וכן העתיקו אחרונים להלכה.

שם .עיין בש״ך (ס״ק כ״א) שכתב דהכוונה
שיש אומרים עד כ״ב ויש אומרים עד כ״ד ועיין
ים של שלמה פ״ק דקדושין _סי׳ ס״ח שפסק דיש
להחמיר שלא להכות מכ״ב שגה אבל אין מנדין
עד כ״ד ובנשוי אסור אף בפחות ,ועיין בחיי
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)ביו•

הל׳ כבוד או״א — כבוד רבו ות״ה

אדם כלל ס״ז סי׳ כ״ב שכתב דג״ל דהכל
לפי טבע הבן ואפילו פחות מדר .מנדין שהרי
עובר על לפני עור וכו׳ ,ועיין בקצש״ע שי׳
קמ״ג סעי׳ י״ת שכתב ג״כ דהכל לפי טבעו
של הבן והוסיף דאסילו אינו בר נמוד .אסור
להכותו כל שיש לחוש שיתריס כנגדו בדיבור
או במעשה ,ונראה לענ״ד שבעל קצשו״ע הפריז
בזד .על המדד .תראה שדוקא לאחר בר נמוד.
שחייב בכל נמוות התותז ואם יתרים כנגדו
עובר על דאורייתא שייך לפני עור לא תתן
מכשול ואע״ג שהאב מתכוון לחנכו אבל לפני
בר מצוד .שאין הבן עובר כלום אלא מצד חינוך
והרי מצד תינוך נראה לאב שמוטל עליו להכותו
עתה ולמה ימנע מכך .שוב מצאתי שדברי בעל

הקצשו״ע מקורם בברכי יוסף בשם הריטב״א
מועד קטן י״ז א׳ עיי״ש ,ומבטל אני דעתי מפגי

הלכה

לו האדמו״ר מגור זללה״ה (במכתבי תודה סימן
ע״ו) וז״ל :וע״ד שהביא הר׳ יונה אינו ט״ם
כי יש לי בכת״י עתיק וגם שם כן ובברכי יוסף
ביור״ד ר״מ הביאו וכן בספר חרדים עכ״ל.
שו״ע סעיף כ״ד :חייב אדם לכבד חמיו.
כ״ה בצדה לדרך (מאמר א׳ כלל ד׳ פרק ט״ו):
חייב לכבד לאחיו הגדול וכן חמיו וחמותו .ועיין
בבגדי יו״ט (הספרדי — אזמיר) סימן ל״ג,
ובבית דוד (כאן — ביסטריץ).
עיין בספר "כבוד אב ואם" שחיבר ידידי
הרה״ג ר׳ הלל דוד ליטוואק שליט״א (מחבר
הקוג׳ "ואלה שמות" ושאר חיבורים) -־ חלק
ראשון בו מבואר גודל המצוד .של כבוד אב
ואם וחלק שני ביאורים והערות על שו״ע יור״ד

סימן ר״מ.

דעת רבותינו.
שם .עיין בהגהות מהריק״ש וחידושי רעק״א
שהעתיקו לפסקי תום׳ מועד קטן סרק ג׳ דהמכד.

בגו קטן יותר מדאי מגדין אותו ,והנה המעיין
בפסקי תוס׳ שם אות ע״ו יראה שכתוב הלשון:
אחד הכה לבנו קטן יותר מדאי ונדוהו ואין
ספק שיש שם ט״ם וצ״ל לבנו גדול והכוונה
למעשה שבגט׳ שם י״ז א׳ וכבר הגיה כן המגיה
בש״ס וילנא ,וכן הוא באגודה שם ושאר פוסקים,
והוא דת השו״ע כאן ,אבל על הכאת קטן אין

שום סייג.
שו״ע סעי׳ כ״א—כ״ב :הייב אדם לכבד
אשת אביו אע״ס שאינה אמו כל זמן שאביו
קיים וחייב לכבד בעל אמו וכר חייב אדם בכבוד
אחיו הגדול וכר .כ״ה גם בצדה לדרך (מאמר
א׳ כלל ד׳ פרק ט״ו) ,ורבינו יונה בספר היראה
(אות ר״ג) מוסיף חיוב כיבוד דודו וז״ל :וכבד
אחיד הגדול ואתי אביך ואחי אמך ואיש אמך
ואשת אביך כי כולם דרשו חכמים ז״ל מן המקרא
דכבד את אביך ואת אמך עכ״ל ,ועיין במקור
היראה שם ,ודברי רבינו יוגה הובא בשו״ת
הרשב״ש (סימן שי״א) ,ובחרדים ,ובברכי יוסף,
וכ״ה בספר היראה שנדפס ע״ם כתב יד (בליקוטי
צבי החדש) ,והרב מויערשוב ז״ל רצה לומר

שהוא טעות סופר בספר היראה ,וכבר השיב

סימן רמא דיני מכה ומקלל אביו ואמו
שו״ע סעי׳ א׳ ד׳—ה׳ :המקלל וכו׳ היה

אביו ואמו רשעים גמורים וכף עבר אביו או
אמו עבירה שלוקים עליה וכר .עיין בברכי יוסף.

סימן רמב שלא להורות בפני
הרב ודין רב שמחל על כבודו
הנהגת הוראות באיסור והיתר — עיין בסוף
הסימן .עיין במאירי סוכה (דף י״א) שמבואר
דחכמים החולקים באיסור והיתר רשאי האוסר
שלא להסכים להתארח אצל המתיר ואין בזה

משום יוהרא.

סימן רמד קימה והדור
בפני הכם אפילו אינו רבו
שו״ע סעיף א׳ :מצות עשה לקום וכר .ג״ב
אף בביהכ״ג וביהמ״ד חייב לקום ואף שהוא
מקום שכינה וחייב בכבוד המקום מ״מ אין זה
סי׳מר .לבטל חיוב כבודם שהתורה ציותה עליהם
(שו״ת הרשב״א ח״א סי׳ רמ״ג וראב״ן קדושין
ס״א ומובא בברכי יוסף ושיורי ברכה עיי״ש).

שם .איכא לעיוני אי סגי כשקם ונשאר
בסמיכה גמורה באופן שאם *נטל אותו דבר יסול,
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יור״ד סי׳ רא  -רמ

♦הל•

קעא

לא מצאנו רמז ורמיזה לתנאי וה ולכאורה י״ל
כוונת הר״ם בזה למה שכתב לפנ״ב שהמים
המקובצים נידונים כמעין והיינו במקום התקבצם
למטה בשיפולי ההר והוי המעין מקום הילוכו
הוא בראש ההר ס״ל לרמב״ם שלא סגי בעצם
ההילוך הטיפות ע״ג המקל וכדו׳ כיון שסו״ס אין
מקבל שם דינו כמעין וכנ״ל וא״כ אף בעינן חיבור■
בין המעין במקורו שהוא בראש ההר לקיבוץ
המים שלמטה ממנו ע״י המקל שמים מהלכים על
גבי המקל וכדו׳ וא״כ ישנו חיבור ע״י הילוך מים
המהלכים ומנטפים מהמעין במקורו ליקובץ
המים שלמטה וזהו דדייק בלשונו נשארים
הנוזלים ע״ג המקל או הקנה.
ומ״מ בספרו היד החזקה לא זכר דבר חידוש
זה ובאמת צ״ע מנליה ותו יל״ע מסוגית ההלכה
של מעין שמהלך ע״ג ברכה דס״ל למהרי״ק שאף
שנפסק החיבור למעין מ״מ המים שהגיעו
מהמעין ונמצאים בתוך הברכה נידונים כמעין אף
שאינם מחוברין למעין וצ״ל דשאני התם שהיה
סימן דלו הלכות שבועות
הילוך מעין עד הברכה ונפילת המים לברכה מכח
חוזק הילוך מי המעין וא״כ נחשב אף נפילה זו
ז״ל הרמב״ם בספר המצוות והמצוה
שהיא בזרם והילוך יחד כהמשך הילוך מי המעין
• השביעית היא שצונו להשבע בשמו יתעלה
ולא בטל שם מעין ממנו מימילא לא איכפת לן',
כשנצטרך לקיים דבר מן הדברים או להכחישו
שאח״ב ניתק המקור המעין משא״ב הכא דכבר
וכו׳ עכ״ל .והרמב״ן שם משיג על הרמב״ם וס״ל
בטל שם מעין בהיותו מהלך טיפין ואף אח״כ
דאין כזה מצות עשה אלא רשות עם תנאים רבים
הילוכם ע״י אחר היה וכנ״ל.
ע״ש ,וע״ש במגילת אסתר ,ובלב שמח .ובקנאת
אמנם בש״ך נראה דהבין לא כן דס״ל בס״ק
סופרים מה שביארו שיטות הראשונים בענין זה,
ל״ח אמש״ב השו״ע כגון שסמך וכו׳ כשרים ושם
ולענ״ד בזוהר חדש פרשת כי תשא [דף נ״ד-נ״ה]
זוהלין עליהן דהוי כיורד בקילוח בלי הפסק וכו׳
מפורש כדעת הרמב״ם דשבועה הוה מצות עשה
ע״כ נראה דס״ל כיון שהמים זוחלין מ״מ ע״י
ע״ש ,וכן משמע ברעיא מהימנא בזוהר ח״ב צ״א
המקל כוד׳ נידון כקילוח בלא הפסקה ושם מעין
ע״ב.
גמור עליו ודלא כדדקדקנו לעיל מלשון הר״ם
[י.י.ז•].
בפיה״מ ונכון הוא שבספר היד החוקה לא וכר
הר״ם מכל זה.
עוד ציין הש״ך לעי׳ לקמן סע׳ מ״ח ס״ק ק״ג
דס״ל דמבואר שם שהבא לעשות מקוה לא יעשה
ע״י דבר המקבל טומאה ופירש ש״ך שם דמיירי
בענין שאין המים ראויים לבוא לשם בלי ע״י
הדבר המקבל טומאה אמנם אם המים ראוים
לבוא זולתו אינה פוסלת אא״כ נעשה לקבלה
■כדלעיל בסע׳ ל״ה ור״ל דה״ה הכא בסע׳ י״ד
מיידי שהמים יכולים להלך ע״י עצמם ולכן
נידונים כמעין ולמש״ב לדקדק מלשון הר״ם י״ל
דמ״מ לא חשיב יכולים להלך מצד עצמם בצורת
חלות שם דין מעין דגדר הילוך מעין הוא בהילוך
יחד שזה כח חיותו ועצם מהותו של מעין וכעת
מהלך מצד עצמו טיפין טיפין שאין זה מגדר
צורת והילוך מעין ורק ע״י המקל וכדו׳ חוזר
להיות הילוכו בהילוך מעין אמנם מ״מ ע״י דבר
אחר הוא וי״ל תחשב כאינו יכול להלך מצד
עצמו.

הלכות כבוד אב ואס ^'//?? 5^ -
סימן ו־מ איזהו כבוד ואיזהו מורא
ודיניהם
שו״ע סעי׳ י״ט  -כ׳ :אסור לאדם להכביד
עולו על בניו כו׳ שלא יביאם לידי מכשול וכו׳
המכה לבנו גדול היו מנדין אותו שהרי עובר על
לפני עוור לא תתן מכשול ,הגה׳ ולא מקרי גדול

לדבר זה רק אחר כ״ב שנה או כ״ד שנה
(בקונטרס פ״ק דקדושין ובית יוסף סוף סימן
של״ד) .עיין בש״ך ובאר הגולה וביאור הגר״א
ופתחי תשובה.
חידושי הגרעק״א :״המכה לבנו גדול  -אל
יראה אדם לתינוק באזנו אלא מלקהו מיד או
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ישתוק ולא יאמר לו כלום דיש לחוש שמחמת
אימה יאבד התינוק עצמו לדעת  -מסכת שמחות
פרק ב׳ ה״ו וז״ל מהריק״ש המכה בנו קטן יותר
מדאי היו מנדין אותו  -פסקי תום׳ מ״ק פ״ג
עכ״ל".
עיין בבירור הלכה קמא כאן שאני מסיק
"אבל על הכאת קטן אין שום סייג" ,ועיין בבירור
הלכה הקצר כאן במקורות ובפנים.
ועיין בבירור הלכה קמא חושן משפט סימן
ת״כ ויור״ד סימן רמ״ה (ותניינא שם ציון לחו״מ).
והנה בשו״ע להלן סימן רמ״ה סעיף י׳ נפסק:
"לא בשוטים ולא במקל אלא ברצועה קטנה",
ומקורו מגמ׳ בבא בתרא כ״א א׳" :כי מחית
לינוקא לא תימחי אלא בערקתא דמסאנא" ,ופירש
רש״י שם" :ברצועות של מנעלים" ,ומפורש בגמ׳
ושו״ע שם שזה לגבי מלמד [בגם׳ ח׳ ב׳ מפורש
שרב שמואל בר שילת היה מלמד תינוקות] ,מיהו
לענין הלקאת האב את בנו עיין סנמ׳ קדושין ל׳
ב׳" :משל לאדם שהכה את בנו מכה גדולה והניח
לו רטיה על מכתו וכו׳" ,ובסליחות איתא" :ברא
כד חטי אבוה לקייה אבוה רחיים אסי לכאיביה",
והיסוד במשלי" :חושך שבטו שונא בנו" ,ונפסק
כן בקיצור שו״ע סימן קס״ה ס״א" :כל אב חייב
לחנך את בניו כו׳ יכהו בשבט״ ,ובשמות -
משפטים (כ״א כ׳) כתוב" :וכי יכה איש את עבדו
או את אמתו בשבט ומת וגו׳״  -בשבט כשיש בו
כדי להמית הכתוב מדבר (רש״י) ,אבל השבט
שבמשלי וקיצור שו״ע רחוק מאד מכדי להמית,
מיהו קרוב קצת לזה שיצטרכו "אסי לכאיביה",
אבל "רצועות של מנעלים" מאן דכר שמיה.
י----- -ואמנם כיון שביררתי בס״ד בחו״מ קמא
שהמכה בנו ובתו הקטנים שלא דרך חינוך עובר
בלא תעשה מדאורייתא דלא יוסיף ,שהוא דינא
דגם׳ ורש״י בבבא קמא פ״ז א׳ (וכהמנחת חינוך),
אין ספק דאף כשמכה אותם דרך חינוך אלא
שמכה יותר מדאי עובר בלאו ,שעיקרו כתוב לגבי
המכה דרך חיוב ל״ט מלקות שלא יוסיף מכה
אחת ,והוא הדין כשמוסיף באיכות המכות בניגוד
למדת חז״ל ומכהו "מכת אויב מוסר אכזרי
בשוט״ עובר בלאו  -הגר״ז לגבי מלמד.
וכיון שהמדובר בדאורייתא ,קשה מאד לחלק ,
בין המלמד להאב.

y

הלכה

ובאמת ברש״י שם הלשון המלא" :ברצועות
של מנעלים כלומר מכה קלה שלא יוזק" ,אבל לא
שמענו "שלא יכאב כל כך שיצטרכו אסי
לכאיביה".
והלשון המלא של קיצור שו״ע" :כל אב כו׳
כל מצוה ומצוה לפי דעת הקטן והקטנה כו׳
כמ״ש הכתוב חנוך לנער על פי דרכו גו׳ ואם לא
יווסר בדברים יכהו בשבט וכדומה אבל לא יכהו
מכות אכזריות כמו השוט וכל ערום יעשה
בדעת" ,והרי שפסק כמו לגבי מלמד (סי״ג) ,אלא
שלגבי הצד החיובי שינה ונקט לשון הכתוב
"שבט".
ומה מאד צריך זהירות לשקול היטב בשקל
ך
הקודש  -מספר המלקות ,ואיכותם ,ואולי להמנע
לגמרי מהלקאה.
שהרי כנגד החיוב לחנך ,עומדים שני לאוים
מדאורייתא "לא יוסיף" ,ו׳ "לפני עוור לא תתן
מכשול״ [אם הבן מתרים על שמלקה אותו -
בדיבור או במעשה  -אפילו הוא לפני הבר מצוה
הוי "מכשול" שהרי אין כאן "חינוך"].
והעיקר דהכל לפי מה שהוא הבן ולפי דעתו
של בן (בעל פלא יועץ שבבירור הלכה הקצר),
__
וכל ערום יעשה בדעת (קיצור שו״ע>.
ואמנם בדרך כלל ניתן לחלק קצת לפי גילי
הבן :״תינוק  -ינוקא" עד בן ט׳ שנים[ ,ועיין
היטב בבירור הלכה לעיל או״ח סימן ע״ה] ,בן ט׳
שנים עד הבר מצוה ,אחרי הבר מצוה (עד
החתונה ואם טרם התחתן עד בן כ״ב  -כ״ד
שנים).
ועיין בבירור הלכה לעיל או״ח סימן של״ט,
ובתליתאה שם הארכתי.

ובגם׳ כתובות נ׳ א׳ איתא" :אמר ר״י באושא
התקינו שיהא אדם מתגלגל עם בנו עד י״ב שנה
מכאן ואילך יורד עמו לחייו" ,ופירש בשיטה
מקובצת שם :״לחייו  -כלומר מכה על הלחי
ומכריח לת״ת.
ואם הבן נחקר על דבר פשע ,והודה ,שוב אין
להלקותו כלל ,דכתיב במשלי (כ״ח י״ג)" :ומודה
ועוזב ירוחם" ,ועיין גם בגמ׳ בבא מציעא (כ״ד
א׳) ובבא בתרא (קס״ז א׳)" :כפתיה ואודי",
ודו״ק.
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על שו״ע חשן משפט חלק שני.
יכלכל

באורים׳ חרושים .והערות ,בדברי רבותינו הפוסקים הראשונים
והאחרונים׳ אשר הנני ה׳ בחפת.
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חלכות נזקי □*ו

שלו כוא מש״ס ב״ק י״ן מ״ב 5״ש ומפרש לה לדרכו .אכל ל«
בש״מ שם מגיא הרא״ש ט׳ ר״ח ומפרש לה שפיר לררט ס״ש
הישג תל «ןשיא הישע מא רק לר״ה בדר״י לשיטתו
וכלא״ה י״ל אליבא זד״ס לעיל דאו כסף או מיטב שפד יש לפרש
דל׳ל למייק  tpאלא קרקע ומטלטלי! ורוצה לשלם חטלטלין אין
כ״ד נזקקין אלא לנכסים שיש להם אחריות אלא לדרך תל מיל•
מיטב היא ל׳ל ק וע״ש פירוש הר״ש וא״כ לק״מ מר״ח לכאן
ופסק כר״ה או כסף אי מיטב .ומש*כ ראיה מהרמב״ס שכתב
נשנ״ד סקכין ס׳ מצאתי במאירי מ׳ ע״א מובא בש״ח שמביא ראיה
יו וז־חהי שאיו הסנה כדבריהם אלא שתהא הבחירה ביד החוק
ופסק ק דהגר ברצון הנוייק ועיי׳ ט״י והובר צ״ס .ומש״ב הש״ך
בשם בעס״ש ברברי ר״ח צ״ע בנוף הספר כי במרדכי פ״ק דב״ק
היבא נשם ר״ת יכנר ממד ע׳ז נשל״ג שהיתר פסש למש״נ התום׳
בשמו ומלק מרדכי כתב דככפה״ת לא נזכר ל״ת ולק צ״ע .ומש״כ
עיד נס״ק ג׳ דלא מציט ר״כ תלמידו דרבא החמי שלא הביא
דברי קיט הספ״ח שכתב בחקימו על הרא״ש דאיט ר״כ שהיה
בימי רב והוא קיצר אבל כן כתבי חוס׳ קדיפין ח׳ ע״א וחולץ קל״ב
דחרי ר״כ טי .ויוהר פלא מל הש״ך הלא ק הוא בש״ס ב״ק
מ״א להדיא ר״כ משמיה דרבא אתר והוא ר״כ שכיה נימי רב
אשי כדאיתא שם כ״ר ע״ב אר״א אמדיתא לשחעתא קהיה דרת.
יתש״ב עוד להק׳ מל הרא״ש דהא ר״פ ודת בריס דר״י הר
בתראי טפי מדבא עיי׳ סוכה מ״ו משמע דמי קדמי ליה ועיי׳
ספר מאיד עיני חכמים משת בזה .ומשת הש״ך להק׳ טל רש״י
פד׳ ט׳ ע״א יפריך אי דל״ל פשיטא .ראיתי בחידושי שבית יעקב
בק שכתב רלק״ח דהא דפריך פשיטא הייט לפיתה דפשיט מברייתא
ישיב לרבות שיה כסף »ינה ממטלטלי! את מאי רביחא שיב
יאפי׳ מבין ניק דלילפשיסא וצריך לינרל אפי'סובין .ובזה הצדק
מם הש״ך דפשט מח׳ משמע לפריו על גוף הריטי דישיב לרבות
שיה כסף וכ״מ מפה שהק׳ הראשיניס בש״ח ט״ש אבל בלא זה יש
לרתוח מיי׳ס׳ חב״י בזה .והנה הא־״ס סי׳ כ״ז הביא דברי הרשב״א
שכתב דבע״ע צריך לרבות שת לפי שהיא בעת הל אדון וגבי
נזקין משום רכסיב מיטב שרט כסף יכתיב ביה כסף דוקא .והקשה
עליו ת״ל רגבי נזקין נמי דאע״ג דהניזק אינו מרוצה בש״נ וריצה
כסף דוקא יסיג ליה ש״כ .וכן הק׳ השפהח״לפי״ג חאישית ,ר״ל

שמחר מכללו אצל נ״ר ולא אמר שהותר מכללו נחילה וע״כ דבקטן.
ליכא תיבל ועיי׳ מקנה שחיק ק באברהם שלא מל עצמו קידם
שנצטוס חפי ה׳ חשים שלא יהא כטבל בעצמי .והנה ממילה י״ל.
אכל צ״ט חהנהיג שניקכים און הקטנות לשום נם התכשיטים והא
להרחב״ס אסיר ודברי חהרי״א צ״ע שהוא עד דברי הרמב״ם.
ימש״כהמחבר שנאחר פן יוסיף מיי׳ סמ״ט ׳ב״ח [בפרישה יש"
ט״ס בלפין רש״י בטמש ול״ל לא "סין! כמ״ש נפמ״ע] ונ״ל
ברפת הטור טפ" י מ״ש כמכילתא משפטים והלא יוסיף היא אזהרה
למכה או״א חהק״ו וה״ה לאחר .כחצא דהאזהרה הוא מק״ו דלא
יוסיף והפן יוסיף הוא הלאו ודייק הטור בלשינו לכתוב החילה הילעוחא
דפן שהוא ללאו ואחת כתב הק״י שהיא האזהרה .וכן מדויק לשק
לאזהמה יה״נ' הק״ז ולא כמ״ש
רש״י בחימש שכתב דלא יוסיף
הב״ח .ירנרי הרמב״ם צע״ג רבמנין המצות פ׳ תצא כתב הלאו מפן
יוסיף .ומש״כ המחבר עוד יהמריס יד כו׳ נקרא רשע .דייק להטתי
ומשמע ראם הריס יד רק להפחידו ולא היה ברעתי להטתי לא (קרא
רשע אבל מראיית הש״ס ממשה נראה מס ביה נקרא רשע דמנ״ל
למשה שהיה בדעתו להטתי .והנה רז״ל דרשי מרטך רשע כמותך
ומהרחב״ס פ״ה ממחריס משמע דהמבה רשע איט עובר בלאווק
ראיתי בחנ״ח .אך י״ל דרשע המכה רשע עובר ירשע כמותן דוקא.
והנה לעיל סי׳ ל״ר ספי׳ ד׳ במה המגביה ידו פסול לעדות ולשכיעה
וכתב הב״י וכח״ט דפסול מדרבנן .ובמרר״א רצה לדחית רא״ח הנ״י
ממרדכי פ׳ «ת יס׳ החובל ואדרבה הוכיח משם לפעיל מדאירייתא
ויק כי לא צדקי דבריו־ בזה לענ״ר עת אעתיק לשין המררכי ם׳
ז״ב וז״ל פסילי דרבנן בשי הכרזה יכחב ראב״ן חי שהוציאוהי הקהל
מבהמ״ם מפני ששחק בקיביז אין לך הנחה גדולה מזו ט׳ וטור
כתב כיון דפסול היכל נבילות להכעיס ולא בעי רשע דחמס את
המגביה יר על תכירו נקרא רשע יפסול לעוות .והק׳ החדר״א
מהו הלשין דקאמר א״ב כי׳ נקרא רשע הלא מה דמקרי רשע היא
מהש׳ס והיל״ל א״כ ומגביה ימית פסיל לעדות שהיא החולדה של
הא״כ ימיה הוכיח דניגח כמרדכי על פסול דאורייתא ונכנס בכלל
ואל תשת רשע עד והאריך ביה .אבל כונת המרדני שדעתו דאף
בעבירה לרבנן לא בטי רשע דחהם דלא כהחוס׳ ויה שחידש מראב״ן
יעוד כתב ופסול אוכל נבילות להכעיס ולא בעי רשע דחמס דהייט
אף כעבירה דרבנן וזהו עיקר חידושי [ימש״כ במרדכי כתן דפסילט׳

דדעת הרשב״א דבק לו כסף צריך ליתן לו דוקא כסף כמ״ש
הרא״ש נחירץ הא׳ .אמנם בעיקר קושייתם נ״ל דלק״מ .דכינת
הרשב״א כפ״ע מיקר הפריה היא בפת של ארק דאינו ריצה שהעבד
יהא מגרע פדיוט ילכך צריך ריבי' .אבל תשלימי נקין הא עיקר

חיבת כיין הוא הוספת מפריס] וא״ש רקאמר 6ח״כ א״נ המגביה
ידי על תכירו שגס היא מדרבנן נקרא רשע יפמל לעדית,ונס דברי
המרדני שבפרק היזיבל מיניים להדיא שפמל מדרבנן ומזה לא הזכיר
המדר״א ט״כ הצדק עם הב״י:

ואפי׳

הפרסק הוא מדעתי של ניזק ורק על סרר התשלום מדברים .שי״ר
לאת״ז במקנה נקו״א שנתב סברא זי בדעת הרא״ש שס״ל כן
לחלק .יבזה נדחה ראיית הישיעי״ק שם מרא״ש קדושין ובת ע״ש.
רלמשת המקנה בדעת הרא״ש אץ ראיה:

הכה עת כו׳ .החפ׳ פילפלי בזה אי חייב
®עי' • -
חלקות גם בעבר עצמו .ופת״ש מביא מה
שתפסי מרמב״ם פ״ב מרוצח דמבואר להדיא דשלימיחר .אבל הא
הרמב״ם שם מחלק דדוקא נשבע מותר אבל לא בברזל ומיי׳ ההסבר

ציץ ט׳ .פיי׳ סמ״ע יש״ך יבתימיס סי׳ ק״ב
סעיף נ׳.
מסכים להסמ״ע ע״ש ובפסקי המאירי כש״מ
ב״ק ז׳ ת לק על הרא״ש דאף בלא גילה רעתו מחויב ליתן לו ביטטת
כסריצה הניזק .ומש״כ הע״ז להק׳ על הרא״ש עיי׳ ם׳ כ״י לב״ק
ז׳ שמיישט לנכק:

ב׳ה ברהב״ן עה״ת וכאור החיים והכא סתיס ובכל גונא חכה מיירי.
והנה לפמש״כ המנ״ח ראם המוכה נותן לו רשות א״ע בלאי י״ל
ללא רה־ק לומר דאיחק דעת היא דהעבד מוחל על הכאתו .ולנאירה
ראיה להמנ״ח מכתובות ל׳ג ע״א דפריך חובל בהכירו מזי בטלת ט
ורחיק בהכאה שאין בז שו״פ ולדעת האימריס דנא״ל ע״מ לפטור
פטור בניקין לק׳ סי׳ חכ״א לישני נמחל לו וחייב מלקוח ופטור
ממחין וט״נ רגם מחלקית פטור נמחל .או י״ל בטנא דחשו׳ הרא״ש
כעיר סי׳ חכ״א סעי׳ ז׳ ואף דהבדה״ב שם השיג עליו דטענת
מחילה אינו מועיל אבל החלמ״ל פ״א מחובל כתב דהרא״ש לטעמו
מיבא בעור סי׳ זה דבאמר ע״ח לפעור פטור וע״כ דגס כה״ג
לינא מלקוח .אלא דבגיטין כ״א ע״ב ברש״י ד״ה ל״א לחקצייה
דשייך בחצות ואינו רשאי לחבול ט ואם חבל בו יוצא לחירות בראשי
איברים אלמא אינו רשאי לחבול ט .ותמוה מאיד מה שהוסיף רש״י
טעם מל טעם הא׳ שבש״ם ב״ק עיי' הג׳ הנרצה״ח שם .עור הק׳
הרש״ש שס דבלא״ה כיון דייצא לחיריח א״נ איט פלו יהיי כגזל גע
דססיל .אכל לכאירה קשה להאחרונים נא; דכעכד שלי מיתר להניחי
א״נ מאי מקשה והא א״א ני׳ כיון דענו שלו הוא ועותר להניחו
ואינו עובר כלאי ל*ה היסיף רש״י ® 1טעם ליחד דגם עבד שלו
עיבר

אלא

הלנות חובל
אשור

ר־

יעקב

לאדם להכית חנירי .והרמב״ם
®י' ר'כ• ®עיף **' •
הוסיף בין קטן ובין נדיל .והמתבר
השמיט זה .והכ״מ לא הערה מקור דמיי הרמב״ס דגם בקטן
עונג־ על לאו דלא יוסיף וכהורג קטן נם* קרא בנדה מ״ר לחייב

י׳

ייילגא בהר החדשית מקור לדבריי
ההורגו .ומצאתי ברמב״ם
מש״ם ב״ק פ׳ז מ״א החובל בבס קמנה ט׳ ופירש״י דאין ארם רשאי
לחטל בבתו דישראליתהיא ועבר טל לא "כיף פן יוסיף .הרי חטאר
יגס בקטן עובר בלאו דלא יוסיף .וראיתי בשי״ת מהרי״א חיור״ר
הי׳ רמ״ה שהעלה דנקטן איט עובר על לאי דלא יוסיף דקרא
בגדול המולכת כתיב וראיה מכתובות ל״ב מה לחיבל בחבירו
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:אוצר החכמה;

בית

Ab

חלבית

#וכר כלאי כמו ויוצא לחירות כראשי איכרים ואם היה מותר להכיתי
לא סיה יוצא בראשי איכרים • אלא ועדיין קשה לוקמי נמחל לו
יטנו מרעתו וע״ב דנם ככה״ג מוכר דלא כהמנ״ח ומיושב מה שהין
היש״ש דהא מרצוני א״י לתירוש בראשי איכרים .וביה י״ל מה שהק'
הב״ח אהע״ז סי׳ קכ״ד על העור שס שכתב מעם אתר על מנד
וטל פרה משום דמחוסר קציצה דהא בש״ם מבואר עטה אתר טל
עבד משום דאסור למקצייה וי״ל לפמש״כ העיר כאן של תכירו אבל
שלו אינו עובר והסברת* דבריו טפ״י מש״ב המנ״ח דחדעהז איט
עוכר א״ב טעם השים שס אינו מספיק לאס קוצן מדעתו וע״כ בחב
העור עטם ומסקנת הש״ס המספיק בכל גונא .וי״ל דיזש״ס שם
מיכח ובכל גינא עוכר והעור הכריע כטגיא דכתיטת שהבאתי
וי״ל .שו״ר בשו״ת שבות יעקב ח״א סי׳ קפ״א שהפיר בדברי רש״י
כנהכוין לחילוקי שחילק שם בין מכה סתם למזיק לו בראשי איברים
אבל המעיי׳ לשק רש״י יראה שאץ יה טנת רש״י ובשרת שומ״ש ;!"ת

-J»P

סי׳ מ״ט דחה ג״כ דברי השבו״י מעטם אחר .והנה הקציה״ח לק׳
הי׳ תכ״ר הק׳ מל הב״י כאן הסיגיא דכתובות פ״ג רפילא הוקי
למתני׳ ומכות בייחומה ומפיחה יהיינו חעטם מחילה ולהב״י אף
דמחלה מ״מ יפטיר ממלקות כמי כאן והוא «וכה מהעבד אף שאיני
משלם מ״מ פכוור מחלקות .ובשי״ח בריח יעקב ראיתי להק טפ״י
חיויש הצל״ח פסתיס בסיגיא דרנבה״ב דכי מיעיל חפיסה בקלב״מ
הייט רק לרכגן דהעעס הוא משים כדי רשעתו והיינו דב״ד אין
בידם לחייבי בשתים אבל לצי״ש מ״ח חייב ומועיל תפיסה אבל
לרגבה״כ ואף ח״ב פוער חששלומין אף דרק ביד״ש הוא לרידיה
פעיראףמיר״ש ואין מועיל תפיסה .ולפי״ז הכא דב״ד לא חייבו
איתה כלום ימתלה ע״כ חייב מלקות ול׳ד לחובל נע״כ דשם
חיובי מחיוב אלא דרבו מיניה קזבי ומשים אשכי מערחא ל״ל.
והנה מלבד שיש להחוכח עמו בעיקר הדמיון וי״ל .עיר זאת הא
הקציה״ח סי׳ כ״ת כתב ליישב דברי הי״מ שהביא רש״י בשגיא
דשם דכי פער ר״נ במזיד דבר ברח הוא והבא בשוגג עסקינן כו׳
ותמוה והא קיי״ל רלא חלקת בין שינג למזיד .וכתב ליישב ראי
היי שזגג אע״ג דפיער מחכלזמין אינו פוער אלא בדיני אדם אבל
תיובא רמי טליה בד״ש .הרי דלא ס״ל חידוש הצל״ח ילא ניתן
ליישב לדעת הקצו׳ כן .ובם׳ חב״י רצה ליישב במקל דאין הטעם
כמש״כ דהרב זוכה ממנו אלא דאינו מתחייב כאן כלל ינשב ראיה
ברורה לזה מגיטין מ״ב דאפי׳ מעוכב גע שיחדור דאין רבי זוכה
במעשי ידיו ולא אמרי׳ בי מה שקנה עבד קנה רבו אפ״ה חבלה
לרבו ואי דעיקר החיוב היה לעבד הא בזה אין הרב זיכה בנכסים
כלל וע״ב ומעיקרא החיוב הוא לרבו בחבלות יכ״ש כשהרב חובלי
בעצמו דאין עליו חיוב כלל וא״כ ל״ש שיפטור ממלקות .אבל כבר
ישב על מדוכה זו הפנ״י שס דאין סברא כלל לשלם לרבו בזמן שאץ
מעש״י שלו והטלה דסברת הש״ם דוהא לענץ נ»ק כיון דהיי דמי
אבר מ״ל קשליה נילי מ״ל קהליה פננא אבל ריפיי ושבח וצער
וטפח שייך להעבר והסכים עמו המנ״ח והראה שכן דעת הרחב״ס.
והנבון מש״כ המנ״ח ליישב טפ״י שח״ק כתיכות שמניא הקציה״ח
עצמו הי׳ רמ״ו דלאו מטעם מחילה הוא רק דהתורה לא חייבה כלל
—L
כרצין הניזק א״ב כמפותה לא נחחייב כלל:

י״א

דצריך ליחן ט׳ .והוא מירושלמי מובאמ״י
סעי׳ ג׳ בועה.
יבב״י סעי׳ י״ז .והנה אתרי שכ״כ הירושלמי
ואץ חולקוכ״כרש׳יי מוכאבבהגר״א וקהואלהדיא בתוספתא פ״ע
א״כ לחה כתב בלשין יי״א .ואולי י״ל דחש״ס לעץ י״ב לא משמע
כן דמשגי להעדפה ואם משלמי המזיק למה ינ«לי העמיס ומע״ב
קיבל חשלומץ ע״ז .ועור כתחילה ופריך רפואתו דיריה הוא כו׳
ליפני רעל מזונית יחרים קאמר דהוא לרבו יע״כ רלא ס״ל כירושלמי.
והגה הרי״ף זרא״ש פ׳ הרובל מייחי ירושלמי קוטע יד עבדו של
יזבירו רבו ניטל ה׳ דברים והוא מזון מצדקה וכחב הרא״ש דהירישלמי
מיירי כדאוקי פ״ק רניטין בעברו לו סחא חליפא והיתרון הוא
לאדון .ולכאורה להירישלמי לשיטתו ל״צ ליה אלא מיידי ביחרק
מיונית שהוא בכלל רשאה:
ם«י׳ ה׳

אין

כאן מק .וכתבי משוס דהלכה כרבא .אבל א״ל
׳ לזה דנחבו החום׳ דבדבל הידוע שפיט לחזיר גס

חובי

יעקב
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אני' מודה .והרש״ש הץ׳ מל התום־ מלק׳ גילי* סיהדר הווי וסיים
בעיין והא זה יריע הוא דסיפו לחזיר .ינבי הקד‘© להק■  pסרש׳א
בת״ב .ובאמת לק״מ דגם שם אין מ״א בקיאים מחמס אחס »מ
הוא ולא יכנהו עצמם בספק:

איין

כאן מק ושנת .בן נירסח הרי״ף ורמנ״ם בירושלמי,
סעי׳ ו׳.
ולפניט אימא בירושלמי לפר רישי שבת .מראה דאחח
היא ופשוט דאה נלקה כחיחיש ראש שא״י לעשיס מלאכתו אינא נגד
שבת ובן אס יודע לרקד ני טבי נמ״ש הלח׳מ:
כעי׳ ט׳ במרי  -ואם היס נמקים ט׳ .ק היא משרש בירושלמי
פ׳ החיבל:
מי׳ י״י .אפיי׳ חסרו בשעירה .רבים חפשו סקור להרחב״ס
דמשלה מק אפי‘ באץ פחת .וראיתי בים התלמוד
המרה חקירי מפ״י שחידש ליישב <ץשית החים׳ פ״ה ס״ב בחירש
מפ״ק דעירכץ וחרש שיה למלאכה והא דמהן לי דמי טלו משים
רעתה א״י למכור א״ע דמכירת חש״ז לאו מכירה היא וב״ד אינם
רשאים למוכרו נמ״ש הרחבים בהל׳ עבדים .ילש״ז אמאי שבל
בחרש חייב נסק הא לא היה יכיל למטר א״ע בעבר ולא אפחחיה
הכספא אלא דאף בלא אפחתיה נהי חייב וכתב רקלסוהי גדולי
הדור .ולמנ״ד יש לדין ביה דהא ע״ע לא היקש לקדקפ ובמכירת
מעלטלץ דבריהם קיימים בסי׳ רל״ה והדבר צ״ע .ומפרשי הים כתבו
ראיה טפ״י שחילקו החוכר שס דבאיט בר אימטת איני שיה כלום.
ויקשה נש״ס בימין ת״ג דפריך ומי איכא מבדא דלא מיזנץ בקנסא
הא משכח״ל לההיס׳ באינו בר אומנית דאינו שה כלום וע״כ דסק
חייב אף בלא אפחד,יה מכספא .ומיה נובר לק׳ בנר זה .אבל
ראיה יותר נטנה ראיתי לתכ״א חש״ס דמצייר ריטי שלא במקום
נ׳ק דהוי נאיב ליה הירי וסליק ט׳ ולמה לא אמר בפשיעי שמיהר
לי ממט מבשרו יצריך לרפאית איתי מקום ומשמע דיקא בכה״ג
שהיה לו מכה כבר אבל אס עשה לו חסרון מחדש בבשר חייג
בנזק .ומה המ״מ הק׳ מפ׳ח ע״א דחשמע לאין מק אלא בפניו
[וכ״ג מירסא שבב״י נ׳ק ומה שהגיה במקום נזק בושת ל״י מאי
קשית להז לאין ה״נ במקיס ריאים •הדמב״ס סמך מל מג שביאר
לעיל וכפי טנח הראב״ד כספי׳ ז'] יהלח״מ מפרש בש״ס להרמב״ם
יכבר הקדימו הב״ח .אכל נראה טנת הה״מ מדלא אמר ר״י אפי׳
חבלה ואמר פציעה בפניו זה גיפא קח״ל לאץ פציעה אלא בפנים
ועיי׳ בהגר״א:

כאילו

היא עבד נמכר בשיק .רש״י כתב כעבד
סעיף פרו.
עברי .והרא׳ש בחב כע״כ דס״ס אין לו
פימא שיטל למטר א״ע פל שש ולאתר שיצא .ימכור א״ע פנית [מה
שפירש הפ״ח והפרישה שאיט יכול למכיר א׳ע יותר מל כש קשה

ייחד

טל שש ועיי׳ מלמ״ל פ״ב מעבדים יכיי״ב
דהא מוכר עצמו נמכר
כתב רש״י ב״ב י״ג ע״א וכבר עמדו שס ע״ז] יטה היה אפשר
לדייק בלשין המשנה ואמר כשוק [במשנה בירושלמי לישא בשוק]
להורות לנישום כע״כ דאילו ע״ע אסור למטר בשיק כמ״ש הרמב״ס
פ״א מעבדים דאפי' מוכר מצחו אינו רשאי בשיק .והנה הר״י
בש״מ במתני׳ כתב רואץ איתי כעבר נכרי שהוא נחבר בשיק ט׳
שהרי הפסידו ממק זה שחס היה נצרך היה היכר עצמו כעבר עברי,
ברור מילל' כמ״ש היש״ש בטנת רש״י במתני' שכתב כע״ע ואים
שלק טל הרא״ש והראיה שבדף פ״ר ע״ב ד״ה ושם משמע כהרא״ש.
וטנחו במתני׳ דמפרש מה הייקו ביד יה שנחסר לזה קאחר רכ״י
דהא יטל למכור עצמי בט״ע .יביה מסולק מה שנימגס הקצוה׳־מ
כי>ן בדברי רש״י מ״ש:
והשה
ט׳ .פסק כהרא״ש
סעיף «״ו ביעה•
הטור להרהב״ס שלק פל הרא״ש
r
כתג הש״ג דאינו מוכרח יהיש״ש הכריח כדפח הדא״ש .אבל מ״ם

ובטמום

צ״ע דרבים כם החולמים הלא כמה המיט יונמן בש״ח במתני׳

והחאירי וגם דפס הגחק עצמו זק ועת הראב״ר .והנה בטור
מיבא מחלוקת הראשוצים אי חייב סל הצפר הנמשך אח״כ ונחג
דעת היא״ש דחפלם והב״י תהה הנין לי זה .ויותר היה לו להקשי*
דהא מפורש בלא״ש ס׳ הכינם דכניא וכרי הר״י והר״ש והסכים
להר״ש וכן תמה הפ״ת פס ובפרישה כ^ן .וצ״ע מל השו"•
שהשחיטה
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מת
<

הלכות חובל

אמדוהו ני'

ואם תפס ט׳ .אגל הרא״ש פסי,
 *fWבי •
דנמאן תניא דחי .ותמהו מליו דפסק
מרמתו ער הש״ס .ולמול התמיה ג״ל די״ל נטנחי דצפי״מ רפכקינן
לק' אין טחני! זמן לחנלות ונפיק ליחן לו חיר הויא כגט' ונטית
הש״ס קאי אי מתנין זמן ולא להלנה .ויאה נירישלמי נטי קנוט
ירי וחור וקמט ירו מלחטלה מהו שיחן לו צפר של שטה ראשינה.
ופי׳ נס׳ נתי׳ר לפי׳ התיש׳ נחספקא ליה נקמט ירו ניים ראשין
וחיר לאחר ומן יקטט אותה חמה שנשאר חהחנלה הראשונה מי
אחרי׳ רחשיב כאילו קשט נפטס אחת נשני מקומות היר א’ר כיון

שהחכלות5י$ר3זאח״ז אימרין לכל קטע יקטע צטר שלה כפ״ט ומולה
דמי הצסר הרבה יותר .ולא הובא נפום׳ .אבל אי אחריכן לכל
אחת נט״ט חונן שהצער ממנה על בשר החינה ככר יושר כואב
לו ממכה ככשר בריא וגס זה בשיחא:

סעיף כ״ז.

אלא
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יעקב

להפך המשמעות דנית החרק לישני בנית אמצעי של מריח שמהלתם

עומדים ערומים ומקצתם לטשים דהא מ׳ג הנהר נסי תוכרח לפרש
כן שיש ננ״א שאין ®שטין בגדיהם מר יאהר נמ״ש הר״י נפ״ע יכ״ג
היש״ש מינא בב׳ח .ומש״כ התום׳ להסתפק נדלימי עלמי והגביהה
יותר נראה לדעת רש*' דוקא זיקא והיי אניס אבל בדלינהו עצמו
הרי אין מקפיד על שיוט .ומה כהשמיט מיר״ס דעת ר״י אולי
י״ל דראה רכיט דרנדי הרמב״ם מתפרשים נס לרעת ר״י כמ׳ש
הכי' ואף שהלח״מ ובפרישה הק׳ עליי אבל נהג״ס הביא ®רו-
ר״י על הרמכ״ם הרי דהנין כהב׳י וע״ב סתם .והנה מה שהק׳
הנ״ח לפרש ',מלק׳ צ״א דאדם רשאי לתכול נעצמי יכמעשה דר׳ע
ומחלק דמרום שאני דחוק מאור ייוחד חסחכר כח״ש נס׳ כ״י
דשם הוא כילק אתר אכל הנא נאותה שמה זנ'כ נשיש״י"© .ר

דברי רש*י והרמב׳ם נזה צע״ג ל״שבס:

ביישו

שביישו ט׳ .עיי׳ סנז׳ע דבישח כנזק לא
יהביגן ימן והביא ראיה מש״ם וכ״כ הכ״ח

כשהיא ישן ט׳ .ובשים ר״ל משים פגם
כע'ף ל׳י׳ •
משפחה .והייט דהוי כאילו ניישם נניפם.
וביה נסתלס מה שהק׳ הישוע״ק אהע״ז ס•׳ פ״ג על הרץ שהגן
■ למה לא ישלמו לה דחי טשתה בשלימית ותירץ דא״א אין לה טשח

הנחבל וימול .עיי׳ סח״ע הסכר הראב׳ד.
סעיף כ״ח•
והגה כפ״ה מתובל מחולקים נטעם דנחבל
גשכט וטטל הרמב״ם נתב משום דקנס היא והראב״ר כתב השום
מפה .ולפי׳ז יש לפקפק דכאן ל״ש עטם הרמב״ס דלא קנסיק ליה
אלא במנחיש ועדים מעידים אכל כמודה אלא האומר שלא היה
כדי להזיק והוי כאונס כמ״ש הרמב״ם לחה נקנסו .ואולי ז״ם הראב״ר
כהשגית טעם הרמב״ס רכונחו לחזק חיליקו שבפ״ה דכאן ל׳ש טטס

נ״כ כפנויה .והק׳ הישוע״ק אחרי דאנן קיי״ל ביישי נדברים פטיר
וקשה אף שיש לו נהה טשס שגתכיישה אשתו ח״ס אינו רי/י לשלם
ע׳ז דמי טששו כיון דלא ביישו בידים בגוש ואף שנענה הפשה
נגיף האשה אבל בגוף הנטל לא נמשה ולא מי רק כגורם טשת
ולא מדיף מביישו בדברים .ולק״מ דלא גרט מבדק מי משפתה
דרצה הש״ס לחייבו אף דלא עשה חפשה נגופם עכ״ז חשניק כאילו
טשה בזיק מ לגופם:

ושניהם טוגו לאמתו שכ״כ הש״ח מהראשונים ג״כ
המעיו״ט מפי׳ המשנה להרחב״ם ומהים׳

בראיה 11

וכ״כ
־

ישבע

הרמב״ם .והנה מצאתי בשיח כתב הר*מ בכה״ג דחזבל משתבט
ויהיב ליה כפי מאי דאחר יל״ר לגחנל נשבע וטטל דשם קטטין
לא חבלתי כלל ייו־טיק כעדים שנכנם שלם ויצא חטל הוחזק כפרן.
ואולי כינהו כמש״כ .ומש״כ המחבר מביאין חפץ שהזיק ט בפני
ב״ד ט׳ והוא מלשין הרמב״ם וכ״כ הטור .משמע ופסקי כשמעון

המבייש

את השטה פטור .וכעחים חלים ועתים
תעיף ל״ז •
שיטה כתב המנ׳ח דאף יה פטיר בטח
שטותו ואף ראח״כ נכלם:
סעיף ל״ח בועה .אן אתה כממזר .לכאורה ג״מ נם לממק מק
באומר לשעל שיעטר כחבירו או שםתורהו

התימני וכ״כ הלח״ח ®״ 6מגז״מ ונתן עטם הלא הלכה כר׳ע כשל חבירו ועיי׳ ב׳ח ל׳ט כשבוי! ולא כשטק מחש .ומש״כ הרמ״א
מחנירו .אבל החאירי השיג דקיי״ל כר״ע וכ״כ החישרים בכ״י המקנטר ט׳ הוי כאילו פירש כמיך .כשב שו״ח מהר׳י מברונא
סעי׳ א׳ .והיה א״ל רמש״ב הרמב״ם והטור דלריך להביא כפני ב״ד דאין להחמיר עליו כאילו אמר כפיריש אתה ממזר ולוקא אס
אמר איט ממזר כמין תמיר והו• כאילו אחר אפה ממזר והביא
ואפשר אבללא למבין
הייט לכחחלה דצריכין לברר בכל מה
נאבד האבן .אבל החישרים בחב דאף לנהחלה איצ ב״ו ודי ראיה מפ׳ הנ׳קין ההיא דקרי לתבירתא כי׳ אנא לא אכילנא ט׳.
ומש״ב עוד הקורא לחבירו עבד .מרש״י קדושק כ״ח משמע דדוקא
בשומתערים:

ורומא

עיי׳ סמ״ט ואפי׳ היא שקיראו בפירוש טבד כנעני וכיב
מחט ט׳.
כעין
סעיף כ״ם •
י מחודו ט /וכן משמע ברש״י סנהדרין ע״ו חח״ת סתם וצ״ל רם? נמהר״ם
ט״ב .אבל המ״מ נמשך אחר לשק הרמב״ם פ״ג מרוצח שכתב אבל להרן דיבורו נגד משמעות בנ״א
וא״ב המחבר ביזר״ד סי' של״ד
אס הכהו בעשח של ברול ט׳:
סעיף

____

שם כרץ .אבל הרמנ״ס פ״ו
מיבא בהגה רבהוצאת ש״ר א״י
וכתם פכר בלשק מ״א טי מ'נ
שסתם בעבד נהרחב״ם משמע

ל׳• פטור

מכולם .אבל העור בפי׳ הסמיך פסק דחייב דס׳ל עיקר כמהר״ם וצ״ט נרמ״א .וחש״ב עוד בהגה מחזר ט׳
בנזק מובא שם בסח׳ע ס״ר ,י״ז ומחליקת הנה המג״א אור״ח פי׳ חר׳ו מביא ממהרי״ו דקורא לחבירו מחיר
  ..פיגע ג״כ בכטד אבותיו .והרש״ל שלק וכ׳מ להדיא במררבי סו'פהוא בין גדולי המפרשים בש״ח:

אע£״י

שאיט רשאי ט׳ .בטור מובא רעתהרח״ה /החובלכרש״ל .וראיית רש״ל הואמתום׳ קדושקכיח שכתבודהקורא
סעיף ני׳א.
ורשאי אדם לחבול בעצמו .וחתרו למצוא לחבירו ממזר סופג אח הארבעים משוס דחשד לחבירו דעבר בלאו
מקירו עיי׳ ב״י וב״ח זלח״מ פ״ג מדיעוח .ומקורו מבואר בש״ח וקשה דהא חשד ג״כ לאביו שבא טל חייבי כריתים ופ״ב דלא
שכתב הרמ״ה רקיי״ל כר״ח דבתרא היא .יהגה בליקוטי שו״ת נתטיו אלא לו .וחטורי היה קשה לי דנרויק מא״ל דלא טבר שד
חכ״צ כסיף הספר הר,׳ חיה על מש״כ הב״י יור״ד סי׳ ק״ס ופסק טל לחו דלא יבא ממזר בקהל ה׳ .מר שמצאתי כח״ס [מובא קצת
שם הטיל המשרט טל צמר אחר פטור ונתב הב״י דה״ה וחותר בפח״ש כאן] רעכ״פ רוצה להביאו לידי חלקות כשישא אשס .ואף
לכתחלה [עיי׳ ב״י וש״ך] והא ת״ל ואפור משום חבלה כמו שפהק דנן משמע ברץ שם אבל לשין התיס׳ א’א לטין בדנריהס ול׳ט.
כאן .ופשיע דמשרע אי! בו חש־ס חובל דאינו עושה תכלה בכך [ועיי׳ הג׳יעכז שם שט״ס בדבריו יצ׳ל מופנה דפטור ר״ל פנוי].
והנס הרשיל בתשו׳ כתב מובא בנחלת שבעה סי׳ ם״ו רהיצאת

משני דאתא זיקא ונרשנש לחנא לא הול״ל ורליגיווטפי למה דוקא
ככה״ג ולא נכייח אחי ,י”*' ימ %ם5* /י ג״נ ?שה

שאדם מיזר^את חנ>ר'  1155הקורא לתנייי
ילא ל
ס’^ ** האינעים ימ
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ל

 5עכשיו

אגל

בית

מלבות ד״יבל^

מנשיו השותק על המריבה ה״ז משובח אא״כ קורק לו שלא בשעת
מרינה ומיי׳ בהגר״א .ותמוה דהא גם מנשיו קוגסין אימי מז״ש
המחבר נא! מהרסנ״ם וק כחג הראב׳ר מלמו מיבא ברא״ש םיפ״נן
דנ״ק .טוו הק׳ הט״ו סס כיק דמסיק דשלא נשמח מרינה פסול
מי ששותק למה לי מדלוק שתילק תחילה נין דורות הראשיטם
שהיז מפרשים הלא ד נחיליק זה לחיי ליהר דאין פסיל שיתוק
אלא שלא נשמש מדינה אנל נשפת הדנה שנח הוא לו .ומ״כ
נ״ל עפ"* מש״כ הלא״ש כאן שכתב הרמ׳א בשמי דיש מקומית שאין
טהגק ק ימדץ נממין ומיי׳ אתרוגים וא״כ אם עונשין אוחו כממין
לפדות המלקית אין היכר כ״כ שהוא מל שקראו ממזר או מנר
ו6ק קול לדבר שהיא על שקראי בפגם .אנל כשליקק מצא הקול
סל הדבר שקראו ובאתה פגם .ח״כ הראנ״ד דווקא ברורות
כראשירם שהיי המגישים מלקות ממש היה לו לצויח בב״ד להלקות
אותי שבזה ינקה מהפגם .אבל טמטט שאין עונשין אלא דמי עדיין
ביה אק תשש כ״כ בשתיקתי שלא קראי נב״ר .ומסיק אבל שלא
בשמש מרינה דניה מלקין ממש כמ״ש הרש״ל דגם נ׳ה״ז לוקק
בזה שפיר הוי החשש כמי ברורות הראשונים ומדשחק ולא קראו
לב״ד הד מוראה .ומש״כ מיד הלמ״א הקורא למבירו מלשין ט׳
פטור .צריך לחלק מקוראי ממזר בן מחזר דשם ממזר הוי תירוך
לזרעו אחריו משא״ב בשארי חירופים ראיט אלא לו לבדו:

סעיף ל •®,לבל

המלבק ט׳ .ל׳ע דבש״ם איתא ברבים והפוש׳
השמיטו .יהרמב״ם פ״ו מהל׳ ריעות הל׳ ח׳
כתב ברבים:
ט׳ .וק פסק הררנ״ז ח״ג פי׳ ח״פ
סעיף מ״א בהגה.
ונתב כיין רושי בו הד כשאר ידריך
וגם הרמנ״ם השמיטו ע״ש שכתב עוד טעמים;
טי׳ תב״א .סעיף א׳ ,אען חייב על הטשח סד שיתטין לביישו.
מה כמשנה שבמשניות כתיב שנאמר
וישלחה ירה והחזיקה במטשיו וק הגירסא במתני׳ שבירושלמי וברייה
יכסב המוי״ע דהילטתא הוא מן ושלתה וכיב הרמב״ס פיה מחיבל.
ינהג׳ רש״ש תמה עליו מד׳ כ״ז דיליך מהחויקה .אבל באמת הם שני
דרשות גפרדוש .מוהמזיקה יליך מהנדן להזיק «' אך בלא נתטין
לבייש ומישלחה דריש דבעיגן גהטין לבייש וא״כ איש הגירסא
נמתני׳ דהייט מושלחה .והגה הסמ״ט כתב דילפי׳ מן בחטשיו
רוטיא דהתס וק הוא בפפרי להגירפא הישנה וזיל לפי שמציגו
כמזיקים שבתורה שעשה בהם שאץ מתטין כמהטק יטל אך כאן
כן תיל במטשיו .ובפרישה מביא מש״ב הרין דבמטשיו משמע
שמהטנת לו יאם טנה להחזיק במטשיו של זה והחייקה בשל אחר
פטור והייט כהסמ״ע• אכל תמוה דהביא דרשת ר״ש מוה ואנן לא
פשקינן טתיה אלא כרבנן ודוחק לימד שדעתי לפסיק כי׳ש וכמ׳ש
הג׳ אשרי והמאירי אבל הפרישה לא היה ל< להביא כן על הטור
מסק כרבנן ונבר תמה ט״ז בשוש״י .אבל י״ל דמביא כל המשמעות
דמטשיו דרנק דרשי מזה דבעינן טנה לבושת ור״ש דריש ניב
דהו״ל למינשב "מטשי ומדכתיב ,מנושיו" דריש מטשיו סל זה
וצא של אחר ימביא כל הדרשא לומר מזיז ראיט דבעי טנה נהי
דלא פהקיק כר״ש .יבזה ניחא מה שהק׳ התים׳ לרבנן כמטשיו
מאי דרשי ביה .וראיתי מתי״ר מביא מהיש״ש שהק׳ הלא מנע״ל
למטע טסת פלא במגה .והיש״ש אין בידי לראית מה שמתק ע״ז
והכרית מזה כהרמב״ם ותיי״ע דיליך חן
וראיתי כפנ״י שהין׳
ישלחה ,אבל לפמש״ב ניחא דנטנה פגי לכתוב ,במכוש" ור״ש דריש
מן ,מבהיר וע״ן הק׳ שפיר חטשיו מאי דרשי ביה .ינחנו התום׳
דשמא מינע״ל לשים ורשא .וכתב הגתי* דהיינו מה שדרש בספרי
[לפי נירסח החיטך] למה נאמר במטשיו מה מבישיו מיוחד דבר

י״א

p

p

יעקב

כל דבר שיש ט פכ״נ ה״ה
שיש בו הכנת נפשות ה״ה בקצירה
בקלמה .אבל לפניט הגירסא נהפרי מנין לרבות כל דבר ח״ל
והתייקה מ'מ .ומלכד זה לסמש״ב קישית יאים׳ על במטשיו
דהל״ל "בחטש" .נמצא צפי״מ שביארתי שני הילפימית יש להם
מקום .והייט הנך דמפרשי דהילפיתא היא חן במטשיו הוא לפי
הנירסא הישנה שבפפרי אבל הגירסא החושה היא ח*ל וקרבה
ט׳ מצחה ידם ט׳ הרי דליך מזשלחה .והנה לפי מה שהבאתי

גירסת הכפרי דיליך מן והחזיקה כ״ר שיש מ םכ״< א״כ הרמב׳ס
ופסק בפ׳א מרוצח מספרי כמ״ש הראב״ד בהשגות שם ופסק
נחי רנחטק להזיק אעפ״י שלא גתטין לבייש יהש״ס ד׳ כ״ז יליך
כן מן והחייקה .ודוחק לומר דיליך תרתי מפסיק זה דלא מליט
ק .שי״ר במגדל עוז שמביא דברי הספרי ע״ז בטפח שהבאתי

כי׳

וכ״כ מתי״ר נשם גאון ספרדי
מהחיניך מה מנישיו מיותר
אחר הנדפס עם הגהות הגר״א זצ״ל .ומש״כ בהגה בשם מהרי׳ו
וכתב הינ״ש מובא בכהנר״א דלא כרש״י כ*י דמסרש ונתהפך
להנאתי .ימשמע דלרש״י חייב .ול״ע דאך לרש״י דוקא שם
לנתכוין עכ״פ להזיק את תכירו להגאתו נהי דלא נתטין לבייש
אבל הבא לא נתטין לא להזיק ולא לבייש .וכיו״ב רן בשו״ת ש״ש
תגיגא סי׳ רט״ט בעינרח העטדח מלשיני שכתב לענק כישת
וביטול השידוכים דאך אם לא נכתב קנס מתנאים יש לחייט
כראיח עיני ב״ד מפגי הבישת ומביא ראיה מנתהפך אטפיי שלא
נתטק לבייש .ודחה הש״ש דשם טכ״ש גתניין מיהא להזיק לחבירו
במאתי אבל בחירת השידוכים לא נתטין להזיק ולא לבייש כ״א
להציל את נפשי שלא לישא את שאינה רצויה לי !פמיר מבושת.
יעיד הא הטיר כתב כרש״י מובא נסמ״ט ס״ק י״ט:
לבייש נו׳ .הרחב״ם פ״ח מריצת פסק
סעיף ב'•
י כר״ש רנהכוין להרוג את מ והרג זה
פטור יבב׳ק ד׳ פ״ו אמר על ההיא ונתטין לבייש את הקטן ולא
כר״ש וטמרו המס׳ ע״ז ונהג הכ״מ דהרמב״ם פסק דפטיר ולאו
משעמי אלא משום דלאו בט התראה טנהו .והלח׳מ פ״א מתובל
הק׳ עליו דא״ב לדינא אין נ״ח ביניהם ובמאי קמיפלגי .ואי משום
הא לא איריא והא נ״ח דמטטם וארב לו פטור לר״ש אך באמר
לתר מיטהו או לראובן ונמצא שמעין ולטעם התראה חייב בכה״ג.
אכל מלבד זה קשה דמנואר להריא בפירוש המשניות להרחב״ם
סנהדרין רהלכה כר״ש ועיר לא טחן לתרץ כן להמעיי׳ בלשון הסיגים
וט״כ לימר כמ״ש הלח״ח בתירוץ הא׳ דווקא בקטלא דתנא דנ״ח
מפקא מרבק לכך פסקינן אכל בבושת דלא אשכחן ברייתא ומסייע
לר״ש הו־ריגן לנללק דהלכה כרבים .אבל גם זה ל״ע דהא ר״ש
לאו יחיד הוא בזה דנן רעת רבי במכילתא כר״ש ט״ש פ׳ הש:מים.
עיד ראיתי בם׳ כ״י דהלח״מ חדויל ידו משתלים וכתב בפ״ד
מחובל וברייתא בר׳ ח״ב הכה האשה ויצאו ילדיה טחן נזק וצער
לאשה ול״ח בושת חשים דאתי כר״ש מחטיו לבייש זה ובייש זה
פטור .ולכאורה בנתכיק לבייש זה ובייש זה לא היי נישת גדול כ״כ
נשמתטין לעצמו והפיס׳ סתמו .וכמה שנותנים דמי בישחי של עבד
סממו הטם׳ ולא ביארו היאך השיחא .רש״י פירש בכמה יחרלה
עבד זה ויעשו לי משת זה .והגאון בש׳לז פירש שמין נמה אדם
מתבייש נשמביישק את עבדו .ועיי׳ ערוך מילתן מש״ב ביה ולפי׳מ
שכתבתי בסעי׳ א׳ אין מקום לדבריו ט״ש:
אס היה האחד ישן ט׳ .בתום׳ ב״ק ו׳ סיימו
סעיך ר׳.
דהס גרמו לו .והייט מ״ש בירושלמי שהוא
המיעד .ובתים׳ כ"’ ועיר בש״מ שם מהראשונים כתבו להוכיח מכאן
דאונס נמיר פטור .וא״כ לא היה צריך לטעמא שהוא פשע .וי״ל
דטטם זה הוא אך להמחייבים גס באונם גמור עיי׳ סי׳ שע״ח ועיי׳
מחנ״א הל׳ נז״מ סי׳ ה׳ אבל בש״ח שם כתב שני הטעמים יחד
וצ״ע .ובאמת היה לסט הראשונים גירסות שונית בירושלמי רהת־ם׳
הביא מהירושלמי כלים ולפטט ליתא מזה בירושלמי .והנה בזה
י״ל לשין המיר בהעי׳ א׳ לפיכך ט׳ ועמד כסח״ע ע״ז ע״ש .וי״ל
דהייט נאיפן שהיה אחד ישן תחילה דנכה״ג בשאר דברים חייב
ופטור ממשת וזהי החידוש שכתב הטור בישן וכן י״ל כינת המשנה.
והמאירי כמחט• כתב דשיניר דיט נישן וצ״ל דהיינו כשכרותו של
ליס כסי׳ רל״ה סעי׳ ב״ב ע״ש:
סעיף ה' ,לנפל עליו וסימא כר .כצ״ל וכן הוא בחשו׳ הרא״ש
המובא בטור וכן הדק בבהמה מיי׳ תוספתא
ב״ק פ״ג הל׳ ה׳:
°ע'ף י' טעי׳ • לבן מי שיש לו ט׳ .מלשון הרמ״א משמע
דאך דא״י לו בבירור ח״מ יטל לחישדי
ולהוציאו תוך זמט .אבל אק 1ס מהסברא שיוכל לטלאי בלי שים
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נקמת ט׳ .ובש״ם לפי שאינו רומה ליפר.
פע'וה ם'י 1
וראיתי למפרש אחד בירושלמי מטת שהק׳
דע״כ ל״ל בזה רק לרבי מטח ז׳ דלרבק ה״ג הוי כח כתו כפירש״י

6

דלתו בקעת מן הפן המתבקע ו ״כ כרמנ״ם יפסק פ״ו מרוצח
כרבנן למה כתב שם הל׳ י״א הנועם דימר .ילק״מ דהרמב״ם איט
מפרש כרש״י דמן הנגן המתבקע ילא קיסם וניתז אלא נשמט הברזל
מן המן המתבקע ע״ש ז
כמנחת אסרן סנהדרין מ״ט נתב
סעיף י׳> וכן אם נתטין
י  1בגתכוין לזרוק בלד ה והלכה ללר אחר שפטור
מגלות מלר שהוא אניס ובזה חודה תנא דב״ח יחייב ממון שאיט
בכלל חייבי מיתות שוגגין .ועיי׳ מה שכתבתי בזה למיל פי׳ ת״י
סעי׳ ל״ז בשם הגרט״א ונסי׳ חי׳ח כעי׳ י״ג:
שנפלט׳ וס״ס ישן ונתגלגל דהוי ששט .ורוקא
סעיף י״א•
כשהיה הניזוק למטה כ״ב הרשב״א .ומש״ב
ואס נתהפך כי׳ .לפי סידור המחבר שהוא לשון הרמב״ם היה א״ל
רזה קאי גס על לוח שא״מ דהוי ששע .אבל בטור א״א לומר

0׳.

טי

כן1 .ט״כ ל״ל כמ״ש סלח״ח דהוי תחילתו בפשיעה לטנק רוח מלויה
וחידש הטרוך השילחן דברות פטרה שאיט שכיח כלל פטור .ולא
ראה שכן כתב הנו״ז לטיל סי׳ שע״ת;“זכתב הסמ״ט משוס דט״ל
שיגג קרוב למזיר .ולפי״ז היה צריך לפטור מגלות והתום׳ כהוטת
ל״ג ט״ב סול״ה דילמא כשבו דחייב וצ״ע:
בנזקיה .ט"׳ סמ״ע .וכאחת הם פני פירושים
סעיף י״ב.
בשיח בשם המאירי לפי׳ הא׳ חייב בד׳
דברים ולהב׳ פטור .והנמוק״י נתב דרשי בלא״ה חייב מדין אישות
ושבת הוי נמי שלו .ול׳ע להא נ״מ במת הבעל אחר שה׳יקה וי״ל
בזה .ועיי׳ אתרינים באע״ז סי׳ פיג .וכ״ז דוקא כשהיא עושה
המעשה כח״ש הרא״ש אבל בשניהם כאחד כמ״ש בחס׳ כלה דרך
עקש פטור ועיי׳ פ״ח טל הרא״ש ובמחנ״א הל׳ נז״מ הי׳ ה׳:
סעיף י״ג{ ,א׳יי להצילו ט׳ ,והוא כמ״ש הנמוק״י ל״פ המניח
רלא כהסמ״ע סוס״י ח׳ בשם הרי״ו מ״ש.
ומש״ב נהגה שהוא מושה דבר מבירה ט׳ .ר״ל אפי׳ איסור
דרבנן עיי׳ מלמ״ל פ״ג מעבדים הל׳ ג׳:

חייב

אינו

מתכפר לו ני׳ .משמם מזה
סי׳תכ״ב .סעיף א׳.
דנסמוחל לו שוב אין מליו תטא
לשמים וכן כתב הפנ״י .אבל ברמב״ם פ״א מתשובה משמע לצריך
ענ״ו חשובה ווידוי לפני ה׳ ועיי׳ מויכ״פ יומא פ״ל ט״ב מש״כ
בזה .ובש״ם מכאן לב״נ ט׳ והקשו מפרשי הים מיה טל הרמנ״ם
פ״י ממלכים דנ״נ פטור בשוגג והכא אחר שהיה לו ללמוד ולא
למד .ואפשר דהרחכ״ם יפרש כרש"• דנהרג על שלא למד לר״א
ואף שהרימב״א מבית ד׳ ט׳ הק׳ עליו ע״ש אבל לרש״י י״ל ק.
ועיי׳ שעת״ש איר״ח םי׳ הר״ו בשם השאילת שמואל .ובזה אמרתי
בדברי הרמנ״ס פ״ה מרוצח הל׳ ו׳ ובהשגות שם ת״ל זו לא שמענו
מעולם אלא שליח ב״ד שהוא חלקה יוהר חמס שאמדוהו ב״ד
ימת תחת ידו ט׳ .ומאוד תמוה דהא בהיסיף חייב גלית .ובקול
הרמ׳ז מנות פירש ואיירי דלא טעה בחנק .ודבריו אינם מספיקים
בפירוש לברי סראב״ר דהא לפטור בלא טע• היא משים דהוי
קרוב למזיר כב״ק ל״ב ינכה״ג גם בדבר רשות פטור .ובשיח
בחח יעקב פירש כהונתו טפ״י מ״ש סנהדרק •׳ אמדיהו לעשרים
וחייטש י״ח ובכה״ג אם שסיף השליח כ״ד מיתריאינם .ונם
זה אין מסטיק דא״ב הא תיפטר מטעם אונם ולא משוס מיסק
בחצוה .ונ״ל פשוט כבינתו
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הלכות חובל

בירור זע״ב כשיש לי מקום לחושדז מון שיצ מליו קול גניבה וטיי׳
שי״ח דב״מ ח״ג סי׳ קנ׳נ .והנה בדברי הרתנ״ם בה הקש
האסריגים מיי׳ הומים ם,׳ ד׳ ובלח״נו והלח״ל פ״ג מעבדים .אבל
נראה פשטוה הש״ם דלחאי דשני ראיה ליה פסירא לכאורה לא
לרין• להילשתא מישב וע״ב ובברייתא היא מפיה מביר איסיר
השפחה אלא שבחירץ הא׳ לא רלה לומר דה יהא נקרא פפירא
שיכיל להיליאי משום «ה ולהכותו לבן משני בגנב ורנב״י משני דע״ז
גופא מיתר להארק להכותו .ולפי״ז יש לפקפק ננ:ש״כ הפת״ש
כשם החים השני וי״ל:

פשוט דשליח ב״ד אין לו ישוח

פד
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להסח מכוח מית להמסרב לדק וט״י אין צריך ראיס אבל אם
א"רינן בלקה אותו ועי״ו מח ע״ז נתב הראנ״ד רזו לא שמעט
ממולם כלומר שיהא לו רשוח להטת מכח פות וא*כ זה שהלקט
ער שחת דיט נמלקה יותר על מה שאמדיש ב״ד וקיצור לשן מא
וק טנחי אלא דיט הוי בשליח ב״ד ט׳ יברור רכן טנתו:
*״ יע״ג•

«׳ • וכיצד

משערי! ט׳ .נרגק דלאנישב״ג

[ימש״נ נהגר״א הקומום ולא
אמרי׳ כלנה נרשכ״ג במכנתינו עיי׳ נ״ה בשרי חמד ספרכח נ׳
כלל ק״ל בקיאות נפלא נכלל «ה] .וכחב בהתו״ה דלק השמיעו
הפיסקים דאיט חייב ער שיננה כנגד בית הריין דשא לרשנ״ג
דלרבנן סבע״ל הכה לשבח ולדות .אבל אין זה הספיק כמ״ש
היש״ש דהא ראב״י מפא לא ה״כיר בדבריי קרא אלא דינא פהק
לעולם איט חייב ט׳ והלמיוא שא דקמשני יתורא לקרא לרשב״ג
להא דראב״י .והראיה בש״מ כתב דהלכה כראב״י וניב נש״ג.
וכילקט מביא כברייתא התם ולא שזכר ראב״י ונזה י״ל מ״ש
ש־א״ה דהא קיי״ל משנת ראב״י קב ינקי .והנה נש״ס מטח ו׳
פריך הרוג יציל ט׳ ושרשו התום׳ השוס שונא .וביאור דבריהם מיי׳
הימים דפ״י ל״ג ובפת״ש שם מרש״ל והי,׳ נשי״ח מצפה אח׳ בהא
וכתיב כי ינצו אנשים ועש אשס הלה ט׳ יאס ישה אשן ט׳ ולרש
במלות שכחיחה הכתיב מדבר שנתטין להריג את חבירו והא זה
שנתטין להורגו שא שונא של הרוצח [טי” מכילתא] ואחאי לא יציל
דהא הוא איט כמקיימי דבר ניק שלא הלט .וי״ל דנם חבל ט או
מישי ואף דפטיר טכ״ז מיחשב נמקייחי דבר ומיד י״ל ואכ״מ:

ל׳

היתה

מ״ג
שפחה כי׳ .מרישלמי מינא כתום׳
סעיף נ׳
משמע דאף ח״ב נמי יהפום' השמיטו .ויותר
קשה והשמיטו מ״ש ר״פ התורה זכתה לו אפי׳ בא בזנות וכן שא
במכילתא וצ״ע״ובההי״ה שם מבואר דשנח ולדות לעולם לבעל ממש
ורק דמי ולדות להבועל ונש זה צ״נב ופלא ראיתי נפנ״י שכתב אמר
רנה כי׳ זכתה לה ט' פיריש כיק שמת הגר זנתה איש כרין כל
הקורם בנכסי הגר אבל א״ל להא לזנה רחמנא דמי ולרות לבעל
שים כי איתיס משים שונה בנכסי אשת.׳ ט׳ דהא אסרי׳ בד׳
ח׳ג אפי׳ בא עליה >גונ יהנה מש״כ לפרש כן פירש הראב״ר
בהשגות עיי׳ כ״מ .יחש׳יכ לוחית דא״ל ט׳ מרוט לא הניא פירוש
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הרמב״ם:
פי׳ הכ״ר .תעיף

»׳ • לפיכך לא יקיז הבן ט׳ .המנ״ח
1מלוה ה״ת חידש יזה שחייבה

השורה מכה או״א או חיבל בחבירי אם טשנים לו רשים תחילה
להטת א״ע בלאו .והנה באחר כבר כשבט מזה בסי׳ ת״כ .יבאו״א
לכאורה תמוה מאור דהא פכק הרמב״ם וחיבא ביור״ל ש׳ רח״א
ומותר לבן להקיז רם לאביו באץ אחר משמט אבל בתבל ט שלא
לצורך חייב והא ודאי בליכא אחל מחיל לו אביו אף אס יקרה
שימבול יותר מהצריך .וק בר״פ הנחנקין רב לא שביק לבריה ט׳
מ״ם לא מחלו .וטור כל ני הא ט״ל להשס׳ לאשמפי׳ .טו
שמצאתי במז״א מגילה כ״ז ששכיח מזה דאב א״י למשל סל בזיוט.
ואח״ב התר זה מקדושין ל״ב ופריך ודלמא רתח יעבר אלפני עור
ומשני דחחיל ליקריה הרי דמהני מחילה אף לטיק ומה אח״כ ראיתי
דבאמת פסק כן כשאלחוח פ׳ משסשס דל״מ מחילה טל כזיק
ומביא הראיה מההיא דהנתנקץ וי״ל בהא וקדישק דלא היה תשיר
רבה לבזות לאביו מזיק ממש אלא שמא ידבר דברים שאינם ולד
כטר לאמו עיי׳ ייר״ר סי׳ ר״ח וגס נ״ה עובר מל לפנ׳ע כה׳ש
חים׳ חולין ד׳ ונימק י׳ ובזה ספיר משני דמתיל ליקריה .ובלא״ה
יש להמיר שם משבח ק״ה ומותר לשבר כלים להטיל אימה .וראיתי
בגליק הש״ס של תיתני זצ״ל שכתב די״ל רה״ם והא קא עבר
משוס ב״ח וא״כ אף אס רתת שפיר קא מניר דלא ירתח משום
אניוח החמק רק מה שעובר על ב״ח .מיש בפשטו ניחא והחם
יצא לו חיקין מזה דנ״ב יהיו יראים ממט אבל הנא אק זה נחשב
לתיקון מה שמצה לידע תטנת כט .שיב לאח״ז ראיתי נס׳ מדי
חמד מערבת כ' מביא מערכם נדנים שנחלקו ג״ה מ״ש ולל״ט
בהכה אמו ייצאו ילדיה אי י״שיבי ום ליוה דם מחמת מכס* והנה
&בי'
’ממזו
בשו״ת חורי נשאל מן שהכה

בית יעקב טאוושונסקי ,יעקב בן שלמה עמוד מס (167הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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הלבות תובל

שאיט בגו רק ( pכליי! שנתחלפו ישי״ט שם לטנק כמס דברים וגס
לסרן אלו היו סנהדרק יושבים בלשכת הג׳ית יהיה בא ממשה כזה
לפרסם נידאי היו דרן איתו עפ״י ד״ת ומכה אביי ואמו ואלו היה
יוצא דיט לסקול ובא אביו אח״ב בטסנה זו להללו ממיתה באומרו
דל! /אביו הוא האס נאמין אותו להללו ממיתה .והח״ס חאהס״ז סי׳
קכ״ה חמה כלץ והלא סמ״ג חייב מיתה רב״נ שהכה את ישראל
תייב כסנהדרק ג״ח .ונתב ואולי ס״ל דמי וחייב ודתה ב״נ המכה
אח ישראל ח״מ איני כירק בב״ד על ככה כמו שנידק נעברו טל
ז׳ מלות ממש וכראיה שגבי משרס״ה ויפן כה יכה וירא כי אין
איש סתיד לצאת ממנו להתגייר ואח’כ דהריג את כמצרי אבל

לולא  pלא היה הורגי אע״ג שחייב מיתה .ומש״כ ואולי ס״ל היא
פלא דהא ק כתב הרמב״ם פ׳ י׳ ממלכים הל׳ ו׳ דאמפ״י שתייב
מיתה מ״ח איני נהרג וס״ש בכ״מ ורדב״ז .ומש״ה ראיה ממשה
כ״ב המהרש״א סנהדרין נ״ח ע״ב .אמנם בעיקר השאלה יש לרון
שכתב החוי״י שהיו סוקלין אותו דהא מכה או״א איט חייב מד
שיעשה בהם חטרה ולא ניכר מזה כדבריו שהוציא ממט דם .אלא
דל״ד הוצאת דם ממש בעיט אלא ה״ה נצרר הדם אמפ״י שלא יצא
אה״ח ־123456

אבל

ו
י
גדילה:
ישכיח במכה

החובל כחבירו .ט׳ ההפלאה בתוכות ל״ג חקר
סעיף ב'.
בטעם הרמב״ם ומקורי דאפי׳ במקום לאו אתר
ג״ב מחזנא משלם ולא לקי וההנ׳ח חציה מ״ע מביא דבריו וכתב
דאין ראיה מחתגי׳ דתובל ביוהכ״פ חייב דייל בלא אתרו בו וח״מ
שוגיין חייבים ואי משים הא לא אריא די״ל כמ״ש השיש״י ותיבל

אי

חנה אביו ולא עשה בהם
ביוהכ״׳פרומיאדאידךקחני חיבל בחבירי
חטרה ומשמע דרין חובל י״ל דממונא משלם ולא לקי .והיה א״ל בזה
בפסק המקצועות בהג׳ אשרי דחיבל ביוהכ״פ לוקה ופטור מממון
וקשה מהשני׳ די״ל ומתגי׳ כלא התרו ט וס״ל דרקא תובל
לחוד איתרבי לתשלומין ולא בצירוף עוד לאי בהדיה כתו ביוכ״ם
והמקצועות מיידי בהתרו ט ועיי׳ הג' רש״ש ב״ק פ״ז ע״א .ואולי
דעת הרמב״ס דכמו דריבתה חורה תיבל לתשלימין כן כל מניני
טיקין וא״כ הרי יש מקורים לדבריו ממתני׳ ב״ק צ״א ט״ב אחרים
שקצצו נטיעיתיו חייבים והק׳ כתום׳ דהא חייבים מלקות משים בל
תשתית וע״כ תיק הרמב״ס דבנזקי ממין שאני דריבשה התורה דאף
ביש לאי צדדי איט נפטר מתשלומין יכן ההא דקץ קשבא ב״ק ג״ח
פ״ב ופירשו טלם דקל .והאין חייניה דהא חייב חשים בל תשחית
ומ״כ דגם בלאו אחר חייב [אך הרמב״ם מפרש שם דקאי טל
פירות הדקל ולפירושי אין ראיה] .וכן מהא דב״ב לץ איזל
ואימדיה לריקלא דפלגיא ט׳ ופירשו טלם דקאי על ה&ירות אך
הרמב״ם פ״ס מטוען מפרש לה על עלם הדקל ו6״כ אין שם חיוב
תשלום ופ״כ דבנזקין חייב אף בלאו אחר לא מחמת חובל .והנה
נםח״ס ס״ק ב׳ מביא דברי הרמב״ם משים שעושה נחת רוח
ליצרו והק׳ במראה״פ על הירושלמי חש״ס ל״ד פ״ב הוא דומיא
דשווו מה שירו דלא צריך לאפרו ט׳ והא להרחב״ם חייב מיתה
אפי׳ אין צריך לאפרו ובבה״ג איירי מחני׳ ימי שטר היא דוחיא
ושירו דלא צריך לאפרו וק הה׳ בקיבץ סי״ב מהל' שבת ותירוץ
החאה״פ ס״ו דחה הקובץ והיא כשב לתרץ דהרהנ״ס נתב דוקא
בעושה בשינג אבל במזיד ולעגין מיתה אפי׳ נה״ג פטור ע״ש.
אבל במכ״ת נעלם ממט לפי שעה דברי הרחב״ם פ״ד מחיבל שכתב
מפורש ואף מיתה חייב בחובל ימבטיר כוי לנקום .ונפשיטי לק״מ
דבהא דחשני שם מבעיר בצריך לאפרו כתב בש״מ דהיה יטל
לשנויי דעליפא חינה כצריך לאפיה אלא משום דומיא ושירי ונשירו
ל״ח אטה .וא״ב י״ל דנצריך לנקמה ג״ב נבלל זה והא דלא מגני צהדיא
 pהוא חשום דוצזיא ושורו כמ״ש בש״מ .ובלא״ה נתב שם בש״מ דע״ב
אין טנת הש״ם לדמותן לגמרי ע״ש ודברי הסמ״ע ס״ק י ,מאוד
תמוהים וכבר טחד ע״ז כחי׳ פמ״א לב״ק ע״ש:

החובל

בע״ב שלו פטור .ומשמע דמ״מ צריך לבקש
סעיף ל•
ממט מחילה כדלמיל סי׳ תנ״ב משים ע!נש
ביי״ם וכ״ח להדיא חתום׳ נדה מ״ז ע״א ד״ה בדק ואף לר״י דם’ל
אין לעבדים בישח הייני לעני; ממין אבל לא לפגין עונש והגה הרח״א

נהג׳ יור״ו

יעקב

סי׳ רס״ז סעי׳ כ״א נשב נשם רי׳ו ונ״ש אם חבל בי

שם

ב״ק ש״ו ילחם

דהא החני׳ היא
סאוון לפטור ותמה הש״ך
בחט בשם רי״ו וחמיהני דהא חחליקת הראשונים בזה דסחזס׳
גיטין י״ג כתירוץ הא׳ ס״ל דפטור לנת-־י ולתירוץ הב׳ איני פטור
אלא היכא דטביד לו סמא חריפא פטיר ההמיחר .והנה הרא״ש
שם פסק כתירוץ הב׳ ודעת הטור כאן נראה כתירוץ הא׳ דפטיר לגמר•
כמ״ש הב״ח כאן ונתב הב״ח שכן וטח הרחנ״ס ייוש״ב החישרים דפטור
לגמרי בדעת הטור אבל בבכגר״א שם הטה דעתו לרטח הרא״ש
ול״ע מסתימת הנדר והמחבר כאן דמשמע דפטור בכל גינא .וכן
ראיתי בהאה״ם בירושלמי בטרקין הל׳ ד׳ מביא גס דעת הרי״ף
בהטור והרמנ״ס והיה לפניהם גירסא אחרת בש*ס נימין שם ע״ש.
ומש״ב המחבר ואפי׳ ליערו ט׳ עיי׳ ב״ח יור״ד סי׳ רס״ז שכתב
ולכתחילה אין רבו רשאי לעשות לו סמים ח׳קים כדי ליקח המותר
לעצמו ולעבדות מסרן הכתוב ולא ללטר ולטשח:

להם

שחבלו באחרים פטורים .בטב״ח בחב דבהרג
סעי׳ ט׳•
עבדו נפש חייב הבעה׳ב לשל 9דמי הנחבל דל״ש
טטמא דשמא יקניטנו רט ט׳ דהא יהרג ט״ש בחחי״ח סי׳ ז׳.
ולכאירה ל״י דהא כלא״ה יש להק׳ לפמ״ש ר״נ גאין בהשיבה דליקה
העבר ט״ז עיי׳ סמ״ע בשם החרוב' וכן הוא לעיל סי׳ שמ״ט א׳ב
ל״ש הטעם דשמא כי׳ וילד כו׳ דהא ילקה [אח״ב מצאתי שכן הק׳
ההפלאה בתוטת ל״ג חלא דע״ב צ״ל להחררכי דהא המכנה
מסיימת שם אכל משלמי! לאתר זמן ותקשי היאך לוקין ומשלמין.
אלא דדכרי המרדני דלוקין הוא לא מן הדין ולא מלקיח ארבעים
אלא עונש או שמתא או מרדות וההפלאה בנראה לא ראה בכיתכו
דברי המררכי] .וכן קשה דהא עליו לשלם ד׳ דברים כשישחחרר
ואיך יפטר לעצמי וע״ב דלא פלוג רז״ל כתקנתם ואף במקום דל "ש
הטעם .ובשו״ת עמודי איר סי׳ ט׳ בחב דאין ללחיו מהחשיבה להצרוקים
וחלילה לחדש דינים טפ״י טעמם .והעיקר דלק׳ ניד גמרי׳ שור
שור לכמה דברים ופריך א״ה אדם נמי ומשני א״ק למטן ינוח טכרך
ט׳ להנחה הקשתיו ולא לד״א ומהאי מיעיט אימטוט נמי עבד למבין
נזקק .ונו מורה נמי לשין הרמב״ם פ״א מגניבה שכתב ובעליו
פטירים שחיו אדם חייב על נזקי עבדיו אעפ״י שהם מחוט מפני שיש
בהם רעת וח״י לכמרס שאם יכעיסט רט ילך מ׳ הרי דעיקר הטעם
הוא משים דיש בהם דעת וא״י לשומרם וכן מצאתי בפיריש משנה
אחרונה טל משניות שהקשה מל הק״ו של הצדוקים עבדי ואמתי
שאני חייב נק מצות בי׳ רמה טנין חיוב מלית לנזקין דחיוב נזקין
משיש בחורה משים שלא שמרוהו כדבתיב ולא יכמרט כטליו
ינותק כל שחבתי בשמירתי הכשרתי את ניקו וא״ב טבר ואמה
שאינם בשמירה שא״א לו לשימרם כל היום בבל מקום שהולכים אין
לו להתחייב בנזקי! יתרט שאינם בשמירה חדאחר ילך וידליק גדשו
ט׳ ואי איחיה כשמירה מה חשובה היא ישמרנו שלא ידליק יאפשר
ומשיר תם אתי למילף דלא כתיב ט שמירה וס״ל סתם שוורים
בחזקת שיחור קיימי ילית להו דר״ה כריה דר״י שצריך להוסיף
שמירה טל שמירתי אלא ביין ובחזקת שימור הוא חייבו הוא משום
מייזני שהזיק וה״ה לעבד ואמה .ולפי דבריהם השיב להם דא״נ
משום ממיט א״א לחייבי שיפסידט מאה חגה .והנה לכאירה משמע
דענו שחובל כעצמו חייב לשלם לרבי מה שהפסידו:

י' ■ בטובת

הנאה .והק׳ נקציה״ח דהא םי’ם תיהרר
W0׳
ט״ש .וי״ל
והנחבל יחנרגה לאחר דתו לא הררא כסי׳ ק״ג סע,׳ י׳ .עיד י״ל
דנכה״ג צריך לשלם כשעת היוקר דהא על ספק זה קנאו ומחמת

מחמת שימא הדרא לעילם

זה קנאי בזול ע״ח היוקר שתהיה אח״ב .ועיי׳
____בתידשיס ס״ק י׳ חש״ב טל הש״ו וה״ג בן:

נחי׳

ואם

ט׳

קמ״ה

ירוט ט׳• הנה הרחב״ם ס׳ט
סי׳ תב״ה .סעי׳ א׳ בועה.
מגניבה אינו מחלק בין יום
ללילה אבל היאב״ר ירמכ״ן מחלקים בזה .ייש להק׳ מש״ם ב״ק ד׳
קי״ר ע״ב ופריך וחי אמר רב הכי והאחר רב ני׳ לישני רהכא מיירי
כיום מיהו י״ל דפריך דרב אדרב ומיקי לחתני׳ כנין שנאי נו׳
והפגין כלילה כי׳ .אכל באחת דעת הראב״ד והרחב•[ חמיה והוא
עד דרשת החב לתא משפטים מהיקש דלא תחלק נין יים ללילה.
אבל
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יו*ד ה* דין חמד ם״ py

יצחק

תזשיוג ושיאי «״ס מרס סכיד  >jfcבסירוס שמשק"* .הז סוג
יא*םי דזש ליסא דגשי דלסמנ״ס ליג מדאו׳ריי׳ פסח וסלע® אבל
 noמר ילד מסמדר שיצום לסכם ויסיצש שיסיר לו .ובלא רצו׳
דיד״ ל׳וג לסודר אף מראת״׳ ואינו דמם לספרם ולי« ™■nfm
«רק שאלס מון דסנזירו׳ נפשם סרכ ליש רצוי דיד" שיגדרו לו
רסס עססלס לא יצס בסנדי יק שספלאן סנדל עציו ניירופו .
ולמ׳ז ליק סס שסקשי מל ססניינו ענינדן דף שיג יעשר אסא
דליש זס אוסר חס עודי ועשר דאין חכם עמיד אלא גסרגוס .
וסד למבייש עדאוי״׳ עודר בלא מסס וכר .לסניל ליק דעכ״ס
געי רצוי דיד" ולא עלינו זס איקד חס מסיר דנניס רצי' דר"
<א ססיסד .זסנע׳ שאמס עשבי דסרי מדרבנן בעי בעי  jatnoאגל
נם מדאיריי׳ נעינין רצוי  pניל :
ב « JTO1ןשס נגינתן שם דעשני אין מכם עודי אלא בסחוס
וקש״ שמרמים ונדוים דעסידים בלא חרווס .וליק
דעעמא דנסרור׳ ונדו״ מנדרין בלא מרמס כני כסב מעניינו P״ וח חס והסוס׳ ס נפנהד" pמ תם עלן ציין לעמיו נחג לק׳ע תם
וניי הסום׳ קלי לריננןדעס״ה עעעייו לינאי העלן וחב נסוחס:
ציס מן דעשחלס ממד׳ בלא דססם יק נסקכעס עלן אובסנמד׳
ז בשה סנמוגסעי עם הנלץ נעל נחל לם יכול למעול על ענלמו לעמיר
מדל" על סצינת־ ס״כ גסססיסר סוא בלא סינוס .א*כ ל״מלומר
מלימור ייפגש• ואינו יכול להמיר יק מממון ולל פמלקחב וכמ״ה
 orאוסר חס מנדי .דסרי סאוקר סוא סעודי .דכעו שיכול אחר העיר דאיר לעלי היצרן ללוקעל נכפונום ל״ג נסכסו סכלה סלין נס ®6
לספיר .סיס שיכול לסנדל חרם .עשאיכ בנדר" ש<יי מקשס דאסר לוקעל נמעל על מעיו ונחם סייג מלקוש -ימס ספיר .לימס לעמים סם
דח* אץ לוקץ לעורם עםצה״ס עוניי סחי ומסילה סיס מזרעון .מת
א• לאשתי סל סבידו בנדר .ויק סוא אוקר ואסר סודי ושעיו■
לץ לוקין ע־״ם .והיצרן לאוקעא נמעוס *w׳ jירחי היצרן ניב ל*קעז
וזקסס ועוד דבכדוי׳ וחרם מציבור סם מנעיל" וסם מנצעס סענדרין פס נסיעה דלחכ סנוסס ם*ע ועמיר ממלקיגג מיהו יניי סקצחס אינם
אנל איסורה «ז .
נראיסא מור סיף ס" ימח וזיל .ונדו" וסרגו" שענדלין סקסל יש נמרץ .לפנס לני נ׳ ואם ענו נרסום אינו לוקה
לסם ססרס בלא פסח וסרסס ואיל לא נ׳ סדיומום ולא יסיר סכם נעם כסנפי מסינה אייכה למוו עישנו הנלון חי (ע׳ לנמל סי׳ קסע)
עמסס שאינו אלא כעין נזירס ונדד כל עי שיעבור על נזייסם סקסיסי על סנהום <רל מי״ז מסנה-חן סכשג והל ומייני כחמים סלקי
נעמת מידי בחסמן תקל אם לקו סלל כתן .וסעססי סס הלץ■ כפג מון
סילכן מדרי׳ וענדרין סם בעצמם:
נמילל סנע נלל עדים ולין סחו לוקין לו® וענת נלאו ול״ל סעעל על
ג  fchQחח על שינוס חם דסכיד כדיר ל׳ס  pמדרבנן עמי
שנא® .דלרפסי ל״ע פעילה דלל נחל .וסם מאפי ונח היענים סוף ע׳
שאומר סדר כדי ושמע חנייו ואמר ואר דסוי סיר ע» מסנהדרין ססענ דל ן עלקץ ולא מנרסין על עי פצעו שעל מן הפעלים
מזקא סכ״ד .ולחם מאין■ ■גיא חולין לעזרם מן דסביר ליס רק סעצהין לעוס ®א מיי^ג ומשם נאדה לונחנו ואסכאס ל*מ מחלה ואליה
מימכן .חס לא פיסק נסייוצי לשימם חס וסיא קתדא סעויס על •לזן סחר עזרי פצעו .ומפעע ויעחס לא מיל מועם יחי נמנום ה׳
ועימם חד ליעלקום ®ה קנם .וע*נ עעעמלונשתנל ר^ס פעיל® ולפיד
 0Wחרג וגדל סרנשסי בעצמי בדג ולכאורם "ל כיון דסא דאערי׳ ל•®® מחי דגחואזדכ עצאמי לרלסע נם®׳ נקינערם המעימם סהלחן
•סיר כ׳ מ״ב והוא שסספיסו סחר סיא מימרא דייל .וחל ש״ל
נענץזס &םעלקיןסנ׳ר נסיוצה הניתן ®לקה לו® ועסעע סם ניה דווקא
נדי חנו סולין שנשחמז בעזרם ציד .ליק על סחוג וורד משרב
נעניל ®זינה עסני מסילה לנל סלל נסניל ספונה ודלי ל*מ מסילה וקצם
יאור" שיל דעסני סספינןס אף לאחר חד .ולא סל" כלל במכיר צ׳ע מל היענים סס מעם נתר סמל מן ספמלץ וסי תנחם וחו סירס
אך דמסמע בשיק ופוסקי׳ דליכא סלוגסא גזם אבל סעובמר מלן «א.וסח כנר נסג מעם נרוד .ולק נד*ה סהרעססס מעם נם אזה
מהפסלים אסד שמוה עת נעינם מעיים אינם רפאים לסמים עצמם .סהסוקדיס
לסק שינוס ר״ס בזוג על פי חש «px׳ ייש נדר ואים ולר״ל נמוג® נזה וסת נעל כפל דסישנא ס" סחה נסם היחש ס וסיכל
אץ יביא קרנן נרי לשק שנדו סמר׳ הא קעייסי סולין לעזרם .
ועוסס מעמם צמר ליס עאנד עצמו לועה תסער סי אבלסול® נגסענקל
וסיוצו חל כיון דמסכוין לנדור נכדי ויודע שלשון זס בדו סכמי׳
והג^ס ע«ס עליו תניס למרים מיסד מי׳ נחו ס ולפשר נתחו ולק ס
לנמר נסכי נמיר קבלה גמולם ודא כאלו אמר בלשון מכסוב נסדרה הרמסס וונל זה סירס עלן הול .וקצם "ל תם שמיה אינו ®לק רק
(ועיין עס שהקשה מגאון מסרשיק זצ״ל עדרי זרוזין ברש ססער סמקסה מס נימוס לאהר ®סבלנו הלא אם יפסול לסר ססנלה לא עיע לו
מלקום .לנל ®וכל לעמול לסכום לו® מס סאינו יפלי לעמום נעצמו ודאי
סל קישיסס דהרי חל ק״ל סשחב ל״ד וגם ®סכו דחם הנאזן
לא ופיע צדתי ליסג ונח סנ!-וס זחל (®לי לס עניו עמום ססונס
סככוכס עדר
רסניישא
סידן
אלי ויפס
י*״׳ -נסשונס
עסחש סקשסזאם
לסכו® נפניל
הסד
גם
רסלץ
®לי
נע{®■.
למנול
דרסלי
מעדים
ומסעע
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חס חל אמר ®שום חגינו ולחגים קיל סשניב ציד אגל חל נימי' מסתם וכ*נ נספו׳ עסרלביס .וחין מסחיע מת® כסתום קיו tmn
לא שמלננא דנךל סשניב ליד ושעיר סקסי סר) ואף אנו נאמרדכיון סעילל פנס נלל מחם ליס עלנד מצעו לדמם (וע׳ לחל ס״ קחה) .
תרע נחקר קופי® דחם נש®®(! "ל יכל מיקי סנרסינו דליע מעילה
שאמר ואני ומסכוין לנדור בבדי ®י נדי p .חון שאמילשקנחע
לענין ®סור פנלס ®ל למיד ילין רסלי לענל נעצמו .לנל לפיד לדם
 ־•«
bp
סד יחם שאץ מוכיחות תם דוקא לאחר חד .דלא מומו
רמאי למל נעצמו מסכי פעילה .ליה נרסונום ל״נ סדקי לקרא דמנלה מאץ
•אס מל לסין שאמר סריס סיד .משאיכ נאמר סכיד וסוא •ודס
נס ®ע ונזה עיוגוג לחע .ולס נוק• סיכל סממל לממון עדיץ ®ק®
לעיי לדם רמאי למל נעצמו ועסני פע-לס אף לצננץ ליבדר
שחכמי׳ סיקנו דסכיד כחד ומון שמסכוץ לנדור בסיר ומלשין נy
שזב שוא משכי .כמיש ספוק׳ .ולסידן שיי יניאל  *P®3שם דלמיד ע ומד ,נעעדי מה חל פרפרה נלה נסנהדחן חס נהל ועקפה סס וסל
רסק עמ« סל יד ליעיל ני  rtסקקו דילמל עמל והחל
למן שבדו לסן סכמי׳ שוי  pנדר למלקום ולא לקרבן חש
®נס סקיצה .והקפה בשני «ן לנוס למאן מ׳ עידני ננעזז סנם חג
מסמיק נלשנירו סחר דל סח  .ושא דמקשס בדף חש לחל ולא
לנדעם סרמחס חס מסנס והתל אנו ®ת מפום נעילס נסמה רק נשום
משני סח משוס דשם  p5pקאי ואין מלקץ אוסו .וע׳ע לקרבן
מסרק ותקל עתנתזג מלי מקפה דילמה «יל ®י מסים ®יציל דם
מיתת® וחם ®ס מגנם שקילה .וחל ליפב דנירוסלזוי מנולי והתל
קא* ודוק :
< 1רע ליסג קחויס נדון פעם לסן דנזנחם ציז דפייח פעמו ®עלים חת ממום מוילס נשפה .כמתל נח< פס לן החע ליס ק .יחל ופלי׳
יחל נסאלס תעק לאוקפל שפסו הנעלים ונסה ללסר זריקה  .נז® תקרא בלמד לך לס דמכם לכעפדסיכס לדרום וסקי נחק צ׳ לחד לרם
דקזם זחקס «*ל סמלם שמפו ®עלים .ולא מיקנע נעגגל  .ודע דלל יסלי למגל נעצמו וייסד קפלה סלד .ולחי נלמד וחד מתל סייג מאס
עופר לאכול ד«ס

צליזגליסל ילהי** עיי אין סס רופס לל«יע .

שמיין היחס :

נעו
ו ומיי* להקסים נקיתסץ ד  fewועקפה יעל קמני *לעני עוד .למ״סס
לעונש מאלל וסיכל דלים לגני׳ האיפור מון מנעיכסה א*ע
נלחע יעה מקסם נגמדל ודילעל רפה יק בנר ללחע לק״ע רגם לניועוזעי
על כינויילניו ייריה.והלחם ל״קיק היכל דלינו עוזהר כלל נאעיאיסיי
וק ענולר לסדיל סס וה״ם רמוסים ניס יין לנזיר עוני נלחע לף
ופל ליס נזיר עגוום והמורה לסיע עליו כסיה" נדי .חש נעה
סח נעמם דעונדנין מ״ם לעדים לף והחס יכול לעמיל מסוס תם סנע״ר
•סיל לעאל וכ׳ למי עה סעיעוים מעיים היל עסיס כינור הנחו ®ממיל
לא חץ נתחנו מם ס 0דנידו לייעול ולהכסיר עמילי מרו® וחס סכומץ
אתזו להסדר סעד כסעול יושג דל״ג מפסול סיכול צענפייו לו סימעיל
מניעם עמון .כדלמדיק ננרכוש כ׳ פלגי עעון רלשיסג למסילה .ומיס
סל  06סנעיד מ״ם נהי ®®גץ איסו ומי יעמול ג*כ עה*מ רכועץ סנע״ר
ספני ®סמול  .חס נמס סכסנסי ומלן סלינו יכול למעול עלמות
ל*צ למעוד נחנ יק מדדננן .ונחת׳ ®כל עשה ולל ליפיהג לפעילה .

מצל® ««ים נמסו נעלים קודם זחקס לאמי סמיפה אס הקיק נפסל
וסנה ללינל ת׳לניש וחל נכותם
■ אגל התר כחד ונפסל
 jrtוסמורה חג נהפחס ם® עפאם לאעריוס ולעס נחזב וכפסע «<חע
1אחנ סרק הסחמס אפילו נמר נקדירס אסורה mo .נקע נעלם ®ם
זזסםחעס נל מטכסס לה ולס חפר נקרנן אפו הלין החל סמני ויחס
חל דלדלסס נספלם פזנסי נמלים לאשר זחקה לא נאסר סב®־ כעד נסר
סדע סנאסי נכפת נעלית חון שסקרנן נסר סחקה וכי מאסר ססונגזר
•זר ומסל נדלערינן נזנחם חמ ולא דח לנסר נע»מ עכפרו נעלים
ורב :
« םיי» חס אסא תנ«ס דף «׳ ננזיר מצורע ועסה תעה ללסדיע מעני
®מנו נסללה וח למס דפי העשה ול״ם ויפלל מל נזיר® .וכ׳
1חכ לסלי ח תעה לל״ם נכללים נציגים ילנס נגד נלא כללים ליו
דמסיה ®נ נזה .חט •לנס מד נלא כלאים וכת® ®לנס מד צער .ולמאי
אס נסססן כנר כפנו ססו׳ כמונוס ח וזה לא עקרי אז£םרול«סאףלפישקיס
תלליס נחצים ®מיה pwo pp®5׳ «סיס חל אצל לל מל עסה תהה
ללתז  .חם דסרענ״ס חיה צל ®צ  emoענ״ע הנם ח קצם מפמע ק
נמנחס חו מסנועום סנםנ לגל לס נעם ועזר נו עמירץ לי חס אץ
לכרע מונחו .סלרי כ® סס ממי העמומה למת ממס סגלמר לא יעל
מיו אלל יעלל סול נעצמו וכו׳ לנל אם נעם ועזר פסייין לו .עמעיל
 Hmסלל יהלל נמצהו והיל ®®ר דאדייהא .ומזג לנל אס נעם ועזר
עסיחו לו חינו אף מדינם מסירץ צו לנל מדאדייסל ל״נ פסע ערפה .
•אץ לראם מח «ני*פ נקל ואיו מנולי נתר• רית׳ם יוסר מעה סמסלר
«רל .חש ו׳לונרי נאף הע»ל נמצא דחו חליף חסר נוחם מח
יעלל ועשאר יי®® ונדל תמי לס* •ועע סנוור סלל •אסל עצה יחס

פב

יו "ד א שמלקס ,יצחק יהודה בן חיים שמואל שמלקה עמוד

ץ־
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נחלש «פס *0ה דלים מסיצס לסנלה דהוי כנופל נס נסו ומה לי קמלה
כולה ומה ל• קמלה פלנל .וסל דמני׳ ננחיהל דנשנלה מסד ע*מ לפפדר
לם נלמד תם לחאר עסני מסילה לל ימכור ה® מכא ומתל ®*נ מסים
נפילם נשמה רק משום מפרק :
וסעתה ססיניא דסנסדדץ ננינה מאד .דסיניץ תמרל ק ®ל ולנסר
ומקפה ®ס אסר נח וקפיא הרי נלמד מסגי מחלה כקוסיס החל
וחג ®ל לנפיל סינל חת עש־ם נחלה נס זה וליע מעילה .ומסד אמר
®נס לא .וחס עקפה עעסע של יד נחפה «עיל סם דעתל ®ת מסוס
נחלה נספה מדלל מהד מסילה .לנל סחע פוסק ננחימל תענלס
מהד מעילה .ולף וחל לסיר למנל נעלמו מ׳מ יסנוד ומסכי מסילה פזיפס
החל וחס ®ל נשתל ®ס פסים נחלה נשמה רק טסוס מערק ודוק :
ע ורע דפסנמנאמי סם נונרינו נסם הסדלל נסולל ומחב מ״ק עת ®׳ חז
רלי׳ וכהן מיהי לעפום לעצמי נעל אם .מהל ומקפה נקתעץ
®ל לסל דסכפים ®ל לץ  1*1כהן נילע מאם סנמסה נמל מוס ,ימקנת
ממעה ומס נ® .ועסמפומצוחאר כאנה לל ®כפס לן .ים לדפוס הדל"
מחי תח הפו® נכורוס ל״ז חג חה כאן דמדם נאזן מהוה מסמדזזה
אה אס עתר חי״ם .ולחז ®ר מקדזפץ חל דק דמן אמר למאה
לסצא אס סתר ולא קנוע וז״נ :
®י* נ®®® ננדטס "יו דחיהי ממדלגץ על נח לרומה לקראה מלח
•סולל תנוד סנריום וועה .ומל• דאי׳ עמלן פא״י למעול מל כנווד
ומזה סגל® רלי׳ ולסידני ל״מ מחלה וכנירפם סימרם נס׳ כלחם תיס
® 0תלה כלחם נתו  .וח חס דרליים אמד* אל* פוו ללא לקראם
פלכי עכחס סלם  corתהין ללילה ונח יחי פעי׳ רליוס אמיל מפלח
"®לל אי״זג וונדי יחי מזוקקץ דל״ל ראייה אמיל ממה דעדלגץ לנני
<לכ"
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נניח שאין סיכון בהקדמה עצמה או בנתוח ,הרי כל
שלמה" והובאו דבריו ב״דרכי תשובה" ,להלכה
לידה לא יצאה מגדר סכנת נפשות ,גם בלידה טבעית
קובע ה״חכמת שלמה" הגדרה ברורה שחיי עולם
יש חשש והתירים של פקוח נפש ,ואפי׳ אם נניח
נקראים חיים למעלה מי״ב חודש ומקורו הוא ההלכה
שלידה טבעית אינה בגדר פקוח נפש וזה דרכו של
בהלכות טרפות ,שכל טרפה שחיה יותר מי״ב חודש
עולם .על אף כל הסכנות הכרוכות בה ,הרי שלידה
אינה טרפה.
מ שאינה טבעית אינה מדרכו של עולם ,והרופא מחייב
את עצמו בכל הסכנות הקשורות בה ,ומצאנו דברים
ב .עמדת ההלכה בדבר דעתו של החולה
אלה בכתובים .אחד מגדולי הפוסקים בדורנו ,הגאון
ר׳ משה פיינשטיין בספרו "אגרות משה" (חיו״ד ב׳
שאלות אלה חמורות מאוד מבחינה הלכתית,
סי׳ ע״ד) ,נשאל על אשה שילדה בלידה ראשונה
ובודאי שלא דעתו של החולה והסכמתו הם הקובעים
בנדון ,מצאנו אמנם בהלכה שדעתו של החולה
בנתוח קיסרי ,הרופאים שיערו שגם בלידה השניה
תזדקק לנתוח והציעו לה ללדת לפני הזמן (לא
קובעת במקרים מסויימים כגון לגבי אכילה ביום
מחמת סבוך וסכנה) .ופסק הרב כיון שלא ברור
הכפורים .יש זמנים שגם אם הרופא מתיר לצום
שתזדקק לנתוח בלידה השניה .כיון שיש בלידה שניה
מאכילים את החולה לפי דרישתו .אולם אם הרופא
שאינם יולדים בנתוח קיסרי ,הרי שאין להכנס לסיכון
קובע רפואה מסויימת והחולה מתנגד ,חייב החולה
של נתוח ללא צורך .והוסיף טעם נוסף שאין לסכן
לציית לדעה הרפואית .מן הענין להזכיר כאן את
את הולד ולזרז ללא צורך את לידתו .משום שכל יום
דבריו של הגאון ר׳ יעקב עמדין בספרו "מנך
וקציעה" (סי׳ שכח)" ,בחולי או מכה שבגלוי שיש
ברחם אמו בריאות היא לו ומי יקח את האחריות
לרופא ידיעה ודאית והכרה ברורה בהם ועוסק
לקצר את ימי לידתו על סמך השערות כשאין צורך
בתרופה בדוקה וגמורה ,ודאי כופין לחולה לעולם
רפואי ,בתשובה זו מצדד הוא להלכה שגם אם לידה
קמסרב במקום סכנה וכו׳ ,כגון לחתוך בשר חי
טבעית אינה בגדר סכנה ,שזה דרכו של עולם ,לידה
שבמכה וכו׳ אפי׳ בנטילת אבר וכו׳ ,ואין משגיחין
שאינה טבעית מחייבת היא את הסכנות שבה .ורופא
בו ,אם הוא אינו רוצה ביסורין ובוחר מות מחיים,
המכניס את האשה בסיכון שלא לצורך מתחייב
אלא חותכין לו אפילו אבר שלם אם הוצרך לכך,
לשאת בתוצאות.
וכו׳ ,נגד רצונו של החולה ,וכל אדם(מוותר)על כך
~*משום לא תעמד על דם רעך ,ואין הדבר תלוי בדעתו

ג .נתוחים פלסטיים אם מותרים לצורך נוי

של חולה ואינו נתון ברשותו לאבד עצמו".
בדבר נתוחים פלסטיים הנעשים לשפר דמותו של
 Hן ? ו דן•
מן האמור נלמד כי כשמדובר בפקוח נפש והצלה,
אדם ,השאלה היא האם גם לזה נתנה התורה רשות
מותר ואף חייב הרופא להסתכן ולנסות להציל
לרופא לרפאות ,האם נכללים נתוחים אלה בכלל
ולרפאות .דעתו והחלטו להצלת חיי אדם הם  :רפואה? ברור שאם יש סכון בנתוח ,אין לך דבר
הקובעים בשאלות רפואה ,אולם לצערנו הרב לא
העומד בפני פקוח נפש ,ואין לערוך נתוח שאין בו
תמיד ההלכה החמורה של פקוח נפש ושפיכות דמים
הצלת חיי אדם ,השאלה היא בנתוחים רגילים
הם המנחים את הרופאים ,וכבר הזהירו האחרונים
הנעשים חדשים לבקרים שאין בהם סיכון חיי אדם
מפני קלי הדעת ,יש והרופאים נכנסים לסכונים שלא
וכבר דשו בהם רבים והצליחו אם מותרים הם ,או
לצורך כשאין היתר של פקוח נפש והצלה מיסורין
שיש בהם סכנה של חבלה בגופו של אדם ,מחשש
קשין .כדוגמא ,מעשים בכל יום שרופאים מזרזים
שמא הנתוח לא יצליח ויפגע יותר .יש מהאחרונים
ומבצעים לידה שלא בזמנה ,כל עוד מדובר בצורך
שכתבו בפשיטות ,שטיפול בגופו של אדם אסור
רפואי ,בסיכון היולדת או הולד ,ודאי שנתנה התורה
משום חובל ,מהפסוק פן יוסיף להכותו למדו חז״ל
לרופא רשות לרפאות .אולם יש גם הקדמות לידה
איסור פגיעה בגופו של אדם ,ורק לצורך רפואה,
שאינן הכרח מבחינה רפואית ,כדי לקצר את זמן
נתנה התורה רשות לרופא לרפאות .בעל "ציץ
ההריון ,או כדי לתאם את זמני הרופא והיולדת ,ברור
אליעזר" (חי״א סי׳ מ״א) מביא בספרו בנושא זה את
שאם אין סיבה רפואית סבירה המנחה את הקדמת
דברי ^הבשער_2צדק״ שכתב ,התורה נתנה רשות
הלידה או הנתוח ,יש בזה סיכון שלא לצורך .גם אם
לרופא לרפאות דוקא מחלה או להציל מצער ויסורין
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שבאים על האדם בניגוד לטבעו ,אבל אם נולד
בטבעו כך ורוצים לשנות את טבעו אין זה■ בגדר
רפואה ,השערי צדק מרחיק לכת וכותב שאשה
שנולדה בטבעה עקרה .אין בטיפול בעקרות מלידה
משום רפואה עם כל היתרי הרפואה ,משום שבזה
רוצים לשנות את טבעה ולא לרפאותה ,אולם רוב
שעקרות מחלה היא
ופסקו
דבריו
’
"
האחרונים דחו ־!י~׳
והראיה שהראשונים כהרשב״א והרמב״ן נזקקו
לטיפול בעקרות טבעית ואפי׳ בטיפול בעקרה
נכרית .עכ״פ ,נלמד מדברי השערי צדק הנ״ל ,לדין
נתוחים פלסטיים הנעשים לצורך יפוי ולא רפוי
שאינם בגדר ההיתר שנתנה התורה רשות לרופא
לרפאות .אולם נראה שיש חומרא יתירה בפסיקה זו,
אם מדובר בנתוח שאין בו סכנת נפשות ,החשש
היחיד שיכול להתעורר הוא חבלה בגופו של אדם,
ונשאלת השאלה האם חבלה בגופו של אדם לרצונו
חבלה היא ואסורה ,שנית האם טיפול רפואי הנעשה
כדי לשפר דמותו של אדם יש בו משום חובל גם אם
בזמן הנתוח חובלים בגופו.

A
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האומר שאין אדם רשאי לחבל בעצמו לומד
מהפסוק" :ואך את דמכם לנפשותיכם אדרש",
כשם שאסור לאדם לאבד עצמו לדעת כך אסור לו
לחבל בעצמו .ואילו מי שסובר שרשאי לחבל
בעצמו ,דוחה את הראיה כי "קטלא שאני" התורה
אוסרת לאדם לאבד את עצמו אבל גופו של אדם
בחייו נתון לרשותו .הגמ׳ דנה בנושא זה ומביאה
ראיות לכאן ולכאן.

אגב שאלה זו תלויה בשאלה הלכתית עקרונית
האם אדם הוא בעלים על גופו וצערו ,בספרות
העולמית ידועה יצירתו של שקספיר "הסוחר
מונציה" בה מופיע כאפיזודה משפט שיילוק
ואנטוניוס ,שיילוק רצה לשלם בחובו ע״י בשרו
החי ,ואף שיעבד את בשרו בשטר ,והסופר מעמיד
שאלה משפטית זו בפני בית משפט בוונציה .הרב
זוין זצ״ל תחילה ב״סיני" (ג עמ׳ נה ־סט) ולאחר מכן
בספרו ״לאור ההלכה״ (עמ׳ קפא — קצו) ניתח
שאלה זו מבחינה הלכתית .והביא ראיות לדבריו
שאין אדם בעלים על גופו וצערו ,המונח ה׳ נתן וה׳
לקח אינה רק מימרת תנחומים ,אלא מציאות
הלכתית .אדם מקבל את גופו כפקדון ,ולא הוא
הבעלים על גופו ולכן גם אם נתן רשות אינו רשאי
לחבל בגופו ,ואין להתחייבתו כל ערך.

ה״מנחת חינוך" (מצוה מח) כותב שאיסור חובל
בחברו נאמר רק בחובל בחברו שלא מדעתו ,אבל אם
החבלה נעשית ברצון הנחבל החבלה מותרת .כך
סובר גם ה״טורי אבן" (מגילה כח ,א) ומביא ראיה
מדברי הגמ׳ ב״ק (צג א)" :הכני פצעני על מנת
לפטור ,פטור" .אולם רבים חולקים בזה וסוברים
שאיסור חבלה בגופו של חבירו אמור גם אם הנחבל
נתן הסכמתו .איסור חבלה בגופו של אדם אינו דין
שבין אדם לחבירו ,אסור לפגוע באדם הנברא בצלם
אלוקים ,וגם אם יתן אדם הסכמתו לכך אין היתר
לפגעו בו .זאת ועוד ,הרי כל אדם מוזהר שלא לחבול
בעצמו כפי שפסק הרמב״ם בהל׳ חובל ומזיק (פ״ה
הל׳ א)" :אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין
בחבירו" .ואם אסור לו יחבול בעצמו כיצד תתיר
הסכמתו לחבירו ,את דברי הגמ׳ שהביא ה״טורי
אבץ" מפרשים .שהאומר הכני פצעני וכו׳ פטור ,היינו
פטור מתשלומי נזק בלבד ,אבל האיסור לחבול בגופו
של אדם קיים .ההלכה שהזכרנו מדברי הרמב״ם

הרב זוין מסתמך על לשון שו״ע הרב באיסור
חבלה בגופו של אדם .הרב מימון ציין בשולי מאמרו
של הגרש״י זוין (סיני ג ,עמ׳ ע — עא) מקור הלכתי
מפורש לנושא זה ,מתשובות הריב״ש (סי׳ תפד)
שכתב" :אם הלוה עני ואין לו מה לשלם בחובו
הדבר ברור שאסור לתפסו בגופו לענות נפשו .ואפי׳
אם נתחייב בזה ,בשטר" .להלן מצטט הגרש״י זויץ
את דברי הרדב״ז" :ואפשר לתת קצת טעם לפי שאין
נפשו של אדם קנינו ,אלא קנין הקב״ה ...הלכך לא
תועיל הודאתו בדבר שאינו שלו ומלקות פלגא
דמיתה היא ,אבל ממונו הוא שלו ומשום הכי אמרינן
הודעת בעל דין כמאה עדים דמי" .הרי הבחנה
ברורה שאין אדם בעלים על גופו וצערו כפי שבעלים

שאסור לאדם לחבול בעצמו ,שהיא המקור שאין

הנו על ממונו.

לחבול גם בחבירו אפי׳ ברצונו שנויה במחלוקת.
מקור הדברים הוא במשנה (ב״ק צ ב)" :החובל
בעצמו אע״פ שאינו רשאי פטור ,אחרים שחבלו בו
חייבים" ,הגם׳ (שם ,צא ב) מביאה בנושא זה
מחלוקת אמוראים ,אם אדם רשאי לחבל בעצמו,

יש להעיר שאין הכרח לומר בדעת הרמב״ם
כהנחה זו ,אע״פ שהרמב״ם פוסק שאסור לאדם
לחבל בעצמו משום שיתכן שאע״ם שאדם בעלים על
גופו וצערו ,איסור החבלה הוא גדר כאיסור "בל
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תשחית" שאסור לאדם לאבד רכושו ,גם אם יש לו
את כל הבעלות המשפטית.
”עכ״פ רבו האוסרים לחבל בגופו של אדם לרצונו
שלא כדעת המנחת חינוך ,ואם כן הסכמתו של אדם
לבצע בו נתוח .עדיין אינה מתירה לרופא לחבל
בגופו .ברם ,השאלה היא אם טיפול שנעשה לצורך
יופי לטובת האדם ,יש בו משום חבלה :גם אם תוך
כדי נתוח חובלים בגוף .לכאורה מפורשים הדברים
בדברי הרמב״ם (הל׳ חובל ומזיק ס״ה הל׳ א):
"אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין בחברו ,ולא
החובל בלבד אלא כל המכה אדם כשר מישראל בין
קטן בין גדול בין איש בין אשה דרך נציון הרי זה
עובר בלא תעשה שנאמר לא יוסיף להכותו" .הרי
מפורש שאיסור חבלה אמור רק דרך "נציק"
(מלשון שני עברים נצים) ,יש גרסה אחרת דרך
"בזיון" עכ״פ משמע שכל עוד אין כוונה לחבלה
אין איסור חובל בגופו של אדם ק״ו כשהמטרה היא
לטובת האדם.

אולם מדברי הגמ׳ (סנהדרין פד ב) יש ספק
בדבר .וכך שנינו" :בן מהו שיקיז דם לאביו" ,האם
מותר לבן להקיז דם לאביו לצורך רפואה ,רב מתנא
אמר ואהבת לרעך כמוך — מפרש רש״י" ,לא
הוזהרו ישראל מלעשות לחבריהם אלא דבר שאינו
חפץ לעשות לעצמו" ,לדעה זו אין כאן חשש הכאה
או חבלה משום "ואהבת לרעך כמוך" ,אולם רב
דימי בר חיננא אמר — מכה אדם ומכה בהמה ,מה
מכה בהמה לרפואה פטור אף מכה אדם לרפואה
פטור .לדעת רב דימי ,כל חבלה שלא לצורך היא
בגדר של חבלה ,גם אם אינה דרך נציון ,ורק היתר
מפורש נלמד על מכה לצורך רפואה .על אף פסק
זה מביאה הגמרא מעשה רב ,שרב לא הניח לבנו
להוציא לו קוץ ,רבינא לא הניח לבנו לפתוח לו
פצע שמא יחבול בו ועל כן שואלת הגט׳ :אי הכי
אחר נמי ,ופירש״י "שהרי כל ישראל הוזהרו על
חבלת חבירו דכתיב :לא יוסיף פן יוסיף" ,ומתרצת
הגט׳ אחר — שגגת לאו ,אביו שגגת חנק ,למדים
אנו מדברי הגמ׳ ,שגם אם טיפול נעשה לצורך
רפואי בהסכמת החולה ,אם יגרום הטיפול לחבלה
יש בזה שגגת לאו .הגרש״י זוין במאמרו שם תמה
מדברי גמ׳ זו על שיטת המנחת חינוך והטורי אבן
שפסקו שמותר לחבול באדם ברשותו .עכ״פ נלמד

אב

מדברי הגט׳ שאם יש חשש סביר של נתוח שלא
יצליח ועלול לגרום לחבלה ,יש להמנע כשהצורך
אינו רפואי ,לכן אם מדובר בנתוח קוסמטי לצורך
תוספת נוי בלבד אין להתיר הנתוח כל עוד יש
חשש של אי הצלחה וחבלה בגופו של אדם.

אולם בדרך כלל נעשים נתוחים אלה לא רק לצורך
תוספת נוי בלבד ,אלא בעיקר כדי להסיר פגמים
אסטטיים חמורים הגורמים צער וסבל לאדם,
ונתוחים אלה יש לראות לא רק כמותרים אלא
כנתוחים רפואיים לצל דבר ,התורה נתנה רופא רשות
לרפאות — מה היא רפואה ,הצלת חיים ,פקוח נפש,
והצלה מצער ויסוריץ .כשם שהצלה מיסורים של
חולי הם רפואה ,וכל הטפולים מותרים ,כך גם הצלה
מצער רוחני היא בגדר רפואה ,שהרי צער רוחני דינו
כצער פיזי ,ולכן הצלת אדם מצער רוחני הנגרם לו
ע״י פגם אסטטי חמור ,רפואה היא לכל דבר ,ראיה
מפורשת לדברינו מצאנו בדברי התום׳ (שבת נ׳ ב,
ד״ה בשביל צערו) שכתבו" :ואם אין לו צער אחר
אלא שמתבייש לילך בין בני אדם שרי ,דאין לך צער
גדול מזה״ — .הרי הלכה פסוקה שמום ביופיו של
אדם המבייש אותו אין לך צער גדול מזה ומותר
לרפאות כדי להציל מצער.
״ דוגמא לפסיקה זו שיש מקום להתיר גם בצער
רוחני מצאנו בשו״ת דברי חיים (ח״ב יו״ד סי׳
ס״ב) ,הגאון מצאנז דן בתשובה זו באיש שנתלבן
חצי זקנו וחציו נשאר שחור אם מותר לצבוע זקנו
משום צער .המחבר דן אם איסור צביעת זקן
בזכרים הוא איסור דאורייתא ,או דרבנן .ומסיק כיון
שאיסור זה הוא מן התורה אין להתירה משום
צערא ,משמע שאם היה איסור זה מדרבנן ,מותר
היה לצבוע את זקנו ,כדי שלא יצטער בבושה .ברם,
דעת בעל "שואל ומשיב" בשם ראשונים היא
שאיסור זה הוא רק מדרבנן.
לכן במדה ואין צורך בנתוח פלסטי יש להמנע
מלעשותו ,גם אם נעשה ברצון האדם ,אולם נתוח
פלסטי לצורך הסרת מום או פגם אסטטי הנעשה
לא רק לצורך נוי ,אלא כדי להסיר צער מהמתבייש
יש בו משום רפואה ,ורופא העוסק בכך הרי הוא
בגדר של ״ורפא ירפא — שניתנה לו רשות
לרפאות".
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כקרא ? }5הרד כ

י״;™  sהא ,LU־.,״ « #1׳״*״
בלי ־׳וס מלק ומיהו מדברי הרב איפסר
דברי המרדני
* nnaשמענ .שהןא ז״ל הסכים בסימן צ״ר .כדעי
׳?,הרא"שז״ל ,פשיעה כקרקעות פ״ור כתב בסתם^
דברי המרדני ז"ל וכתב הסמ״ע נסי'הנ,י דאפי בא הא,נס

חכח .,שואל פעור
לאיתי

להרשד״ס ז"ל נמ*בה ?' ?1ס?ימ?2,

ת לחציר, ,ליל סבת מחחישהדליק השוכר את&,

היןנןר לאקימ ט 5מומ,ן את החמין יצאהדליקא ,נשרפה
הבית ועוען המשכיר לסוכר שישלם ל ,הסוכר המק ופה I
ררב ליל דדינא קאמר שישלם ל ,כל מה שהפסיד ויש לתמוה
עלי ,איד חייב בפשוע לשוכר כיון דאס עעס הכעור הוא
"
דל־ריפה א,נש הןא לכ״ע פעור השוכר וחם עעס
רפכזי הוא ,אפיי פשיעה בקרקעות פעור ולדעת כל
רפוסקי׳מלבד רש"יוהרמב־יס ליל סוברים דפסיע' בקרקעו
פעור וכיון דבל הגדולים זולת תרי ארייותא אילין שוברים
דפשיעה כקרקעות פעור לחה חייב לסוכר ולא יהיה אלא
מחלוקת ,כולם יהיו סוברים ,חייב ויש שסובוי דפעור כלל
ני,ל אחר ,אין הולכים בממון אחר הרוב והמע ה וליכא
!
כדעמ הרנ נעל העיטור שכתב הרב נעל
רעוריס ז״ל הי׳ צ״ה יתלוש ולבסוף חברו בקרקע לאז
כקרקע דמי דלא הועלנו בזה כלום כיון דיש בזה נ כ
מחלוקת חזרנו למקום הספק והתעיה וליכא למימר נמי
דררשל״ס לא חייב לשלם אלא המעלעלין שנשרכו לא הבית
ללא משמע הכי לא מדברי השאלה ולא מדברי התשובה
צריך לידחק דס״ל לרשדיס ז״ל דנייד הוי כמזיק ג-דיס,
י| ,ללא עיין את התנור קודם שהדליקו ומה גם קודם3
שדעמין החמין דאיבעיליה לעיוני לראות אם תפס האש
״ i\,אלא דח״מ קשה דלא הזכיר ממחלוקת זה ילל ועיקר
״.״ ,איו צויד לכל זה שאפי׳ שבנדון הרשד״ס ז למצד הדין
ה פעור כנייר לכ״ע חייב ,אפי׳ תימא דמצד הדליקה^’
ריר .פעור מצד הפשיעה הגדולה שעשה לזעוק שגנבים,
נא( ל ,ש,לדי לילה והסתיר הענין אין לי ספק שחייב לשלם
לל הנ;ק דאין לך מזיק בידים גדול חזה דאה הוא היה
ר1ע ,אומר האמת היו מקדיחין ומכבין הדליקא וימי
לטפם קומתו סל חבירו הפני הדליקא שאס כפפה במקום
שת,י-ל להניע שם הדליקה ברוח מצויה חייב לשלה נ־יני
אדם ,לענין המעלעלין שנשרפו אס טעם המרדני ז״ל דפער
בס,אל הוא מפני שסובר דפשיעה בקרקעות י פעור חייב
קלס המעלעלין דפשיעה כמעלעלין חייב אפיי כשזכר אבל(
אם העם המררכי זיל דאונס הוא ,ש,אל פעור מאוצסין
לקיקעזת לש,אל ודאי דחייב לשלם המעלעלין דשואל אינן
,,פעור מאונשין דמעלעלין אבל אה הוא שוכר דפטל מאונס
אף כמעלעלץ גס לשלם המעלעלין פעור
לבי מהסס בזה בכל מה שכתבתי שראינן בעירי,
,״״״
זאת קושט' יע״א ,בכל המקדמות ששמענו שמעם
מעשים בכל יום שחש יוצא מבית איש אחד ,הולכת ,דולקת
בתים רבים ולא ראינו קוצה פה ומצפצף לתבוע ההזק
להשתלם ממי שיצאה ידליק ,מביתו וכתחלת המחשבי הייתי,
מצה לומר דסוגייןדעלמא אזלא כתוסז והמרדכי דהשואל
בית ונשרפה אף אס נשרפה מחמת פשיעתו של שואל שלא

שרת ודהס חיא סי׳ ולא רל3
שמרה כראף כעור מלשללאס לא שהזיק בידים ממש ושהוק
בידים ממש מי יכ(ל להעיד ע״ז ותו דלאו בשופטני עסקינן
שיזיק בידים להפסיד לאחרים ולהפסיד לעצמו דאפיישהנית
יהיה בשכירות מ״ח יהיה לו הזק והפסד חחעלעלי ניתן
וכ״ש בהלכות הזה שהיוצא דליקה מביתו היא נתפס מצל
ההלכות ולפעמים לנין אותו במיתה עד שמפני זה כתבו
הפוסקים דהאידנא מותר לכנות דליקה בשבת הפני שיש
נהססכצהןאפי׳ דאין ההלכה כדברי התוסיוההרדכי סוגיין
דעלמא א,לא הבי דמי יוציא המון היד המבעיר ר ל היוצא
דליקה מביתו שיכול לומר מיס לי כהתוס והרא ש דאסילו
בפשיעה פעו ר ,אפיי בהעלעלין דאנן שוכרים אנן ושוכר
כטורח! האונסיןאם נאתרדדליקהאונס היא ואף שבנ״ד
נראה שמזיק בידים הוא שהסתיר הדבר כאמרו שגנבים באו
עליו יש לו מקום פעור בזהדכיון דנזמנינו זה מי שיוצא
הדליקה מבית ,ה)א נתפס הן לשרזשי ו ענוש נכה? !לאיסורין
רצה להסתיר הדבר מכני אימת המלכות שלא ישמע קולו
לחח שיצאה דליקה מביתן ולכן צעק שגנבים באז !ניאו
כדי שיבואו לו עוזרים ן,צילזהו וכשיראו שהיא דליק יכבוהו
" אנ ,אומר שהנדון הזה הוא מרופף בידי ודעתי גוהר
דזה תלוי במנהג לאס נעיר סו פיאה נתפשע המנהג ש א
ליחייב ושלא לתבוע ההזק ממי שיצאה השריפה חביתו לא
בקרקעות ולא בחעלעלין שמעון זה פעור מלשנח דגיול
כח המנהג והולכין אחריו כלאיתא בפיק הפועלים וביחס
הלכה ,אס אין שם הנהג שמעון זה מזיק
אחרן חנהג
כ,ל,ס ההוא לאף אס ,רא מ• המלכות שלא לומר שיצא
אש חביתו היה לן לאמרו בלשון שלא היו מכינין החן■ ימים
והיה יכול לעשות הדבר בהסתר ועול אעיקרא רדינא
אין זו טענה דגם לומר דגנביס באו לביתו שודדי לילה
במלכות הזה ,ש נ ,הזק שהוא נתפס ממושל העיר הראה
ר4נמס ,אס אין אהה מראה אתה הוא הגנב
וכבר ידעת מה שכתבו הפוסק ,,שהתפשטו'המנהג לשיקר’
הנהג הוא כשלנו כן פעמים שלש אבל כל שלא דנו כן אלא
שנתכשה ההגהג ממילא אין ראיה לקביעות המנהג לשמא
התובע רצה לחמול ולא רצה לתבוע תביעתו אכל אס היה
תונע תייעת ,הין לנין לן כדין התוריואל״כ צריישיה׳’ לנהג
פשוט כמדינה והוקבע על פי ותיקין אין כאןמנהג ואני
מסתפק אם צריך שיוקבע המנהג בכיוצא כנייד דאעפ״י
שהסתיר הדבר אבל כל שלא הוקכע המנהג כיוצא ינייד
אין לדון נו אלא דוחה כדומה חמש וכמו שכתב הריני p
ז"ל בסי' תע״ז שכל מנהג שאינו בנוי על קו היושר אין
לדון בו אלא דומה בדוחה המש וכל שיש קצת התחלפוימן
הגד,ן אל המנהג אין הולכין אחריו הנלע״ד כתבתי בתנאי
שיהא בהסכמת החכם השלם הרב כמה״ר אהרן קופינו
נר" ,הצעיר חיים בנמה״ר ישראל בנבנשת זכרונו לחיי
העולם הנא
רל״כ אשכנז שנתהתי״ח

על דבר האיש המוכה מחולי הדבר ולנעוץ
אשר מלאו לבו לחרף ולגדף בנאוה ובוז
בפני קהל ועלה להחבס השלם כמה״ר צבי אשכנזי ודבר
דברים שלא ניתנו ליכתב ולא זו בלבד עשה המגדף היה
ברמות רוחא דאית ביה נשא ידו בהחכס הגז' נאשר ראיתי
בחתיכות החכמים י״צ לית דין צרי'בשש כי דינו חרוק נתלמן’
ובפוסקים המבזה את החכם חייבנדויוכ״ש לאיש הלזה
אשר העלה עינא בלבו להכות באגרוף רשע לאיש צדיק
תמים צנוע ומעלי יעול את ;לו נלטותא דרבנן עד ישוב
ורפא

סשר ב*<׳ חיי נקרא י$הור מש׳וח חיהמ ודא ס״ 1b*1
ורפא לו להחכס השלם במה״ר צגי נר״ו רצוי הראוי לאיש
כמוהו ומובטח אני נהחכס השלם העלוב יעבור על פשנו
זימחול אשם הצעיר חיים נכמה״ר ישראל בנכנשת זל"הה

סימן רליג
חת&תי על כסק החכם השלם כמה״ר שמואל עדילא נר״ו
שנת המיח

הרואה את כל דברי החי השי אלוף התורה
אנכי
כחה״ר שמואל עדילא נר״ו נכוחים למבין
וישרים למוצאי דעת והאמת שהייתי רוצה להשתעשיולהתבש,
נהדר הוד תורתו (לכתוב באורך בכל הפרטים קכתב מעכית
יען וביען ערבים עלי דברי דודים אבל מה אעשה שאין
הפנאי משכים ואני ערוד בהעתקת חלק ח״מ ממכר
בנ"הג והגהתז אשר כעת הואעל הדפוס ואיני כן" חורין ’
ליעטד ממנו כי המדפיס צצב עלי ערב ובקר ולא יתנני
השב אוחי רגענמימריה ולכן דרך קצרה אני בא ואתינא
שדברי החכם השלם הפוסק נר״ו איני צריכיןחזוק וכל דבריו
במה שפסק לזכות את הזקנה עולות בקנה היושר והציווי
זהדקדיןאמת לאמיתו כנתינתו מהר שיני הצעיר חיים
בכמה״ר ישראל בנבנשת זלה״ה

סימן

רל״ו

ליאו לנעים זמירות ישראל הרי חוקיה לראנא יצ״ו שנת
השפ א

©א^ר.

עיר אחת שהיה להם חזן קבוע והלך
למרחקים ולא בא עדיין חזן קבוע נהפרפיו'
שהיה להם זה עם זה מהשכמות ועל יחיד אחד שהיה רוצה
לעטר בתיבה ערערו קצת אנשים מהקהל שלא היו רוצים
מ בטענה שלא היה רצוי משבה ידועה וקצת אנשי הקהל
שהיו רוצים בו הלכו אל השופט ושח7ו אוהו כממון גדול
שברשותו יעבור לפני התיבה האיש ההוא והיממשאניסנו
«כו אותם שכן נטלו רשות מהליין ואס יביא.ם לפניו יעשו
3הם סקפטי נקמות ואחר כל זאת באו שתי הכתות בקהל
לעס־ו במחלוקת עד שהכו כת החפצים לכת הממאנים
נבראות איש אי מכת הממאנים שהיו חכים את חתנו הלך
להצילו מי־ם עד שגס אותו הכו מכה עצומה ומתוך צערו
נתמוטט עם א' מאותם המכים ומתוך דברי המחלוקת אמר
המוכה למכה הנה אביך אשר נחשד בא״א והוציאוהו מן
העיראע״ב נדו למ/ל/ל בכבוד אבי המכה ולא די והרק
שהוליכוהו למוכה לשופט העיר והעידו עליו שהוא רע
מעללים ועב'צער גדול להנצל משם ואח״כ עשו עמו שיחוש
לנח« וילך על קבר המזלזל ויבקש מחילה ממנו ומלבד
והלא הי! רוצים שיבא לקהל וענשו אותו וי אלפים לבנים
עתר ,ילמדנו רביני האחר שהמזלזל היה חשוד כמה קזלזלוהו
ומה גס שיש עדים ביבר הזה אס המזלזל יהא חייב נדד
ועדי שכן המזולזל היה ראשית מדון ופוער מס שהוליך
ל-זלזלגשופע העיר ומתוך צערו זלזל מפני יתח״בגדוי או
אדריה מלבד שהנדוי לא היה נדוי שהיה שלא כדין והנן
5היה שבה שזלזלו את אביו יקרא חוטא ואס אמר המנודה
אדרבה כן יקוס ועוד שהיה להם להקריב למזלזל לפני
דייני ישראל והס ינדוהו אס יהיה חייב לא הוא בעצמו
!!אינו בן תורה ועוד אס יהיה חייג נדוי לא יתחייב קנש
סמוןשענשו אותו דקים ליה בדרגא מיניה נאור תורתו

רעג

ינחנו ג מעגלי צדק ושכרו יגדל העל "מ*ס אנש־׳יו

ראוי היה לי לכלום פי במרינה זו ואנכי
איש צעיר בחכמה ונהנין ומן׳ קדם ארייותא
העין הרבנים הגדולים רבותינו שנגולה חאן מעייל בר
נפחא והוא נער כנן י״ז מנוער מכל חכמה אבל מה אעשה
ואהבת השואל והפצרת איש שלומי אשי אני החריב בכבודו
הוציאוני ממחיצתי מחיצת המושר לגלות דעהאי בנושא
הלז כתלמיד היושב לפני רבו והמה בחכמתם למעשה ישכומו
הה להצדיק צדיק ולחייב את החייב על כל מוצא כי אהנ",
ואני נבואי להשיב את אשר אחזה לי דקדקתי ב־׳אלה
וראיתי השתכרת ממקום למקום דהמקוש אחד נראה שלא
הוליכו למיכה לדיין אלא אחי שאמר לחכה ;5בי ,ריה
נחשד בא״א וממקום אחר נראה שאחר שהוליכוהו”לדייי כי
יחס לבבו זלזל בכבד אבי המכה ולכן צריך לוח,חדא חתרתי
או דהרתי איתנהו דקודישהוליכוהו לפתח השומע זלזל בכבול
אביו ואחר שהוליכוהו לדיין חזר וזלזל או דמאי לקאמר
נשאלה ולא די זה אלא שהוליכוהו למוכה לשופט העיר ר'ל
ולא די זה שנדוהו אלא שקודם לכן הוליכוהו לשופט וזה
דוחק או שחה שכתוב למטה וחת ך צערו זלזל לאו דוקא
מפני צער הולכת הדיין אלא מפני מנות חתנו שהכוהו
פצעוהו ועל זה חס לנו בקרבו וזלזל למכה יאיר שיהיה
תפוש לשון ראשון סהזלזול היה קודם הוליכו אותו לשופט
כפי פשטן של דברים ועל הנחה זו תסובב תשובתינו
לנדות למבזה חבירו בדברים לא מצעו כגל זולת
ואומר
לקורא לחבירועבד דתניא בבריי' נכ״ק דקיושיי
הקורא לחבירועבד יהא ננדויוככר נתנו הפוסקים טעם
לדבר שחייבו דין נדוי לקורא לחבירו עבד אבל למבייש
חבירו ברבדים אדריה מציגו בתלמוד נפרק החובל ביישו
בדברים פטור אלא שהרא״ס זיל בפרק החובל והרי ב הטורים
חלק ח״ח שיי תיו כתב בשם רב שרירא דהחבייש את
חבירו בדברים מנדין אותו וכתב עליו הראש זיל חסתנרא
דיותר בושת דברים חבושת של חבלה דאין דבר גדול כלשון
הרע ודבה שאדם הוציא על חבירו ע״כ גס בשי׳איהביא
הר"ב הטורים ז״ל דברי רב שרירא גאון זיל לפסק הלכה
והרא"ש ז"ל בתשובה כלל ק״א נרגש דנראין דברי רב
שרירא הפך דברי הגמיכתב שנו חכמים ביישו בדברים כטור
נהגו בכל מקומות ישראל לעשות .תקנה וסייג
אמנם
לדבר כפי בעלי לשון ולקנוס המבייש הכל לפי
הענין וכן יעשו ב"ר כויע״כ ואס כי בתשובה לא הזכיר
גדוי כפסקיו כתב דברי רב שרירא לפהק הלכה וכן פסק
הרב ז"ל נספר הקצר בשיי איוכסיית״ך ובסיילא' הודה
לו בעל המפה ולא הגיה עליו כלום אבל בסי' ת״ך הגיה
עליו וכתב וי״א שמכין אותו מכת חרדות ויראה שלא
מפני שהוא סונר כמרדכי שכחידהחאגה את חנירו נדברים
מלקיקליה או לפחות חספקא ליה כתב כןדא"כבסייא'
לתה לא הגיה עליו כן אלא שהרב נעל ממפה זיל כסיית״ך
שכתב דברי רב שרירא נשס י"אמה שלא כ״כ בסי' א'כתנ
עלץ זי״א כוי תדע לחה כתג וי"א מפני שי״א דמלקין אותו
אבל לא שסובר הרב וי ל שראוי לחוש לזה שהרי נס•' א
שלא כתב בלשון י "א לא הגיה עליו גלוס וזה לכאורה שלא
כדברי הסמ"עשכתב במקומות רנות מספרו שדרך הרג זיל
בסכר הקצר לכתוב י "א כשהוא ז'ל מוצא סברא אחת ליחיד
ואינו מפורסם נשאר פוסקים וליתא דאירנא היא הנותנת
דהרב נעל המפה ז״ל אינו מכחיש לכלל הס מ״ע ואדרבא
מפני שיש לו כלל זה רצה להודיע כשן לאין הדבר כן
כמקום
א
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במקום הזה שלא נאמר כלל זה אלא כשלא ראינו מחלוקי*
והרב כותב י״א אנל כשיש מחלוקת אין צןרך לזה דכתב
י"א מפני די״א בהפך וזהו שכתב 1י*א שהכין אותו כלומר
כאן רצה להודיע דאין היכר כן אלא שכתבי״א מפני שי״א
להכין אותו מכת מריות וכל זה בהנחה דהרב נעל המפה
הילה לרב נסי‘ איאכל אפידח״ש בסי' א׳על לנרי הרב ועיין
בסיית״ך שהמוני לוה'ששם כ' שיש חולקים וח"מדנרי הרב
ברור מללו שכן הלכה וכ״כ נעל הלביש וכן נראה הסכמת
רסמ"ע ומהר"י אדרבי ז״ל נסי ,קס״ז ומשפטי שמואל סי'
פ״ה ומשפט צדק ח״ב סיינ״ד והראיס ה"א סייע"א והרשד״ס
חלק י״ד סי' קפ״ג אכל נא לירי תשונה אחת כ״י חיוהסת
להרג המוסמך כחה״ר אלישע גאליקו ז״ל וראיתי לו ז״ל
הוכיח מדבריהרמנ״ס ותשונת הרא"ש ז״ל כללק״א ותשובה
הרשנייא ז״ל סי' תתנ״ה ות״ס והרעי ש ז״ל סי' צ״ד דלא
כרנ שרירא והתר להסכים דנריהרא״ש ז״ל נפסקיולכונה
זו וכתב שדברי רב שרירא לירי יחיל הס ואפי ,לדברי!
לוקא לנדותו עד שיפייסהו וזההקאבשוין אנל נת"חלע״ה
אין מנדין אותו
ראיתי הה קושט'תשונה אחת להו־כ המובהק כמה״ר
וכן
יזנניא ן ,יקר שהיה מקהי קהייתא נהך תשונה
לרב שרירא גאון כאופן שהמכה הזה שניה למזלזל מכני
כנגע בכבוד אניו לא טוב עשה לחיעל נכשיהנספק הרס
ולניותו מה שלרבים וגדולים מהפוסקים אינו חייב נדוי אלא
מלקין אותו וכיון שנא לכלל כעס בא לכלל טעות שאפי'
לדברי רב דרירא גאון דוקא נ״ד מניין אותו אנל הוא
אינו רשאי לנדותו לכבודו אס אינו ת"חכמ״ש נתשוילהרמב״ס
ז״ל סי' רמייה ונקונטריסין שהניא הרב ז"לנב"יי״ד סי'
של״ד ולאו דוקא שאינו יכול לנדותו אלא אפיי נדהו ואמר
המבייש אדרבה האדרנה של המבייש הוא כרין כיון שנדהו
שלא כרין כיון שאינו ת"ה אינו מנרה לכנורו כח״ש
בקונטרישין הנז' ומיהו נראה דכ״ז דוקא לח״ד דהחנדה
שלא כדין אס אמר האחר אררנה נ־וייו נד!י אפיי אס
האומר אדרבה הוא ט״ה אבל למ״ד שצריך שיהיה האומר
ת״ח איןנדוייו נדוי ומיה! בנדון שלפנינו לא מעלה ולא מוריי
שלא השיב המזלזל אדרבא כהו שנראה נשאלה איל מפני
שלא נ־והו נ״ד ’עא הוא נכלל המנדישלא כדין ואין נדויו בדוי
גם מה שהוליכו לעש"גאס גרס ל! הפסד והוציי הוצאות
כדי להציל את עצמו חייב לשלס לו ההוליכז לעש״ג
לאעפ"י שמצינו בתשובות חיימוגקת כספר נזיקין סי' ט״ו
בני ראובן שהכו לנעל הסעודה ונעל הסעודה רץ לכני
השופט וקכל עליהם וגרס להס נזק אס אתם רגילים לפעור
לנעל הסעודה לפי שהיה מוכה לפי שאין אדס נתפש
על צערו יראה ששי חייב כל הנזק כוי ע״כ
דחנל בו ואין אדה נתפס ע״צ אבל
התם שאני
נביזש דברים אע״ג דאיכא למיהר כי יחס לכנו לא מפני זה
צפטרתוחן הנזק שגרס לן ובסוף פרק הגוזל בתרא כיזב
המרדכי 1ז״ל (שכתבתי שיש פוטרים לרצי יואל לפי שאין
א־ס נתפס על צערו כוי ותולין הדבר כתקנת הקהל איני
סבור שתקנו הקהל דבר זה שאס השני חזר ומסר את האי
ונתכוון להפסיד מהונו וביה לא הציל את עצמו רק שנתכוון
לנקום דחו בכך ודאי דכי ה״ג לא פטיו אותו הקהלות אלא
הקנס שלא לנדותו ושלא להלקותו על החסירה שמסר את
□נירו כי יחס לבנו אכל מלשלם ההפסד שהפקיר להכירו
לנר פשוט הוא שלא פטרוהו כוי ע״כ
שאעיפי שהראשון חסרו תחלה כל שחזר הנמסר
הרי
ומסר למוסר חייב לשלם לו כל ההפסד שגרס לן
במסירתו כ״ש וקיו כנייד דלא מסת אלא ביוש לברים לודאי
דלאהיה לו למסרו וכל שמסרו והפסידו מקלס לו כל מה

שהפסידו ואט"פי שיש לו דין לחוסר על המזלזל שהיי מתשו'
מהר״ס שהביאן ההגהות והחרדכי במעשה דר"י זר״א הוכח
לאע"פי שהדין פס הנמסר אס חסר למוסר חייב לשלם
ההזק ואף שמדברי ההרש"ך ז״ל ח״ג סי' ק״ה הוכח דאינו
חייב אלא הינא דכא עליו בעלילות אבל אס הדין עמו אינו
חייב ולכי מכריו צ" ל בתשובה דמהר״ס ז״ל דרבי יואל הסר
לרבי אפרים נטענה שקריות ובן בתשוב׳דאדס שחבל בחנית
והפסידו ממון לפני ארמים שהניא הרב ז״ל בכיי סיישפ״ח
סמוך לתשובה דרבי יו 5ור״א והיא התשובה שהזכרתי לעיל
בני ביתו של ראובן שהכן לנעל הסעודה כוי צ״ל קנאו
בטענה שקרית והוא דוח־ מ״ה איפשר לומר דחסירה שאני
דנמדה שסדר הדד לו ולכן אס הדין עמו אינו חייב אנל ביוק
דכריס אע"פי שכתבהרא״ש ז״ל דיותר ביוש דברים מביוש
של חבלה היינו לחייב למבייש בדיני ישראל אגל שמפני
ני,ש דברים הותר למסר! לא
שמהר״ם ז״ל פטרו הנחי ומלקות היינו דוקא
ואע"פי
החמת התקנה אבל אס אין שס תקנה מרין
הגמור אין למסור למכה אפי’ בשעת זעמו ואס חסרו
מנדין או חלקין אותו על החסירה וחייב לשלם כל הה
?!הפסיד למכה נדמוכח מדבריו בביאור וכן נראה מדכי־י
נעל התרומות שער ס"ב ח״א שכתב אלו הלווין שאין חציי
לפרוע מה שח״4זס ב"ד וכן אלו נעלי אגו־ופין המניס Mft
חניריהס אס מותר למלוה אן לנגנל למסור דינים למלבות נ״ל
שהוא נחלק לשני עניינים הראשון אסור וחייב נתשלוהין
השני פטור מתשלזמין (הוא מותר היכא דצייתילינא בדיני
ישראל ואינם אלתיס ואזיל האי 1חסר לדיני' בדיני עכו״ס
להכריחו ליכרע ממנו אז לשלם לו דיניחבלותיו !חמילאע״י
גרמא זו ענשוהו ומצדהמלכותיעוגש הראך להס ובחוקותיהם
ובגזרותיהס בהאלית דינא !ליתדיינא שאסור לעשות כן
ומי שעבר ועשה כן דינו כדין מסור שמסר המון ■חבית
שחייב לשלס שהמוסר נדינור מתחייב אבל היכא דלא צייתי
דינא בדיננו ונעל דינו אלס ואינו יכול לירד לנכסי׳! עיי
האדרכתא שעשו לו הנייד של ישראל נזה הושוו כלהיאוג ס
שמותר למלוה למסור דינו להשר הממונה מצד המלכות כיי
להכריחו לירד למה שינו דייני ישראל ולפרוע לו חוכו הו
את שלו הכני שהוא כמציל מידם 1כןהוהר להראות לכנ ׳ ס
דיני □כלותיו אחר שסרב לפייסו במצות ב״ד של ישראל גו’
וכן הסכייהרמב״ן ע״כדבריו ברור מללו דאע"פי שבבל נו
אינו רשאי למסרן לגויס אס לא היכא דלא ציית דינא אלא
מיהו לא ראיתי לרב ז״ל כתב דאכעבר ומסרו דהנדיןומלקין
או הלבד שישלם החזק אלא כתב אסור לעקות כן וחייב
נתשלומין ואס עבר והסר משלם כדין מסור משמע דק״ל
דבלדהשלס ההזק ככור ק הקנס ואיכשר שאן׳ ההרים זיל
סובר דמן הדין כטור מן הקנס היכא דהשלס ההזק ולא
משמט מדבריו דאס אין שס תקנה דחייב בתשלוחין ונקנס
אלא דרך קנס שראוי שיענישזהו כ"דעל כך דב״ד מכין
ועונשין שלא מן הדין אכל מן הדין הגמור כגיור אבל
בתשובה כ"י לחהר״א שלום ז״ל מצאתי ראובן שיחזיק בכנף
שמעון לאחר בא אל הדיין או אל הפרנסים ונקרע בנף
נגדו והלך שמעון ומסרו ביד הערכאות והפסידו מהון חנדיז
אותו והחייביןאוהו לשל□ ע״כ ויראה דמדינא לאמי וסוכר
ג כ דמהר״ס ז״ל חדינא קאחר לחיינו קנס ותשלוחין אם
אין שס תקנה או איפשר דאף מהר״א הלום ז״ל לא קאמר
יהנדין אותו אלא מקנס כ׳יד או איפשר דנקרע כנף מעילו
שאני דלא הוי כמוכה דצ״־ק עליו לזמר אין אדם נתפס
על צערו ולפי זה התירוץ האחרון איכקר דנ״ד דמי לנקרע
כנף בגדו כיון לאין כאן הכאה אלא ביוש דברים ומגלין
1
ואיך
אותו ומשלם ההזק

לן

מזר ב!<י חיי נקרא

הרר מעוות ח־המ ח־א סי׳ ראי

שיהיה אינו פטור חן הקנס אלא היכא דאיבא
(איך
תקנה אבל היכא דליכא תקנה יש ביד ב״ד לקנסז
1ב״כ משפט צדק ח"כסי׳ ך׳ ולא משמע הכי מדברי מהר״י
ו •יל ז״ ל שיי כ״ח וכנסקי הרחיים זיל ח׳י ה״ד כתוב חותר
למוכה לקבול לטיס בשעת הזעם ואפי' יפסיד החכה כל
אשר לו ואס המכה רגיל ככן אפי' לקצרן ידו אס יכול
לעשות עס הטיס יעשה נס מותר לכל ארס להגיד לשופט
ולצוות לתפסו ואפי' יפסיד מחמת כן כל אשר לו דהוי כמו
מדף אצל אס באקראי דעלחאהוא ומתחרה שניכר לעולם
שלא יוסיף טור לעשות כדבר הזה אסור למאה ולהפסייחמונן
!נראה שבעוד זעמו של המוכה עליו ואם לא נתקררה
דעתו כקבלתו לטיס לא יכול להעמיד עצמו מלנקום את
עצמו או קרובו אשר יחס לבבו ולאו דוקא לכל ארס מצור,
לכל ארס להגיד לשופט פי הכה את פ' ועוד הולכים בכעס
דעשה כך וכך שלא יוסיף עוד פעור המטר ע״כ נס בעל
שלטי הגנוריס כפ״ק דמציעא כתב דהמוסר את חבירו
כשעת הזעם ובשעת חימום מפני שחכירו חבל בו אינו נקרא
רשע !פסול לעדות ונראה דנימוקי הרחיים ז״ל חולקים עס
המרדכי דליכאלמיחר דהרמ״ס ז״ל סיירי כשנהגו כך
מדכתב לישנא דמותר משמע דמרינא קאמר ומיהו איפשר
להעמיד דברי הרב זיל כשהמכה לא ציית דינא או כשאין
שה ב״ר של ישראל( הנהייה אחר זמן רב הרכה באו לידי
משובותמהר״ס איסרלאס ז״ל בעל המפה וראיתי בסי'פ״ח
וכתב דהרח״ס ז״ל מדבר בחקוס שאיןשס ב״ד ישראל ע״כ
ההגה״ה) ואף אס יחלוק על המרדכי מוכה שאני ונמ״ש
(לדברי כולם בנייד קונהין אותו לפי ראות ב״ד ומשלם החזק
שיאמר משנה שליחה שנינו בפרק המניח שנים
ן לאו מר
שחבלו זה את זה משלמין במותר נזק שלם והיא
הלכה פסוקה פסקוה כל הפוסקים וא״כ הכא בנייד גס כן
שמין זה כנגד זה ומשלם המזלזל החותר שהרי כתב הרא״ש
דפסתביא ריותר טול בושת דברים מבושת דחבלה נשיבהו
?נחמי הא בורכא ללא כתי הרא״ש זיל כן אלא לחייבו
ע!גש בבושת יביים אבל שיהא זה גדול מזה לענין לשלם
במותר זו לא שיתענו ועור שהרי כתבו הייא"ש והר" ב הכיורים
ז ל גז״מ סי' תביא ומקא שהתחילו שנ-הס כאי■.־ או לאחר
שחבל זה נחבירו חזר הוא היד וחבל כ! חבל אס התחיל
האחד השני פטור שיש לו רשות לחבול ט כדי להציל את
עסמו ומיהו צריך אמידה אס היה יכול לחציל את עצמו
כחילה מועטת וחבל כו הרבה חייב כוי ע״כ ואס כן בנדון
שלנו שאין כאן חבלה אלא ביוש דברים ולא שייך למימר כיי
להציל את עצמו אין לומר השלם במותר אע"פי שזה גדול
חוה דלענין חרוף וגדוף לא שייך אנמי ולכן אפיי שהשני
חירף יותר אינו משלס במותר דבחירוף וגידוף לא שייר
לומר להציל את עצמו כח״ש
ראיתי שדבר זח מחלוקת בין גדולי האחרונים זי ל
?שוב
הרשד"ס ז״ל בחלק י"ד סי' רי״ב על נדון שלו שא'
חרף ואי הכה הביא משגה זו שני אנשים שחבלו זה בזה
משלימים במותר נזק שלם וכתבדה״ה שנים שחרפו זה את
«ה או א׳ חרף זא הכה בין הכה קודם ואח״כ חרף בין חרף
ואח״ב הכה משלמים בחותר נזק שלס והיה נ״ל לכאורה שכן
דעת הנייח בקדושין כפי ימה שהבין הרב נעל המפה שעל
מי ש הרב ז״ל בספר הקצר אבל אס התחיל השני פטור ש-ש
 dרשות לחבול כו נדי להכיל עצמו הגיה נספר החסה
וכן הוא לעניי חרופין המתחיל כורע הקנס הי-ייה דקדושין
ע'כ ומרביע וכן הוא לטניןחירופין וטיפין כו׳עח״ש בדין
מבלה דהשני פטור נראה פאף דין רוירוכץ ו״־ופין דוהיא
ןרי היכי דנהבאקדוקאהינא שלא הי׳ .ינול להציג

רעד

אכל אה היה יכול להציל עצמו בצרות הזה חייב נתותר הכי
נהי בחירו כ ין ונידו פין אע'נ דלא שייך לומר בהם אס היה
יכול להציל עצמו כהו בחבלה מ״ה הא דחקני כטור היינן
דוקא כשלא חרפו וניכו יותר מהחירוף והגידוף שאמר לן
האחר אכל אס חרכו יותר משלם במותר וכן השמע מדברי
ההגהות עצמם שכתבו על יבר י׳כלות זגידופין המתחיל
כורע הקנס לבדו ע״כ ויש לתמוה דבחנלות משנה שלימה
שנינו וכן שני אנשיה שחבלו זה בזה משלהין במותר נזק שלם
אלא ע״כ לוהרדנידוכין דוהיא דהבלות כשהוא ככור נחבלו'
יאמר כגון שהתחיל זה וכדי להציל עצמו הזר זה וחבלו
אף בגילופין יוקא בגידוף השוה אבל אס חירף וגידף יותר
מהראשון חייב כמותר וזה דוחק הרבה
הנכון שכונת הרב בעל המכה זיל לומר דכי חיכי
אכל
דכחבלה נבא להציל עצמו כגיור אף כררופין
זטדנפין בכל אופן כגור אפילו שחירוכו של זה גדול השל
זה הטעה דכי יחס לבבו וכן יש לפרש כהג"ההעצחה ואם
נגיה ע״ד חרפותוגידופין ניחא ועוד איכשר לכר" דברי
הג"חדה"קאף אס שנינו במשנה שהשלהין כמותר היינן
דוקא בהכאה והכאה אד חבלה וחבלה אבל אס הראשון
הנא או חבל והשני חרכו וגדפו אף שיהיה זה הבושת של
שס רע יותר מבושת של חבלה אפייה כטור כי אין אדם
עומד על צערן דכתיב כי יחם לבבו וכה״ש רש״ל ז״ל בפרק
החובל סימן ח״ב ויהיה כירוש הגהות מרדכי כך על דבר
חבלות וגדופין שניהם כאחד שזה חכה וזה חרף המתחיל
פורע לבדו הקנס ומ״ח איני הול' מ״ש הגייה המתחיל פורט
לבדן הקנס דלא שייך כורע הקנס אלא במשלה בפועל אבל
כאן הבונה לומר שהשני פטור ההתוס׳ ויראה שדברי הרה
ז״ל הס בשהחבלה של זה הוא יותר החירופו של זה וכלב*
זה אמר הראשון כורע הקנס לבדו כלומר אס חבלתו הרובה
חבשתושל זה ולפי דרכ-נו למדנו שאין חדריי הגייה ראיה
דבחירופין וגדופיןמשלחין במותר אדרבה יש ראיה המנה
דדוקא בחבלה וחבלה כלשון המשנה משלמי) במותר נזק שלס
אבל כשאין שה חבלה כשניחם ויש ש□ חירוף מאימי □.אין
משלהין כמותר אס לא שהחובל חבלתו מרובה יותר מבשתן
של זה דאז משלם כמוהר לכי הה שפירשנו ב־נרי הנחות
מרדכי שלא כדברי הרש"דס ז״ל בסימן הנז' וכ״ב מהר״י
ויילז״ל בסימן ב״ח העשה בראובן שהכה את שמעון ושמעון
בשעה שהכהו בעוד שלבו חס קרא לראובן המור הר״י
הויינא פטרו השוס דכתיב כי יחס לבנו וכ"כ רש״ל בפרק
החובל וכ״ב הראני'ח ז'ל בתשובה סימן ןיזכתב שכן דעת
ההר"ס והריב" ש זיל יע״ש כאופן שהמכה הזה ההזולזל
שהכה למזלזל ואח"כך ביזהו המוכה יש עליו טון אשר חטא
שהוא התחיל בקלקלה תחלה להכותו הכה רנה והמזלזל
זלזלו השוס כי יחס לבב! !אין א־ם נתפס על צערן
ופטור אפילו יש בזלזולו יותר מהבאתו של זה ולכן הגלוי
שניו לחזלזל הוא שלא כרין וגה הה שהוליכו המכה לעש״ג
אם הפשילו חייב לשלם לו מה שהפסידו ואס לא הפסידו
.
אס יראה בעיני הנייד לקנסו על זה ישר כחס
הה שעשו עס המזלזל ללכת לקבר אבי החזולזל
אמנם
ויבקש ממט החילה יכה עש! שזה המזלזל
פגע בכבוי שוכני עפר על לא חמס בכפיו דאס כנו חטא
לו אביו מה עשק לן לזלזלו אחר מיתה והיה ל! לזלזל לחכה
עצמו ולא לאביו ושהא תאמר הרי המעשה שבא לפני הר״י
הויינא ופטרו הוכח דאין חילוק בין פגע נכמר! לכבוד
אביו שהרי שס אעייפי שקראו מהזר שפגע בכבוד אביר
הא ודאי ליתא שכבר בתב ר<יל,״ל כפרק ההוכל סימן ה״ר
שאש קרא לו ממזר אין זהכפזגם שזבני עפר לדעתו היה
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סבר כעי היי נקרא  wהדר משרת ד7המ חיא סיז ררו רדה
דכתיב ויאחר לרשע למה תכה רעך וכיון דהוא רשע
הותר לקרותו רשע כן רשע כעבור רשעת כנו איל לא
לפרוט כאביו פגס ולבזותו מחמי עצמו גס בהגהות מרדכי
כן הוא שבשביל שהוא מלשין קראו מלשין כן מלשין כמו רשע
נן רשע ובנדון הראנ״ח איפשר שהביזוי שביזו איש את אחין
היה שאגב ביזוי עצמו פגע ג״כ באביו כגון שאמר לו רשע
בן רשע או מלשין כן מלשין או ממזר כן ממזר וכה״ג
דפגע ככבוד אכיו כעבור רשעת בנו
אני מדקדק הלשון שאמרו כחאן קרען ו־שיעא בר
ועוד
רשיעא ולא אמרו כחאן מותר לקרות רשיעא נר
רשיעא לומר שההתר לא ניתן לשוס יחיד לחרף לאיות
כשביל רשעת בנו אלא קאמר רב אשי דלמוכיחיה עטם
לקרותו רשע כן רשע נשכיל רשעתו אכל לא לכל יחיל
ש יתקוטט עתו לקרותו רשע כן רשע שלא הותרה הרצועה
לבל אדס איל מה אעשה שדברי הראנ"ח ז״ל כנדון שלו וגס
דברי הגהות מרדכי חוכיחין כפירוש יאכילו יחיד שנתקוטע
עתו שרי ליה לחקרי רשע כן רשע נס פשט שאלת הי־אנ״ח
ז״ל מוכח דנדון שלו לא ביזו איש אח אחיו אלא כל הכזיון
היה דאכיהסולא להסוהנני מבטל דעתי מפני דעת הרב
ז״ל ומי יכא אחרי המלך להרה' אחר דינו אריה שאג חי
לא ירא (הנהיה זיכניה' ואחר כמה שנים נדפסו תשובות
ההר"סהטרא® ,ז״ל וראיתי נח״ג סימן ר״ו דקדק הלשון
התלמוד מה שדקדקתי רלאשרי כן אלא לכ״ד לא לכל יחיד
(יחיל ודקדק כן מדברי הרמכ"סז"לועוד כתב תנאים אחרים
והאחד ההם שלא הותר כן אלא רוקא כשהאב כחיים אכל
נשחת האב אין לפגום ככבוד שוכני עפר ועל שני הפרטים
האלה חולק עליו הראנ"ח ז״ל כסימן הנז' כמבוא' להכין
ונראה מדברי חהר"ס הטראגי ז״ל שלא ראה דברי הגחרה
דפרק החובל דבפירוש פטר על היחיד שקרא לחבית מלשין
כן הלשין מטעם זה דכהאן קרינן רשיעא כר רשיטא כוי
ע כ ההג"הה ) הנלע״ד כתבתי עכר לכל יודעי דת ודין
כופף ראשו כאגמון וברע כחיזרי חחוי קידה קהי רבנן
קדישי הרבנים הגיוליס האדירים היושבים ראשוני במלכות
ההוראה הי עליהם יחיו הצעיר חיים ככחה״ר ישראל
כנבנשת זלה״ה

דק לפסלו אע"פי המחוך זה נפסלה זצפגח' אחו מ״ח יכול
לומר לאו אז־עתאי ולא היה דעתי רק עליך להקניטך ולא
לפגוע לכינור אבותיך אף שמתשובת מהרי״ו לא משמע הכי
הגל"עד כתבתי וכן מהר״ם לא חשיב פוגם נכמר קוכני
עתר כקבר אלא לאחד שקרא לחבירו ממזר כן ממזר אנל
ממזר לחור לא חשיב כפוגס כקבר כוי ע״כ וכן הוכח מדברי
הראנ״ח ז״ל כסימן הנז' שפער למכזה חכירו והמבוזה
בייה אב המבזה תכח הסברא רפיון דפטור מטעם דאין
אדם נתפס על צערו והוי כאנוש אין להעניקו ככל אופן
שחטאע״כ ואס ממעשה דהר״י מויינא היה ראיה לרין זה
לאהוה שתיק הרב ן "ל מלהזתייט ממנו כהו שנסתייע
ממנו כעיקר הרין כראש דברי! אלא ודאי דש״ל לרב ז״ל
כו־ש״ל ז״ל דאס קראו ממזר אין זה כפוגס בכבוד אכיו
איכרא שדברי הרא״ש ז"ל כתשובה כללק״א מוכיחיןדאם
קראו ממזר פוגע כבכור אביו שכתב שם בשימן א' אך
ישותו כ״ר להג הוריו שקראו ממזר ויש לתמוה איך רש״ל
ן״ל נעלס זה מעיניו ואולי סל דהר"אש לאו חן דינא קאחי
אלא חיגדר הילתא קאמר אי נמי דרש״ל ז״ל לא כתב אלא
שלא לחייבו כפוגע ככבוד סוכני עכר שעונשו יותר חמור
משאם היה כחיים אכל מ״ח פוגע הוי ליסרו כאלו היה
כחיים וכל זה דוחק וצ"עעלה בידינו שלפי דברי הרא״ש
 tיל שהקורא לחביח ממזר פוגע ככבוד הוריו הוי יש ראיה
לנדון שלפנינו שלא היה חייב לבקש מחילה מכל וכל משום
כי יחם לככו וכדכתב הראנ״ח ז״ל
לא אמנע עצתי חבית המריק לחקור ולדרוש אם
וח״ח
כנדון שלפנינו יש לפטרו למבזה מהא דאחרינן
בסנהדרין פרק די !מיתות בחאן קרינן לרשיטא כר צדיקא
דשיעא כר רשיעא כמאן כי האי תנא כוי ומכאן למדו
הגהות מרדכי כשוף פרק החובל טל האיש שקרא לחכירן
מלשין כן הלשין אס אותו האיש מליין הוא וקרא אותו מלשין
כן מלשין אין כ!הש,ס אשם גס הראנ"ח ז״ל בשימן הנז'
פטר לראובן שכזה יולדי שמעון מטעם זה וכתב ועורדכיון
לכנו עשה שלא כהוגן לפעור פיו לבלי חוק ועבר טל דת
אביו נתפש ג"כ עליו דקריקלרשיעא כר צדיקא רשיעאכר
רשיעא כדנפקא לן בסנהדרין הארורה האדמה בעבורך
ע״ב וזה שכתב הרב ז"לדנפקאלןמדכתיב אחרה האדמה
בעבורך לא מצאתי כן כזנהדרין דנפיק ליה מאי־ורה
האדמת בעבורך אלא חדכתיב וכת כהן כי תחל לזנות את
אביה היא מחללת דתניא ר״ח אומר מה ת״ל את אכיה היא
לפרנסי יחיל איסאר יט״א טית התליה
מחללת שאס היוצוהגין בו קרש נוהגין כו חול ככור נוהגין
כו כזיון אומר ארור שזה ילד ארור שזה גידל ארור שיצא
ראובן שוחט כעיר אחת שחט כבש אחר
ן ן
ולקח חיאש ושלחה לביתו והלנו שני
 11מחלציו כחאןקריקרשיעא נר רשיעא ואפילו לרשיעא
אנשים עברים נצים ולקחו הראש הבית השוחט הנז' בלתי
כר צי־יקא כתאן כהאי תנא ע״ב
לע״ר דלא אמרו דקרינן לרשיעא נר צדיקא
ונראה
היות אשת השוחט שס הס יצאו חן הפתח לא הרחיהן ובאה
רשע
שקורהו
זה
בכגון
קא
דן
אלא
רשע
כן
רשע
אשת השוחט ואמרה להס אל נא אחי תרעו לקחת הראש
בלתי יש,ת בעל? יבא כעלי וניתנה יאש ונא שתו לכס
בן רשע שאינו פורט שוס רשע כאביו אלא שקורתו רשע כן
רשע שתכונה להי!תך רקע גס אביך רשע מטעם ארור
לדבריה כיני וביני השיג השוחט וכראות שהיו מול־כין הראש
ש!ה ילד ארור שזה גדל אכל כספורט שוס רקע לאביו
שלא כרצונו שלה ’יו לקחתה מיד אחד ההם ובאו שנים
כנדון דידן שלא קראו רשע כן רשע אלא שאחי לו אכיך
פריצים אחרים וגררו ושחנו את השוחט לחוב זהשלר
נן
נחשד על א״א בהא ודאי לא קרינן לרשע כן צדיק רשע
בשווקים וברחובות וכראות אשת השוחט את העשוי לבעלה
אלא
רשע שהרי פירש דלא משוס רשעת כנו קראו רשע
רצתה להציל נעלה מידם ויפנו אליה וישליכו אותה ארצר
משוסליתא דידיה קראו רשע וכהא ודאי אס האב צדיק
ומחמת החבטה נחיריה שתתו דס גס זרוע נקרע הנשר
אע"פי שכנו רשע לא הותר לבזות אביו כחטא עצמו כעבור ויהי לדם יורינו הורינו נר״ו "מה משפט האנשים האלה
בנו שהוא רשע ובן מהפסוק שנלמד זה כן הוא שאבי הנערה
ה א צדיק וישכיל שזיכתה היא את אכיה היא מחללת
לפי הה שכא כשאלה גדול עוני מנשוא
זאחרינן ארור שזה ילד ארור שזה גדל ואס כג״ר היה קוראו
וכברה מאד והאנשים האלה כני צרויה
רשע בן,ג־שע וראי דהיהכעור כיון שהריס יו ונקרא רשע קש ס שנח ס הס ברשע ופשט זכני נדף הם ל״ה אם
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ספר ב^י חיי נקרא  vyהדר מעדות חיהס ודא ס" רלו רעה
מורן& ח״ר! דודאי חייבים נדף דאי מכייר דברים שחנו
הרמב״ס והרב נעל הסורים ז״ל דב״ד חייבים לנדות עליהם
הוא המבייש את החכם ומה ביזוי יותר מזה ליכנש לביתו
בזרוע רמה ולקחת הראש שלא כרצונו וכרצון אשתו מלבד
היותם גזלנץ כל כי האי הוי ביזוי לת״ח ואף אס ת״ל
דכלבי האי לא הוי ביזוי להתחייב עליו ניוי אף אם השוחט
ת״ח הנה במה שדחפוהו (גררוהו וסחנוהז בשוק אין לך
ביוש גדול מזה וכ״ש נמה שחבטו לאשתו ארצה ויצאה דם
ככתוב נשאלה דבעל כאשתו ואשה כנעלה וביזוי האשה
ניגע אל הנעל וכ״ש היותו ת״ח אלא אפילו לא יהיה השוחט
ת"ח מנדין אותם שכבר כתב רנשרירא גאון ז״ל הובאו דבריו
בטור ח"מ סימן ת״ך כמבייש חבירו בדברים חנדין אותו
עד ,שיפייס למתבייש וכ״כ רב צמח גאון ז״ל שם בסוף הסימן
אע׳יפי שאין דבריו החש כדברי רב שרירא קרובים דבריו
לדברי רב שרירא ופסק כן הרב ז״ל בספר הקצר ואם
למבייש חבירו חייבוהו ניף אע"פי שביזה אותו בדברים
כל שכן למבזה חיית במעשה לסחבו זלדוחקו וסבבו
אותו בשוק ולא די זה אלא שאף לאשתו עשו כדברים האלה
ודחה שותת
לחולקים על רב שרירא גאון ;"ל כמ״ש בתשובה
ואפי׳
אחרת סיירל"גמהחלק הזה ובספר כנסתהגדול'
היי ת״ך בכאן יודו דנני נדוי הס במעשה ובהכאה דהחבטת
שחבטו לאשה ארצה הוי הכאה וגס הוצאת דם כנז' בשאלה
ומשנה שלמה שנינו בפרק החובל ומעשה באחד שפרע ראש
האשה וחייבו ר״ג ת'זהובים ובזמן הזה דלא מגביקקנסא
בבבל אץ ספק דמנלין אותו לכ״ט כמו שהסכים רב שרירא
גאון ז״ל והמרדכי כתב נפרק המניח אין לדחוף אדם את
מכירו כשמכין זה את זה אלא יש לשמטו ננחת ואס דחף
חייב לעשות לו דין ע״כ ובתשובה לרב מתתיא גאון ז״ל
הובאה בשלטי הגבוי־יס פרק החובל ראובן שרקק לפני
אשה אס הגיע ח יוק בה היינו מנדין וחלקין אותו בבנל
ובאיי היו גובין ת' זוז ע״כ ואס ברקק בה חנדין ומלקין
אותו כ״פ ביוש במעש' כזה ושמטוה לארץ ויז דם ממנה שזה
ביוש יותר מרקק בפניה וצבר כתבתי דהחנטה לארץ היינו
הכאה וכתוב בנימוקי הרחיים ז״ל סי'ן' ובתשובות מהר״ס
מינק ז״ל בתקנות שהובאו שמיש חרם קדמונים על המכה
חבירו שיתירו לו חרם העבריינות קוים שיצטרף לעשרה
ולכל דבר שבקדושה דון מיכה שקודם שיתירו ההרס והנדוי
אינם יכולים להצטרף לעשרה ואס הדיינים אשר שם נראה
בעיניהם להכביד עליהם ענשס על המעשה הרע הזה שלא
די להם מה שהרעו לעשות לאיש ולאשי אלא שזדון לבס השיאם
ללכת למת השוחט לקחת הראש בחזקת היד כדרך גזלנים
מפורסמים הזה פועל זרע ישראל אשר עמדו רגליהם על
קר סיני חלילה הרשות בידם דב״ר הכין ועונשין שלא הן
הדין להוראת שעה אס הדור פרוק
שיהיה משפטם חרוק נח״ש כרוך על עקבס וב״ר
<איך
חייבין לנדותם ואס אחר ישונו ונקשו את ה'
זמתחרטין מאשר הרעו לעשות ומפייסיס לשוחט וצלעתן
מכבודה מתירים אותם מנדוייס בשום עליכם קנס כפי
ראות ה־יינין תחת החלקות אשר כתב רב התתיא גאון זיל
קנלע"ד כתבתי הצעיר חיים בכהכ"ר ישראל גנננשת זלה״ה

סימן רל״ו
כתשה שנת התטייו צהח״ר ראובן סבאן נרייז

ז

ראובן ושמעון שבאו לדין לפני המרנין

תורה וקודם שפתח פין ראובן לתבוע
התביעות שהיה לו עם שמעון קפץ שמעון כתוך קהל יעדה
והלך להיכל הקדש וקפץ בשבועה ואמר שלא אתן תשובה
לאיש הזה• עמלקי אמורי גבעוני אני אלך ואחייב יהרגו אותי
וחירף וגידף אותו לא אחת ולא שתים ובכל זאת שתק ראובן
ולא ענה לו מאומה רק צעק כקול מר לפני המרביס תורה
מה פשעי ומה חטאתי שחירף וגידף אותי וקרא כל אותם
השמות בשביל שבאתי לדין תורה ויען החכם כמרביץ תורה
אני אעשה בו משכט כתוב שתוק יורינו הורעו ורכינו מה
משפט האיש הזה שביזה לראובן ביזוייס כאלה וראובן
מהת״ח המובהקי' ושברו מעל השמים יכיה שבעתים

משפט השאלה הזאת הוא כשוט וזיל
קרי בי רב הוא גרסיקכפ"ק דקדושין
תניא הקורא לחבית עבד יהא בנדוי מזמר סופג עליו את
המי רשע יורד עמו עד לחייו וכבר נתנו התוס'והמפרשים
טעם לדבר למה בעבד יהא בנדוי ובחמזר הופג את המי
ועל רשע יורד עמו על לחייו לא פירשו כלום ועיין בנמקי
הרחיים ז״ל סי* י״ג זבתשובו' רש״ל ז"ל סי' ב״ח וק"א ובהר״ן
ז״ל פ״ק דקדזשיןולי נראה טעם לקורא לחיית רשע שיורד
עמו עד לחייו דאמרינ-ן בקדושין פרק האומר עני המהפך
בחררה ובא אחר ונטלה ממנו נקרא רשע וזה שקראו רשע
שדייה רשעדמקפח מחייתו ולפיכך יורד ממנו דאיהו נופיה
כתן לו רשות לקפח מחייתו כיון דק ראו רשע ומיהו לא יתכן
זה אלא לפירוש רש״י והדיין ז״ל ובעל הערוך שפירשו יורד
עמו עד לחייו יורד לאומנותו ולחיותו גם לפירוש הגאונים
שהובא כסי' שע״ר ושע"ה ושם נתנו הריב"ש ז״ל והרב שעמו
טעס לפירוש זה יתיישב בדוחק אבל לפירוש שבתל הרמ״ם
1״ל שי׳ י"ט מדיני בושת כשם ר"י כייס ר״י ;׳’ל להכותו
הואיל ולא נזהר בלאו י־לא תונו ולפירוש זה הכונה יורד עמו
עיי כדי הבאה בלחייו לא יתיישב טעם זה ולאו דוקא כני
תלתא דהפרשינן בברייתא עבד מחזר ורשע אלא ה״ה כל
דדמי ליה האי כדיניה והאי כדיניה וכמ״ש בנחקי הרחיים
ז״ל דיני בושת סי' י״ט הקורא לחבירו מלשין או מוסר או
גנב יש מחייביןאותו הלקות גס רש"ל ז״ל בתשובה סי' הנז'
כתב כיון שהכל תלוי חדה כנגד מרה כל הוצאות שראובן
שהוציא על חבית שהוא עוכר בלאו הוא בכלל חלקות בין
קוראו ממזר או פסול צבא בקהל או בועל עריות או החלל
שבתות וי״ט גני וגזלן הלוה ברבית וכיוצא בהן שאיסורן
כלאו ע"כוהוא מדברי הרמ״ס ז״ל שיי י״ז כתב הקור׳לחבירו
ממזר או ענד או רשט או נואף או פסול או נבל לוקה מי
לתמוה דהקורא לחבירו עבד חייב נדף רשע יורד
ויש
עמו ער לחייו כדתניא כברייתא ואיך כתב הרב
ז״ל דגם בעבד ורשע חלקינן ליה ומצאתי לבעל משפט
צדק ח״ב הקשה עליו בזת ובשלמא בעבד מצען לפרושי
שסובר הרב ז"לדאס בוחר במלקות יותר הן הנדוי חלקיק
ליה אבל ברשע חאי איכא למיחד ואולי הרב ז״ל סובר
רינות ,הומניים באגרותין סימן ט £ראם קורא לחבירו יחיד
רשע יורד עהן עד לחייו לתיח אולרביס חייב נהי ואף
כאן אס רוצה לבחור בחלקות תנגידען ליה או אס המחרף
ג"כ ת״ח חנגדינן ליה ולא מנדינן ליה דכהערבא מימנו
אינידא ולא אשמתא ועיין בתשובות חהר״י הלוי ולסימן
ה״ח דוןהינה לנדון שלפנינו שקראו אמורי גבעוני עמלקי
שסופג אח המי דלאגרע ממזר או נואף או נבל לעני; חיוב
ואדרבה הנהו עדיף טפי שבאו חטפת נשרה
וצח
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לח"ש ההר״ה מרוזבורק בגמקיו סימן י״ר ןז״ל
ולייא
עד אי שהעיד שקראו מחזר זע״א העיד שקראו
בן הזונה מצטרפקלענין כן הזונה דבגלל מאתים חנה מ׳׳מ
אין לו דין תחזר דיילמא כן הזונה כשהיתה פנויה קאמר
ע״כ ומדבריו הוכח דהקורא להכירו בן הזונה לא יכיל
למתרץ ’■פ ריה ולוחי כןעונדקית קאמיצא כה״ש הרב ההר"’
וייל כמ"ש לפנינו כש״ר דאי יכיל למתרץ דבורי' למה לי לחהד'
אטעתא שיבול לומר כן הזונה כשהיתה פנויה קאח' ליהא
שיכול לומר בן פונדקית קאתינא ואש נפשן' לומר דא"הנ
דיכול למתר־ן דבוריה ולומר כן פונדקית קאהינא והכא
שאני שיגיד עליו רעו העד האחר שקראו החזר וכיון
דהער האחר העייד שקראו החזר ודאי דגם הה שמעיר
חפרו שקראו כן המנה כן זונה ממש קאמר !לא פונדקית
א כ איפה איך כתב הרב ז״ל שיכול למתריץ דבוריה ולומר
 pהזונה כשהיתה חמה פנויה מאחר והלא כיון שחגית
מעיד שקראו מחזר ודאי כשקראו בן הזונה בעודה א'א
קאמר אס לא שנאמר דמישמע לה; לאינשי דכל שנעשה נעביר’
אע"פי שכן חשה אלמנה הוא ממזר חקרי ולא! דוקא מהזר
שפסול לבה כקהל אלא כל שעשוי בעבירה וזה יוחק ומלבד
ן.א ראיה׳ לרי הנז' בשימן י״ד כתוב להקורא להכירו כנען
יש להגו כאלו קראו עבד דליכא למיתר שרוצה לומר כמו
כנעןביד! האיצי הרמה דא"כעבדנמי ר״ל עבד עברי או
עב־ לוה לתיש מלוה עי'כ הנה מדברים אל! נרדה דלאיכיל
למיזרץ דבוריה והיה כן הזונה ללא יכיל להמריץ דבוריה
לוחי כן פונדקית קאחינא וליה בכל ביוש שאינן נאמן לומר
לכךנתכונתי ולחארץ דבוריה !לכהרבנעל המפה וי־ש״ל
«״צ בפרק החובל סיחןנ״ב וא"כגס כנדון שלפנינו כשיעא
שלדעת הרבנים אלו לא יכיל למתרץ דבוריה אלא אפילו
למהר״י וייל ז״ל בשימן נייח וניט דהאוחר להכירו אתה
מכחש כהו מחזר יכיל למתר־ן דג׳ ריר .דהרי את עז פנים
כהו ממזר קאהר הרי את פסול יגיל למתר־ן דבוריה ולומר
פסול חהמתקורבה קאחיגא קיאו בן הזולה יכיל לומר
בןפ« קית קאמינא אמר לו אין לך אמונה יכול לומר
לבבל מריבות ;אמי קראו מבייש הנשים יכ׳ללמתרץ דבוריה
ולומד למבייש א!תס ברברים קאמר בציון שלנו לא יכול
למתי־ ץ דבוריה דבש לתא המם הדברים ש,בלים מה שר״ל
שכיון ביברים אלו אכל הכא ליכא למתרץ דבוריה אלא
בשנאה' דח"ש אמורי גבעוני עמלקי ר״ל שהוא מיושב*
מעמלקי או העמלקי או הגבעולי וכדרך שכתבמורי הרב
<״ל בתש׳בה חלק י "ר שימן ע״ו על מי שקרא על כני המציא
■ואת כני יאודה מכרתם לבני היונים שאין לו עונש שר״ל
יושבי עיר היונים ובמקרא ג״כ חצינו המבשר ללוי מיתת
שאול ואמר עמלקי אנכי והוא היה מזרע ישראל כמיש
□ ;פרשים ונקרא עמלקי על שם מקומו וזה אי אפשר כאן
בשוס פצים לבשלמא המם בגל.ן מזרי הרב ז״ל פערו
מכני שתפס  ;piן הפסוק דרך צחות  04שאמר לנצי היונים
יושבי עיר היונים אבל הכא שלא תפש לשון פסוק גס לא
ח ;ר בן אמורי כן עמלקי בן גבעוני כדי שנפרש יושבי עיר
עמלקי או עיר האמורי או עיר גבעון ועוד להמס האמל$
□1א ש ־.ס יושבי עיר היונים אבל הכא שי־,נעלב מעולה
לא היה מעיר העמלקי או האחורי או הגבעוני ומה גס
כזמן הזה שלא נשאר מהאומות האלו כדי שיצדק לותא
מיושבי עירם קאמר לא יכיל למתיץ דבוריה יחשב עיר
עמלקי קאמר ובזה אין ראיה חח"; הכתוב עמלקי אצכ«
יהתסקושטא קאמר שהיה גר בארץ עמלק משאיב בנדון
שלנו
לאחרן דבוריה בגוצא אחרינא לטושה העשה
וליכא

עמלקי או אמורי או גבעוני קאמר רא״כ בעבד ואאזר
ורשע נמי ניחא רכושה מעשת עבד או מהזר או רשע קאהא
ולא נחלקו מראשונים נוחי נפש אלא כאומר לובית אתה
מכחש באו מחזר שכתיב הרב מהר"י וייל ז״ל בתשובותיו סי*
נ״ט ליכול לתרץ דבוריה ולומר דהי־י את עז פנים כמ«
ממזיקאמר ואף בזז חלוק עליו הרלבייז ז״ל בתשונה כ"ידלא
יכיל למתו״ז דבוריה וכן נראה מדברי בנימין זאב היי קל״ג
אבל בקורא לחצירו חמז* כ״ע לא פליגי ליכול למתר־ן
דבוריה ובדתניא בברייתא פ״ק לקדושין חמז' הופג את
הארבעים אינרא שראיתי להראנ"ח ז"ל בחייב סימן ע״<
הפרי! על החדה וכתב ?לדברי מהרי' ,וייל ז״ל דהצי
לתתרץ דבוריה אפיל( קראו מחזי יכזללחתרץ דיבוריה דע|
כניס קאה ,ודברי הנחי הס כשיש הוכחה דלרמז' נתכ ון
ואפילו לפי דבריו בנתן שלפנינו לא יכיל לחתרץ דבוריה
דכל הה שדבר בחרופיס וגחפים היא הוכחה דלבזוי נתכוון
ועוד אני אוח' דלא קאנו׳ ה-אנ"ח.ז״ל דאפילו בחמז' יכיל
למתרץ דבוריה דעז פנים קהל אלא חקא כמחזי שהורגל
לקרוא לעז פנים חמז' אבל בחירוף אחר כמו בנדון שלפנינו
כל שלא אמר אתה כמו עמלקי כמו גבעוני כהו אמורי לא
’כיללחתרץ דבוריה ואי לאו דחסתפינא היא דבחירופיס
כאלו אפילו אמר אתה מכריש כמו עמלקי לא יכיל לחתרן
דבוריה אנא שאיני תוקע ענה־ נזה ובר מן דין ראיתי
לרשי"ל ז״ל בתשובה הימן קיא וגשדק הרובל סי־׳ןניב דהגל
לפי השונה והביוש ואס רואים העומדים שם שזה נתכוון
לביוש ונתבייש המתבייש לא יכיל להתרץ דיבוריה
טרם אכלה לדבר כזה אחינא שראיתי לרלי
אני
ולהר"ן ז"ל בפ״ק דקי ין פירשו הקורא לחביון
עבד עבי כנעני ויראה מדבר ,ס שאם לא קראו אלא עגד
סמה יכול לחמרץ דיבוריה ולד‘.לעבד עברי נתכוונתי ואן
אפק דההר"יוייל ז״ל דסוב דאס יראו בן הזונה יכב
למתרץ ?בוריה ולוחי כןפי.צקיתקאחינאה'ה דליידיהאז
קראו עבר סתם יכול למרץ דבריו ולוחי לע״ע נתכונתי ואז
קיא! בן השפר׳ )..יכול לתרץ דבוריה ולוחי בן שפחה עברית
קאחיצא וכיב הרשי דם זיל בחלק י"ידסימזרי״כ דכל שאים
קורהו בפירוש עבד כנעני וה ה בן שכחה כנענית יגול
לתרץ דבוריה ולול לעיע או שפחה עברית נתכונתי ו ם
הראני'ח ויל בח״א סימן קייא כתב אס חת.ך הדברים יכול
להתר־ן דבוריה שלא כיון לוחי שכחה חמש אלא שפסה
משרתת פטו' ועיין בחייב סימן ע' ז ולב חרנם מחוך ׳;נרי
הברייתא והרי"ף והרא"ש והרמב״ס זיל שלא פירשו ח!גי&
דאפילו קראו עבד סתם חייב נחי וכן נראה החשובה.
הרש"בא ז״ל סימן שפ״ו וכן דעת הרמים זיל נימוקיו
כמ׳יש גם בסימןהיכתב דאסאחרעל שמעון שזקנתו היתה
שפחה חייב נחי וכן מצאתי למהר״י מלוי זיל בסימן הייה
הרבה להקשות להרש"דס מכל המקומות ?כהבמי ונתון דבר s
כתב לבא זה לא נמצא לשוס עוסק כוי ויש למהוה שרש'*,
(הלין ז"ל כתבו כן בפיר! ,ויראה דס״ל זיל דח״ש רש"*
והר״ן ז״ל עבד עבד כנעני לא שקראו כן כפירוש אלא
 5בקוראי עבד סתם הכונה היא עבד כנעני ולא מלי לחתר)
דבוריה ילוהילעיע נמכוצתי וכמ״ש מהרים מטראני זייל
א'ח 1י״ו יקס"ה וכן כל הוכרח הצהוקי מהר״ס חרוזבוי*
שכתב דלא הצי למתרץ דבוריה כבן הזונה דנן פונדקית
קאמינא דא"כ עבד נתי ר"ל ענד עברי או עבד לוה לא p
מלוה !מאי קושיא אה״ג דאס אתר לו ענד החס דיגול

שקראו

סבר ני<♦ חיי נקרא •;ץ הדר פשרה הדס ה״א ס" רלי
נקראו עכל סתם שמשמעו עבד כנעני ולא מצי לתמרץ
דבוריה לזמר לעבד עירי ,נתכוצתי
תאה' וויה הרזחת כנך דאכילו ניהא דר"שי ז״ל
(שמא
סוכר דלא הצי להתיז דיבוריה ואס קראו טכד
אתס היינו עבד כנעני עדיין קשה דלא הכריח הימ״ר־ ז״ל
כלוסדאימא לחתני'מיירי כשקראו עבד כנעני ככירש
אבל אס קראו עבד התס יכיל להתרץ דבוריה ולוה‘ לעיע
בתכונת־ תאן דאהר הכי הזתבש דנשליוא אס היינו מוצאים
גפיר £1לדש"* ז״ל .המפרש דחתני' תיירי באומר עבד כנעני
נפי' קשיא לרב זייל אמאי לא נפרש בהו שפירש מאור הי-ולה
(אנו הכרית כלום אבל בל עוד שלא חצינו ליש״י שאומר
כן בפירוש לא קשיא עליה יהרהייס זיל אימא דחתני'
כשאמי עבד פצעני בפירוש ומי מכריחנו על זה כיון דמתני'
קתמאקתני פשטה מוכח דאפילו קוראו עבי ממה חייב
נהי וכיון שלא מציע לשוס אחד מהמפרשים דהיירי כשקראו
3בד כנעני בפייוש איי לנו להוציא מתני' מפשעה הסברת
הכרת ולפרש בה פירוש דחוק ומהר״י הלו* זיל בסימן הנז'
הביא ראיה מדברי בכה' לכסוקראו עבד התה עבר כנעני
קאמר וכ״כ מהרייס הסראני ז״ל רה״ג הימן י״ו הקורא
להכייו עבד או בן השכחת א-נו יכול להשמט ולומר לע״ע

נתכונתי אז עבד שנשתחרר או שכחה שנשתחררה ע״כ וכ״ה
סכר החפה בסימן זה כשס הרמים י״ל
יש ליזמות על חהר״ם הס-אני ז״ל דבחלק הגזי
ולכאורה
סייקס"הכתב .הקורא לחבי״ו עבי או החזר
אי ישע אינו יכול לומר לע״ע נתכונתי לממזר מדרבנן'
שהכוומי לישע בדינו נתכונתי אבל בקורא לחביר! בן
כשפחה איפשר ללה* עליו זכות שחשב שאין הולד הילך אחר
האס ואינו חייב נדוי ובמעע עיון יראה הרואי דלא קשיא
דיש חילוק ביןהיכא שא״צ למתרץ דבוריה כגון חשבתי שחין
הולד הולך אחר האס להיכא שהיודע שהבן הולך אחר האס
זיב־־־יך לתתי־ז דיפזריה לשפחה עברית נתכונתידביהאינו
יכול למתק ז דבוריה ומהר"א גאליקוז״ל בתשובה כ”יכתב
מהקורא לחבירו ענד או בןשכחי; לא התרצינן דבורי’אמנ&
על בן שמחה אם מוען כן בבירור שעל שכחה משוחררת
נתי־ווי שוחעקילו ועיין ברד",ל פרק בחובל אי' נ״ב וכתשו'
סייק״א כלל העולה בנדון שלפנינו שקיאו אמורי גבעוני
עמל !י סופג את האיבעיס כהו קורא לחבירו ממזר או
נואף או פאול או נבל
בנתן שלשנינו יש על המחרף דין נדוי כהיות
ן ז״מ
שכזה לת"ח ואי מכייר דברים שמניין ב״ד עליבס
מו fהממה א; החכם כמ"ש הימב"ס ויל בהי ת"ת והר״ב
המורים ז״ל כי״י סי‘ של"ד והישי"ס ("ל כחלק י״י סי ,קפ״ח
כתב על מי שקיאלת״ח עיל וטמא שחייב נדוי שנקראו
<4רל וטמא היי הוא בקוראו גוי ובייש בנדון דידן שקראו
עמלקי אמורי עעוצי שקורתו גוי וזה פשוט ויש מי שסובר
 5ז!נ זיןאותז ליט*א של זהב ואפי' שבצ״ד לא יהיה המתבייש
ת'ח יראהלע״ד שהמחרף הזה חייג צלוי המה שבחציף
מיו בהיותו עומד לפגי המרבק תורה ואחר שלא היה
רוצה לתת תשובי־ ,לזה ועיר ממה שביזה הגירו לפני ת״ח
ואיתא בפיק חלק שהמבזה חבירז בפני ת״ח הוי אפיקורוס
וכיון דהוי אפיקורוס {דאי דמנ-ין אזתו וכן מצאתי בספר
משפטי שמואל סי׳ נ״ו ובסי' קי״ר כתב עלמי שהתריס לוהי
שאינו רוצה לעמוד ברין התורה להוי אפקירותא וחייב צדו♦
זכ"ש וק״ו בניר שנשבע ע״ז וקרוב בעיני שהיא שבועתשוא
שהוא מחריב לעמוד כדין תורה הנלע״ד כאבתי הנעירחיים
נכדה" ר ישרו^ ב נפגשת זנק ה

רעו

עוד לנז'
*"Ity

ילמדנו רבינו ראובן ושמעון נכנסו זה עם זה

בדברי ריבות ובתוך הדברים אמר לו ראזבן
לשמעון בן הזונה שאני באתי על ארך כדרכה וכלא כירכה
והיתהלי כאשתי ואחייב התנצל לומר שיצא מיעתו בשעה
שרבי־ -בריס אלו שהיה שכור ולא היה שפוי כדעתו כאותה
שעה יורינו מורינו מה השכט האיש הזה ושנהיה

תשובת שאלה זו היא הוצאת הכלל הכבוי
£(Hל  22׳™ן
הראשונה! דאפי' לדברי ההר״י וייל וסיבתו
ז "ל דהקורא לחביי־ו בן הזונה יכיל למתרץ דבוריה ולומר
בן פונדקית קאמינא הכא לא חצי להתיז דבוריה ז־לא אמר
מהר״י וייל זי ל דמצילמתיז דיוריה אלא כשקראו בן הזונה
ולא אמר לברים אחרים ההורים דנן הזונה המש קאמרי
אבל הכא נג־זן שלפנינו שאמר לו בן הזונה שאני באתי על
אמך כדרגה ושלא בדרגה וביתה לי כאשתי אין ככק דוברו
לא מצי להתיז דבוריה כיון שהוא הבאר דבריו בביאור גמא
יכן הזינה רמש קאמר וכבר נ:אל היש״״ס ז״ל כחלק י״ל
סי' קפייג על חי שאמר ששכב עס אשת חבירו הה דינו
והשיב שישמור נדוי  'tימים ויבקש מחילה ע"כ גס הרא״ס
ז "ל בתשובותיו ח"א סי' ע״א כתב מי שאחר שטמא את אשת
קרובו מניינן ליה
לי שראיתי במרדכי פרק ביובל וששאלתם על לאה
וקשה
שייענה על ראובן שקראה נפקה ברא איו היו
ע־יסב־בר היה לקהל לק נ ז! או במלקות או כממון בכל
לפי המבייש והמתבייש וו ע'כ הנה דלא חייב אלא עונש
מלקות או חת,ן אבל לא עונש נרוי דחמיר יבמערבא
מימנו אגגידא ולא תיהנו אשחתא וליכאלהימר דהיינו דוקא
בני־ון המרדני לקראה נפקת ברא דאע״ג לתרגום זונה הוא
נפקת ברא כמו שתרגם אנקלוס הכוונה יעש' אה אבותיצו
הכנכק-ת ברא מ'מ היה יכול לחעטן ולהתרק דבוריה ולומד
שלא נתכון לזונה אלא שייא יצאנית ובביתה לא ישכנו
רגליה וא-נה מאותם שנאמר עליהן כל כבויה בת מלך
פנימה ד־גמ״ס הח־רכי שאמר לו מה לך לתתייא -עה זוגתך
שהיא נפקת ברא כיאה שכונתו ל! תר שהיא זונה ואין ראוי
לבעל להתייחד עמה ועור הרמ"ס ז"ל בסי' י״ז כתב בפיר!ש
לאפי' קראה זונה לוקה
דהמרדכי הולך לסברתו שכתב בכי הזהב דההאנת
וצ״ל
את הכירו כדברים מלקיןאתו ולדעת זב נמשך
הרת"ס ז״ל בצמוקיו אבל הרא"ס והרשד״ס ז״ל נמשכו לסברא
רב שרירא גאון ז״ל להתבייש את חבית ביברים חנדין
אותו ואין לך ביוש גדול חזה לקרותה מנה ומיעו אין זא
נח לי שראיתי להרמ"ס ז״ל בנימוקיו כתב כשם שמניין לאיש
המציק כך המין לאשה ההב״שת ואס כעלה לא ירצה
שתתבזה אשתו בצייד בנדוי וירצה לפ־ות כממון אז יעשה
כאשר ישימו עליו כ' וכי ע״כ בנה לס ל כד^ת רב "רירא
זי ל למניין להכירו בדברים ואולי לנרי הרב זיל כסימן זה
ר.יכא ללא צ״תי דינא דמצדין אותה ועוד יש לזמר גידגית
הראי ס וברשל״ס ז״ל דלא חייב! צ? וי בנדון שלהי אלא מש!ס
ליתא לידית שאס היה קורא אותה זונה מלקינן ליה אבל
כיון להחניף כניו לומר שהי א שכב אותה ולכי דבריו שג3
עם א״א מניינן ליה
שהתנצל לומר שיצא מדעתו בשעה שדבר אותם
זחה
דברים אין זה התנצלו' לפטור אותו מהעונש ילאו
 bכמיניה לזמר גשיצא מדעתו דגר אותם הדברים בת?

מאמרי

ric

 wספר בעי חיי נקרא י $הדר מע
מאהרן רמתיה אין ארס לזוסא אלא אס לן נכנס  Pחח
שטות ומה שהר"אס פטר לשמר שאחי שטמא אז אשת חכירז
התם היינו טעמא שראו אותו שכור ושלא היה שכוי כדעתו
כשדבר דכריס אלו אכל אס אין אנו רואין אותו שכור אלא
שהוא אמר שהיה סכור לאוכל כמיניה
דמילתא דכין שמעון המבזה את הכירו כפני
כללא
המרבק תורה וקרא לו עמלקי אמורי גכעוני
הנז' כשאלה הקודמת כין ראובן הקורא לשמעון כן הזונה
וכל הדברים הנז' כשאלה שניהם גס יהד גדול עונס מנשוא
וכני נרוי הס כפי הדין הגמו' וככר כיאר הרשד״ס ז ל כחלק
י״ד סי' הנז' שהאומר להכירו ששכב את אשתו ישמור נדד
ז' יחים אמנם הכל לפי השעה והמבייש והמתבייש ועל
הכ״ד שבאותו מקום הוטל לעשות תקנה וסייג לדכר ולקנוס
המבייש הכל לפי העניןואס כעיני שלוחי חכמי העיר יראת
לקנוס אותס כעונש גדול חזה מפני הדברים המכוערים
מדברו שניהם הרשות בידם והוא ג״כ יקבל את דינו כאשר
ישיתו עליו ונתן בפלילים כל אהד ואחד כפי מה שיעגישוס
ולא יתנו כתף סוררת כולי האי ואולי יתכפר לו עונו אהר
שיעשה תשובה גמורה בסגופים ובתעניות ולפייס למתבייש
ולבקש החנו מהילה ולהרבות עליו רעים שילכו עמו
לפייס המתבייש ולא יוסיפו עוד בני עולה לשלוח יד לשונם
על האנשים הכשרים ועל הנשים הכשרות הנלע״ד כתבתי
ה$עיר הייס בכמה״ר ישראל בנבנשת ולה״ה

איזמיר להחכס כה״ר מרדכי רוסו תציג התכ״ה

rhw

מעשה אירע בראובן ושמעון שהיו מתקוטט,,

על דבר ששמעון היה מהרהר על תיקון
שעשה ת״ח ומקצתר על דבריו וראובן היה רע בעיניו על
הצותוועל דברו על מה שעשה הת״ח והיה מוכיחו לשמעון
למה תדבר כדברים האלה סתירתן של ת"ח בנין כ״ש בנין
שלהם ועל זה נתקוטטו שניהם ובין המחלוקת קרא שמעון
לראובן רשע וראובןנרהו בחשבו שהיה חייב נהי ושמעון
השיב אדרבא ושאל השואל אם נדוייו מל ראובן נדוי או
האדרבא שהשיב שמעון הוי כדין וראובן הוא מנודה ושמעון
הוציא קול שחכם אחר אמר לו שצריך ראובן ליש ב בנרוי
מפני האררכא שהשיב שמעון שנדוייו היה שלא כדין (המנדה
למי שאינו חייב נדוי חנדין אותו כדכתב הרחב״ס ז"ל ושכמ״ה
מה שהורה אותו חכם שצדוייו של שמעון
נהי ומ׳וייושל ראובן אינו נהי לא ידעתי
לו טעם והדברים בהפכןשנהייו של ראובן נהי והאדרכא
של שמעון אינו כלום וכמו שאבאר והנה שהאדרבא של
שמעון אינו כלום לא צריכא רכה דלא אמרינן דהמנדה שלא
כדין דחייב נהי אלא שהיה יודע המנדה שהמצודה לא היה
חייב נהי כעובדא דר״ל דהוה מעטר שרדסא כפרק אלו
מגלחין דחההוא עיכדא ילפינן דהחנדה שלא כדין חייב נדוי
אבל מגדה שנדה מסבוישזה חייב נהי ונדחו אין לנדוילמנד*
כח  pהגהות מייהזניות הביאו דבריהם הפרישה והעורי
זהב בסימן של"ר בשם רש״ל ז״ל וכיון שאינו חייב נדוי
משיטאדהאדרבה שהשיב שמעון אינו כלום ומיהו ליכא
למימר ששמעון חייב נהי בשביל דאדרבה שהשיב לראובן
דאף הואטועה בדין כיה וחושב שראובן נדהו שלא כדין
ועל זה השיב לו אדרבה
באתי לחקור על נהייו של ראובן אס הוא נהי
עתה

או לא שלכאורה היה נראה ששמעון לא היה הייב נדף־
שהרי משפטו הרוק בברייתא פייק דקדושין הקורא להכירו
עכל יהא בנדוי מחזר סוכג את המי רשע יורד עמו טדי
לחייו ע"כופרש״י ז״ל עבד יהא כנדויכו' מנדיןאותו שזלזל
בישראל כ״כ אף הס יזלזלו בו ממזר הופג את המי קנ-סא
מהתמרדות וניחא ליה האמנדוירשע יורד עמו עד לחייו
כלוחי לזו אין כ״ד נזקקין אכל הוא הותר לשנאתו אף למעש
פרנסתו ולירד לאומנותו ע״כ ויש לתמוה עליו דבפרק
איזהו נשך דף ט"א ע״א פירש כלס!ן א' יורד עמו עד לחייו
רגיל להתקוטט עמו כאלו הכהו וכאלו בא להרגן ואני
שמעתי רשאי לירד לתוך אומנותו של הכירו ולמעט מזונותיו
של הכירו וקשה בעיני שיתירו הכתים לישראל להנקס ולגמול
רעה ועוד דאמרינן ככתוכות עד י״ב שנה התגלגל עס כנן
מכאן ואילך יורד עמו עד לחייו ומאי יורד לתוך אומנות!
איכא הא ליסרן לכוכו לתורה קאמ׳ע״כ ומאחי דבבבא
מציעא הוקשה לו על הלשון הזה והניחו כקושיא למה כאן
כקדושיןתפס הלשון הזה המוקשה ולא עוד אלא שלא הזכיר
הלשון הראשון כלל ועיקר ונראה בקר דאף דכפרק איזהו
נשך הוקשה לו טל הלשון הזה בקדושי' נתיישב כדבי וראה
שלשון זה עיקר דהלת להייזמוכיה שר״ל לקפח מחייתו ומה
שהקשה מיורד עמו עד לחייו דגבי בנו לא קשיח דגם שם
שייך לומר יורד עמו עד לחייו שממעט לו חזונותיו כדי
לצערו וכן פרש"י ז״ל עצמו בפרק נערה שנתפתתה ואף
התוס' בפרק איזהו נשך הולכין על פי כר"שי ז״ל בלשון
אחרון שכתבו שרב נחשון גאון ז״ל פירש יורד עמו עד לחייו
שורף שליש תבואתו ואע"פי שחתו' הקשו עליו 1תימא גדול
מנין לו זה הריבים ז"ל בסימן שע״ד הראה כגיס לפירוש
הזהע"ש וכסימן שע"הובנמקי הר"ס מיוזכורק מימןי״ס
כתב יורד עמו עד לחייו פר״י להכותו הואיל ולא נזה' בלאו
דלא תונו ע"כ ומצאתי עודבנמקי הר״ס חחזבורק סימן
י״ז הקורא להכירו ישע לוקה מי ע"כ זיש לתמוה עליו דכא
תניא כברייתא רשע יורד עמו עד לחייו וכתשובה אחרת
מהחלק הזה מימן רל״ה ישבתי דבריו •ע״ש נתבא' מזה
שלא מצינוחיוב נימי זה״ה בנדון מלפנינו נהי יו של ראובן
נדף וצריך שמע1ןלנה;ג בו נהי שהיי תוכחתו של ראולן
עם שמעון היה שלא ילגלג על הה שעשה הת״ח !ישכאן
ביזוי החכם לומר שמה שעשה לאו שפיר עבד ובפרט
היותו ככני קהל ועדה ודרך לגלוג ומלבד זה כל מה שנתינו
דהקורא לחבירו רשע יורד עמו עד לחייו היינו מדינא
דגמרידהמבייש את חבירו בדברים פעו'אבל לכי מה
שכתב רב שרירא גאון ז"ל והביאו הרב בעל הטוריכבח״מ
סימן א׳ ות״ך דתקנו הגאונים דההבייש אתחבירו בדברים
חייב נדוי ומנדין אותו לא גרע בקו ראו אותו ישע מביוש
דברים וחנדין אותו ולפחות אם אין מניין אותו אס נדרו
בדיעבד כנייד נדוייו נהיאיברא שאני כתבתי כתשוביאחרת
סימן רל״ג מהחלק הזה כרבים לוחמים על דברי רב שרירא
והס מגדולי האחרונים ואפילו לדברי רב שרירא כ״ר הנדין
אותו לא החבוייש אך אמנם הטעם הבזה את הייכס נדויין
נדף וכמ״ש משפטי שמואל בסיחן ק״ך המנזה את החכם
אפי יחיד יכול לנדותו בלתי צורך כיי ועיין כספי משפט
צדק ח"ב סימן ח״ט דף קת"ג הנלע״ר כתבתי הצעי'חיים

חתימת הרב אחי נו"ועל הפסק דנןי' פ״ה

ספר ב  yח יי נקרא
כאור

חור משיות היהם היא ה" רפא

מה הולך ואור האירו אל עכר פני אותיות
מחכימות ראמות וגביש אץ עייך אליהם
מעשה ידי אמן דנהירין ליה שנילי דגמי החי השי העי
ועוקר הריס זמעחינן כריחיס אחי ורוחי הפוסינר״ו ואחזה
אנכי כל הכתוב לח־יס נעשה לי סס החיים דברים אמתייס
העשויים נאמת וישר ואמינא ליה ישר ואצלי אלו דנריס
שאין שיעור לאמיתתן כאמתה של תורה וכמעט אפיי כלי
ראיה שהרי כל החזוק שיש לעצמו של ערנות אפיי שהוא
דרך אסמכתא היינו משוה דבההיא הנאה דקא מהימן ליה
וגמר ומשעבד נפשית בדאיתא לסוף פרק ג"פא"כחהלי
נסעת מתן מעות מה לי קורס מתן מעות כיון שסוף סוף
כשנותן החלוהללוה על אמונתו של ערב (איכא טעמא
דבההי' הנאה קא סמיך הרי הוא  1bבאותישעה משתעבד
מה שאץ כי לאחר מתן מעות שכבר אזלא ליה עעחא
דבההיא לקא מהימן ליה בקודה דהימניה יהב ליה וכיון
5כן אפי' בלא ראיה הסברא נותנת דכל ערב קורס מתן
מעות דינו כערב בשעת מתן מעות ובייש שיש לוה ראיות
נכוחות ־וכיתות הביא גם הוא קצת מהם ומה גס ההיא
לבסוף חזה התנופה ועול אחרת נ״ל להביא ראיה מההיא
דכתבהמרלכי בפרק גט פשוט וז״ל וערב המקבל עריות
אס על פיו מחזיר שטרו או משכו ני ה״ל כערב המשתעבד
כשעת התן מעות ולא בעי קנין ע״כ והשתא נ״ד אתיא
מק"  1ומה התס להוי הערבות אחר מתן מעות אפייה לח
כעי קנין ציון לשייך ביה בההיא הנאה לקא מהימן ליה
שבנתינת! המשכון אן השט' הרי האמייבערבותו בנייד לאיכא
האי טעמא דבההי' הנאה דקא מהימן  6P1קדם מהן
העותל״ה לאין צורך לקנין כאופן דבכל גונאוכל אכיא
קיים כנייד לערב זה חייל לכרוע מה שהלוו לראובן על כע
ואפי' בלא קנין משתעבד
את אשר נגזר מאתו להביא ראיה מתשובת
וראיתי
הרשד״ס ז״ל סי' ל״ז דלא כטרלערב אלא מטעם
דלא היה כתוב בנשין ציווי ולמי לכל הזן לא הפסיד ע״כ
כלומר אבל א׳ לאו האי ג׳עמא היה מחייב אפיי דליכא
קנייומ״ה עדין יש מקוילדוחה ללחות דשאני נ־ון מהרשד״ם
'7צ דאי לאו טעהא לאינו בלשון צווי שהיה מחייב לערב
דהמס כתוב נכנס ערב קבלן פרעון כעדיהמשתעכד בשעת
מתן מעות שהרי נתחייב כדין ערב המשתעבד בשעת התן
מעות דלא בעי קניו אבל בנייד דליכא הכי מי יאמר שיודה
מהרשד״ם אלא שהפנה הגדולה והעמוד אשר דין זה תלוי
או הוא המנהג שנהנו בין הסוחרים שהכתבים השולחים
איש אל רעהו העיר לעיר בענין סחורתם מחזיקים אותה
לשטר גמור וכמ״ש החכם השלם ההורה שיחיה ולא בטן
קנץולאשוס חזוק החוזק ,סופר אלא אמירתם הרי היא
ממסירתם רומיא דסיטימויזא קניא כויובהדיא כתב הריבייש
סי' ק״ה אבל בענ-ן הקניות כל שנהגו הסוחרים הולכים
מחר המנהג אפיי סתם ומבטל הלכה המצריכה קנין או
משיכה כוי וכן בתשובה שמ״א וכן העלו כל הפוסקים
כאשר הזכירם אחי החכם השלם המורה וכיון שכן הוא ולוי
5הכתב אישי ואלדאראן לימי אי שי פאגאראןפ!נטואל
הינטי הרי נעשה ערב וחייב לשלה
החכם השלם המור׳ שיחיה נראה שהערב רוצה
ום־ברי
להסתלק מלשלם נטענה שהאריך זמן המלוה
ללוה וכבר בטל החכה השלם הפוסק נר״ו דעת זו וכתב
בז מה שיש בו תן הסס'ובפרט מתשובת הרמב״ן ז״ל הביאה
כע"הת ז״ל שאפי' התרה כו הערב □פני עלים שלא יאריך
זהי לאו כל כמיניה ןאף קהרב ר.גדןצכספר בדק הבית
נתב דלאו יירהי״ן "/לחתיס עלה !נקפד ח מ שהובא מצפת

ריצו

תובב״א כתוב כוי זה א״א דאס כע"הי! היה אומר וכיה
הרמב"ן הוה מציגן לתימר לאו הרתי״ן ז״ל רהיס עלה
כהי,יא דהר בר רביאשי אבל נע"הת שהוא תלמיד הרמב״ן
זייל אמר ושאלתי את פי היחכ״ן זיל וזה אשרי השיב לי
כוירמשהע כה אל פה ידבר בו וא״כ מה יועיל כי נאמר
לאו הרמב״ן ז״ל חתיס פלה אנילאו נהר רתימה אזליג׳ אלא
עמה בע"הת היא שעמלה לנו כה״ש החכם השלם נר"( וכ״ש
שהיע"הת והטור ורבינו ירוחם ז״ל זו דעיזם (אחריהם בל
ישרי לב רבים מהפוסקים סוברים כן הרב ההי־״י יונרון
ז״ל בתשובה כ" י כתב ז״ל זנחוור לעניינינו שאס המלוח
האריך זמן ללוה לא מכני זה נפטר הערב וזה אכיישהאריך
לו ע״כ של ערב ע"כי
הרב מהר״ר יצחק ן" לב כתב וזי ל על עניןכזה אם
גס
הטענה שנראית קצת טענת והיא טענת א!רך
הזמן שהארי' המנוי ללוה אינה טענה שלא הכני זה נסתלק
הערב מן הערנות שאפי'שבא הערב אצל ההלוה והמרה
בו שיתבע ההלוה ואס לא שיפטר מערנותו והמלוה לא
רצה והאריך זמןללוהכתבו הפוסקים שאינו נפטר בנך
ע״כ
המבואר הלשון זה שעל הרמב״ן ז״ל ורכותיה הוא
ומן
רומז וסבר דהרמב״ן ז״ל חתיס עלה זכינו לרין
שהדין מוסכם ביני רבוותא שאפי' שהתרה הערב שיגבה
ממונו ולא מבעם זל״ח שלא תיעס אלא שהאריך לו זמן
אחר לא נפטר הערב בכך כ״ש הדברים בנייד דלא התרה
בו כלל וגס לא האריך לו זמן בקוה ועשה אנא ממילא עבר
זמןדהכי הוא לשון החכם השלם נר״ו לא מיע לראובן
ונתארך ה'מן למשמע דבלא המראה הוא ומעצמו עבר הזמן
לא שיש שוס הארכת (מ ן דודא י אליבא דכ״ע לא נפטר הערב
ודברי הרב ז״ל באפר בדק הכית אינם הזיקין לבגר כתבתי
דלא רק לראותסהענין הוא שאלה ההרמב"ןז״ל אבל בודאי
אי הוה חזי לבע"הת כתב שאלתי את כי הרהכ״ן ז״ל וזה
אשר השיב לי ודאי דלא הוה אמר ללאו הרהב״ן ז״ל חתיס
עלה ומה גס דבשלחנו הקצר כתב סברת הררב"ן ז״ל ליד
האמת שכתב כסוף דבריו ויש להתיישב בדן זה ונתב הרב
בעל המפה ז״ל שהטעם שכתב הרב ז״ל ויש להתיישב בדבר
הוא מפני שיש חולקים כזה וכתב עוד ומיהו אס הגוה מוכן
ליתן למלוח מעותיו והערב שלח אחריו שיבא לקבלם או
לשלוח שט״ח ולא עשה כן הערב פטור אם נאבד החוב וכתב
עליו נעל מ״ע שלא מצא שוס חולק נזה היין ואס ממ״ש
בספר ד״ח שלשון הרבמהר"יוייל ז״ל כתשובה נראה שהוא
חולק הנה כבר ישבו שם הרב בעל המפה עצמו וכתב שיש
לחלק דמ״ש מהרי״ו ז״ל הוא כשהיה מוכן הלוה לשלם ודין
הרמב״ן ז״ל הוא כשאינו הוכן לשלם וא״כ כיון שבעל המפה
עצתו חלק זה החלוק איך כתב כאן שיש חולקים ומשיק הרב
כעל מ״ע דממה שכתב הרב למטה מזה שם נראה שהוא חולק
שאס אמר הערב לחלוה תן לי השט"ח לתבוע ללוה והמלוח
לא נתן לו והערב פטור ולשון לתבוע החוב נראה דהחעות
אינם מוכנים ביד הלוה ואפייה קאמר להערב כטור ה״ה
כתב כאן ריש חולקים והיינו ההיא דחהר״י דיל ז״ל דלא
מצינו לזמר דבחוכניס חיירי מלשון לתיוע וכ"תדכאן נהי
כתי והערב שלח אחריו לקבלם או לשלוח לו השטר לתבוע
החוב דהכל מודים לפער למשמע דלית ליה חילוק דהוכן
ושאינו מוכן די"לדאיירי ג״כ במוכנים ושמך על ה'ש לעיל
בסמוך אס הלוה מוכ 1לשלם ועליה קאיהאי למבוע כלומר
לא בב״ד אלא לשאול לו הן המוכן שאמר שיש לו הה דאין
כן □לתבוע החוב דהר"• וייל דהתס לא נזכר לפני זה שהמטו
רוי־נ־ס כשנאמר דעלר ,קאי וא״כ היינן דקאמר נעל המכה
לח׳נק
א
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דין צער בע״ח באדם לצערו ולהצילו מן הצער אי הוי דאורייתא.

אשר האריך וכו׳ בדין צער בע״ח באדם אי הוי דאורייתא או דרבנן ,אין עתי בידי לעיין כעת ,ואעתיק את אשר רשום
אתי בזה ויספיקו הדברים להבהיר הענין דנד״ד בס״ד.
א) הרבינו יונה בספר היראה (דפוס ירושלים דף י״ט) כ׳ וז״ל ,השמר מלצער בעלי חיים הן בהמה הן עוף ,וכל שכן
שלא לצער אדם שהוא עשוי בצלם המקום וכו׳ עכ״ל.
כה ראיתי גם לרבינו ר״י החסיד בספר חסידים (סי׳ מ״ד) שכ׳י וגורם צער לחבירו נענש עליו .ואותם הגונבים או
לוקחים דבר ומצניעים אותו כדי שיבקשנו בעל הדבר ויצטער עליו ,עובר בלאו ודרשו חז״ל לא תגנובו ע״מ להנקיט
ע״מ לצער ,אף אם עשה צער לבהמה בחינם כמו שמשים עלי׳ משאוי יותר מכדי הראוי ומכה אותה וכו׳ בא לדין על
שציער בע״ח ע״כ .ואבא מארי זצוקללה״ה והי״ד בספרו מסדר חילוקים ושיטות (אות תשל״ו) מעתיק בזה לשון הס״ח
(סי׳ תרס״ו) שב׳ ,כל מעשה גרמות שאדם גורם צער לחבירו נענש ואף אם יעשה צער על חינם לבהמה כגון שמשים
עלי׳ משאוי יותר מאשר יכולה לשאת ואינה יכולה ללכת ומכה אותה עתיד ליתן את הדין שהרי צער בע״ח דאורייתא
וכו׳ עכ״ל.

,גם דעת הרשב״א בתשו׳ (ח״א סי׳ רנ״ב וסי׳ רנ״ז) נראה בזה כדעת הרבינו יונה והריה״ח הנ״ל ,שהרי כ׳ ,דמצות טעינה
איתא באדם וכל שכן פריקה משום צערא דישראל והוא ק״ו מבהמה (ע״ש סוסי׳ רנ״ב וסי׳ רנ״ז ד״ה ועל מה).
הרי מפורש דעת רבינו יונה דצעב״ח דאדם חמור משל בהמה .וכן מוכרח גם דעת ריה״ח ממש״כ "אף אם עשה צער
לבהמה בחינם" .מבואר דר״ל ,דלא רק על צער אדם הוא נענש אלא אף על צער בהמה .הרי רעל צער אדם יותר פשוט
שהוא נענש .וכן מפורש דעת הרשב״א שב׳ "והוא ק״ו מבהמה".

וכן נלענ״ד מבואר ממש״ב הטו״ז (אה״ע סי׳ ח׳ סק״ו) ,דלכן לא קתני ,מותר לסרס הנקבות ,לפי שמסרסין אותה ע״י
הכאה ,בעיטה או שאר דברים הגורמים סירוס וכל כהאי ״אפי׳ בבהמה״ אסור משום צעב״ח בלא איסור סירוס ע״כ- .
מדכתב "אפי׳ בבהמה" מוכח דעתו דמכש״ב שאסור באדם משום צעב״ח.
ב) לכן יש לתמוה על הגאון בשו״ת חות יאיר (סוסי׳ קצ״א) שב׳ בנדונו ,בכהן העומד בימי קור גדול ורוח חזקה והוגד
לו שיש מת בשכונתו ,והוכיח דמותר לו לרוץ דרך הבית חוצה כדי להכנס לבית אחר ,דהו״ל טומאה דרבנן והכל חולים
אצל הקור ויש בזה כדאי בזיון וצער וע״ש שהאריך בזה .ושוב כ׳ וז״ל ,אבל אין להתיר בנדון הנ״ל ובכל צער מק"ו
דצער בע״ח דאורייתא למ״ד והכי קיי״ל וכו׳ ותרצה לומר דכש״כ צער אדם וכו׳ דאין זה ראי׳ כלל ,דודאי י״ל
דהקפידה תורה על צעב״ח דחסירי דעת ונפש המשכלת לסבול ,משא״כ זה האדם איבעי לי׳ ליתובי דעתי׳ ולקבל
מאהבה אשר יארע לו וכמ״ש במס׳ סוכה על אבל חייב בסוכה אעפ״י דמצטער פטור מן הסוכה עכ״ל .ותימה דמדברי
כל הני רבוותי מבואר דלא כוותי׳.
ג) ואמנם ראיתי בפירוש אזולאי להגאון חיד״א זצ״ל לספר חסידים (סי׳ מ״ד) הנ״ל שכ׳ ,כי מלשון הס״ח נראה דאיכא
צעב״ח גם באדם וכ״ה דעת הרשב״א בתשו׳ סי׳ רנ״ב ,אבל הרדב״ז בתשו׳ סי׳ תשכ״ח והחו״י סי׳ קנ״א (ט״ס הוא
וצ״ל קצ״א) סוברים דבאדם ליכא משום צעב״ח ,מיהו אין ראי׳ מדברי רבינו וגם דברי הרב חו״י יש לפרשם כהרשב״א
י־יי״י״ י-הוות׳ דרריס אחדים דרוש ח״י בס״ד עכ״ל - .ספר דברים אחדים הנ״ל אינו תח״י לעיין בו ,אבל ראיתי לו
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ס״ל להרמב״ם דלא גרע מבהמה וכש״ב הוא ,ולכן מתמה בס׳ לב מרפא שם על הכנה״ג שב׳ מדקדוק לשון הרמב״ם
שאין מצות פריקה באדם וכדעת השואל בתשו׳ הרשב״א והוא גם סברת החו״י ,כי באמת דעת הרמב״ם והמחבר
שמעתיק פסקו היא כתשו׳ הרשב״א ,דבאדם נמי אמרינן צעבע״ח מק״ו דבהמה ע״ש שכ״כ גם בשם הרב מחנה יאודה.

ה) ולענ״ד דודאי לכו״ע אסור לאדם לצער את חבירו ואפי׳ את עצמו .ובפירוש אמר שמואל (תענית י״א א) כל היושב
בתענית נקרא חוטא .וקאמר בגמ׳ (שם) דס״ל כר״א הקפר ברבי דנזיר נקרא חוטא על שציער "עצמו" מן היין ע״ש .וכן
תנן במתני׳ (ב״ק צ׳ ב) החובל בעצמו אעפ״י שאינו רשאי וכו׳ ,הרי שאינו רשאי לחבול בעצמו ומפרש בגמ׳ (שם צ״א
ב) טעמי׳ דס״ל כר״א הקפר ברבי דנזיר נקרא חוטא על שציער עצמו מן היין ע״ש .הרי שאסור לאדם לצער את עצמו.
ועיי׳ רמב״ם (פ״ג מה׳ ריעות ה״א) שמא יאמר אדם הואיל והקנאה והתאוה והכבוד וכיו״ב דרך רעה הן ומוציאין את
האדם מן העולם אפרוש מהן ביותר ואתרחק לצד האחרון עד שלא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא ישא אשה ולא ישב
בדירה נאה וכו׳ גם זה דרך רעה ואסור לילך בה ,המהלך בדרך זה נקרא חוטא שהרי הוא אומר בנזיר וכפר עליו מאשר
חטא על הנפש וכו׳ ולא יהא אוסר עצמו בנדרים ושבועות וכו׳ ובכלל הזה אלו שמתענים תמיד אינן בדרך טובה וכו׳
עכ״ל .גם הרשב״א בתשו׳ (סי׳ תל״א) מחזק פסקו של הרמב״ם דהלכה כר״א הקפר ברבי דנזיר נקרא חוטא וכשמואל
דהיושב בתענית נקרא חוטא ע״ש .ועפי״ז פסק הרמב״ם לשיטתו (פ״ה מה׳ חובל ומזיק ה״א) שאסור לאדם לחבול
בעצמו ע״ש .וכ״פ גם הרי״ף והרא״ש בסוגיא שם ,שמעתיקים לשון המשנה החובל בעצמו אעפ״י שאינו רשאי פטור
ולא הזכירו כלל דעת החולק ע״ז בסוגיא שם .וכ״פ גם בשו״ע (חו׳׳מ סי׳ ת״כ סעי׳ ל״א) ע״ש .־ לא נמצא חולק ע״ז רק
הרמ״ה מובא בטור (חו״מ שם מחודש כ״א) דס״ל שרשאי אדם לחבול בעצמו ,משום דסבר דרשאי לצער דלי״ל להא
דר״א הקפר ברבי כמבואר בב״י וב״ח שם .ובשטמ״ק (ב״ק צ״א ב) מעתיק דברי הרמ״ה בעצמו שב׳ דקיי״ל כר״ח דכי
הוה מסגי ביני קוצי הוה מדלי מאני׳ ,ש״מ דרשאי אדם לחבול בעצמו ואינו רשאי לאבד ממונו ע״ש (ד״ה רב חסדא).
ו) ואמנם זה בנוגע לצער את עצמו אבל לענין לצער את חבירו בודאי לכו״ע ־ גם להרמ״ה  -איסורא דאורייתא הוא,
עיי׳ כתובות (ל״ג רע״א) חובל בחבירו נמי א״כ בטלת לא יוסיף פן יוסיף ע״ש .ואין הכוונה משום חבלה רק משום
הכאה רבה מיירא קרא .וכל עיקר איסורא דחובל משום איסורא דהכאה הוא ,עיי׳ רמב״ם (פ״ה מה׳ חובל ה״א) אסור
לאדם לחבול בין בעצמו בין בחבירו ולא החובל בלבד אלא כל מכה אדם כשר מישראל וכו׳ הר״ז עובר בל״ת שנאמר
לא יוסיף להכותו וכו׳ עכ״ל .גם בטור (חו״מ רסי׳ ת״כ) כ׳ ,אסור לאדם שיכה חבירו ואם הכהו עובר בלאו שנאמר פן
יוסיף וכו׳ וכש״כ שאסור לחבול בחבירו עכ״ל .ועיי׳ שו״ת מהרי״א (חיו״ד סי׳ קס״ד) באורך מזה .וכל זה משום צערא
דחברי׳ כמבואר[ .כעת ראיתי אריכות דברים בזה בס׳ שד״ח (פאת השדה מערכת האל״ף אות מ׳) ע״ש וקשה בעתיקא].

ז) ולא צערא דגופא שע״י הכאה וחבלה וכה״ג בלבד אלא ה״ה ומכש״ב צערא דנפשא ,שהרי התורה אסרה גם אונאת
דברים .גם אמרו (ב״מ נ״ט א) המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא וכו׳ נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן
האש ואל ילבין פני חבירו ברבים (שם) .וכל זה נראה שאינו אלא משום צערא דחברי׳ וכמש״כ התום׳ (שבת נ׳ ב ד״ה
בשביל) דבושה אין לך צער גדול מזה .גם בספר החינוך (מצוה ר״מ) כ׳ ,שהבושה צער גדול לבריות אין גדול ממנו
ע״ש .ועיי׳ שו״ת בנין ציון (סי׳ קע״ב וקע״ג) ,שאסור לאדם להציל עצמו ממיתה ע״י שיבייש פני חבירו ברבים .ועיי׳
מש״כ לעיל (סי׳ ס״ה אות ג׳) - .וכ״ז משום צערא דנפשא של חבירו.

ח) לא נחלקו הרשב״א עם הרדב״ז רק במי שמצטער ואפשר לו לחבירו להסיר צערו ממנו אם חייב הוא בכך או לא,
וכגון שחבירו רובץ תחת משאו דלדעת תשו׳ הרשב״א חייב הוא לפרוק משום צעבע״ח דהיינו בשביל להציל חבירו
מצערו ,ק״ו ממה שחייב לפרוק בבהמה ,ובתשו׳ הרדב״ז חולק עליו .ולא רק היכא שטען עצמו יותר מן הראוי לו,
ומשום דבאדם שהוא בעל שכל לא אמרו צער האדם ,של״ה לו לטעון עצמו יותר מן הראוי לו ,אלא גם בטען עצמו
במשא הראוי לו ונתקל ורובץ תחת משאו שהזכיר הרשב״א בתשו׳ (רנ״ז ע״ש) אינו בכלל עשה דטעינה ופריקה באדם
לדעת הרדב״ז ,אם כי חייב להצילו משום השבת גופו או משום לא תעמוד על דם רעך כמפורש להדיא בדבריו ע״ש- .
ותימה על מש״כ הברכ״י דהיכא דל״ש טעמא ,שהאדם בעל שכל ול״ה לו לטעון עצמו יותר מהראוי לו ,אפשר גם
 —--------- ------------------- ------ייייי י1יייי' '»יח י׳ /והרי הרדר״ז כ׳ להדיא דגם בטעז עצמו
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דגדר ,והתיר חלוט שלהן .ומתמה מה בין חלוט
לתורמוסין .ומשני .חלוט ,מחוסר מעשה על ידי האור,
תורמוסין ,אינן מחוסרין מעשה על ידי האור .ולכאורה
חלוט שהוא נותנו על מים רותחין ,הוי בשול גוי .ואמאי
התירו את החלוט .דמה בכך שעתה הישראל אופה .הא
איכא פלוגתא בשו״ע (או״ח סי׳ שיח,ה) אי איכא בשול אחר
אפיה .וכתב המג״א ,דהוא הדין דלסברא זו ,יש אפיה
אחר בשול .עיין היטב ביראים (סי׳ רעד) .ואם כן ,לסברא
דאין בשול אחר אפיה ,הוא הדין דליכא אפיה אחר
בשול ,וכן מפורש בשו״ע שם (סט״ו).
ונראה .דדברי הירושלמי בחלוט .מיירי דאינו ראוי
לאכילה כך .ולהכי שפיר מהני אפית ישראל
אח״ב ,להפקיע בשול הגוי ,וחשיבא פת של ישראל.
ומכל שכן למ״ש הרמ״א (יו״ד סי׳ קיג,י) דמהני מעשה
ישראל אף בגמר בשול לאחר שנתבשל כמאכל ב״ד ביד
הגוי ,דפשנט_ךכאן יהני אפיית ישראל ,להפקיע הבשול
של הגוי ,וזה מאי דקאמר הירושלמי שם ,דחלוט שאני
מתורמוסין ,דמחוסר מעשה על ידי האור .פירוש .דעדיין
אינו ראוי על ידי החליטה .ולהכי אין בו בשולי גוים,
כיון דהדר אפייה ישראל.

אלא דצ״ע קצת .אמאי איכא בחלוט בשול גוי .הא
חלוט הוא שנותן מים רותחין צל הקמח וכדאיתא
(פסחים לדיב) ,והוי רק עירוי מכלי ראשון .וכיון דקימ״ל
דצירוי אוסר רק כדי קליפה ,כדאיפסק בשו״ע (יו״ד סי׳
סח,י) האיך יהיה בו בישול גוי .הא הכד״ק אינו צולה צל
שולן מלכים .ומ״מ בדברי הירושלמי מתבאר .דאיכא
בחלוט דין בישול גוי ,אע״פ שאח״כ אפאו ישראל ,ואין
האפיה מפקיעה הבישול דמעיקרא.

ואין להקשות ממ״ש המהרי״ל (שו״ת סי׳ קסה) דלא מהני
בשול ישראל אחר אפיית גוי להפקיע האיסור.

^־סיטן

דשאני התם שנאפה לגמרי .וסבירא ליה למהרי״ל ,דתו
לא פקע האיסור .משא״ב כשלא נתבשל ממש .אף שגבי
שבת פשיטא דחייב משום בשול .מכל מקום גבי בשול
גוי ,שפיר פקע על ידי אפיית ישראל .ולפי זה "בייגלה
אמריקאי" ,או "עוגיות" שחולטין אותן תחילה ,ואח״ב
אופין אותם .יש להם דין אפיה ,וכל שישראל זרק קיסם
או אפאו ,אין בו בשול גוים .ואע״ם שהגוי חלטו .מכל
מקום ,כיון שאין החליטה מכשירתו לאכילה עדיין .לא
חשיב גמר .והרי זה כמבואר.

ודע .דהיכא שחלט במים רותחין ,אף שעומדים צל האש
ממש .כל שעדיין לא ראויה לאכילה וכנ״ל ,מהניא
האפיה לחייבו בחלה .ואע״ם שבירושלמי (חלה א 0,איתא.
דלרב זעירא ,כו״ע מודו דכל שהאור מהלך תחתיו פטור
מהחלה ,אף שאפאו אח״כ .מ״מ איתא שם ,שרבי יוסי
פליג ,ופסק הרמב״ן (הל׳ חלה) כותיה .וציי״ש במהריט״א
(סק״ו).

מסקנא דדיגא;
(א)  -נראה שאין חיוב הפרשת חלה מ״קוגל" ,ומאכל
הנקרא "לאזניה" ,העשוי מ״איטריות" .כל שמבשלים
אותם קודם בישולו .ואף אם ה״איטריות" יוצרו בביתו.
כיון שהאטריות אחר הבישול כבר ראויות לאכילה,
ואכלי להו אינשי כך בתוך "מרק ,או עם "גבינה"
ו״קטשום" .לכן אין האפיה אח״כ ,מפקיעה את הבישול
דמעיקרא.

(" - )3בייגלה אמריקאי" .דהיינו שנותנים עיסה
שבלילתה עבה ,בתוך מים רותחין ,ואח״ב אופים אותה.
וכן "עוגיות מזרחיות" ,שעושים אותם כן .חייב להפריש
מהם חלה בברכה.

קיט^8-

אם מותר לעשות ניתוח "שאיבת שומן"
הנה בגמרא (ב״ק צא.ס פליגי תנאי ,אם אדם רשאי
בעצמו .ולהלכה קימ״ל ,דאין אדם רשאי לחבול
בעצמו ,וכדפסק הרמב״ם (הל׳ חו״ט ה,א) ,והטוש״ע (חו״מ
תכ,לא) .וכן משמע להלכה מסתימת לשון שאר
הראשונים .ועי׳ ברי״ף ורא״ש <ב״ק פ״ח סי׳ יח> שהביאו
את לשון המשנה .ומשמע מזה ,שפסקו דאסור לחבול
לחבול

-

בעצמו .וכן דייק היש״ש <ב״ק ח,נט) .אכן הטור שם הביא
בשם הרמ״ה ,שאינה הלכה ,אלא אדם רשאי לחבול
בעצמו .וביאר הב״י דנראה שטעמו הוא .מדמסקינן עלה
בגמ׳ ,דר״א הקפר ברבי הוא ,דקאמר .דאין אדם רשאי
לחבול בעצמו .משמע דבכל דוכתא לית הלכתא כר״א
הקפר .אכן ,בשיטמ״ק מבואר להדיא טעמו של הרמ״ה,
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דלא כב״י וז״ל; "רב חסדא ,כי הוה ממגי ביני הממי
והיגי .הוה מדלי מאניה ובו׳ שמצית מינה ,דאדם רשאי
לחבול בעצמו ,ואינו רשאי לאבד ממונו .וקיימא לן כרב
חסדא ,דבתרא הוא .הרמ״ה ז״ל בפריטיו" .ועיי בתום׳
שם.
ומדברי הרשב״א (שו״ת ח״א סי׳ תרטז) מתבאר ,דהוא איסור
דאורייתא .שכתב שם; "ודקא קשיא לך הא
דתניא (שמשת כז,א) יכול נשבע להרע לעצמו ,ולא הרע,
יכול יהא פטור .ת״ל להרע או להיטיב .מה הטבה רשות,
אף הרעה רשות .אביא נשבע להרע לעצמו ולא הרע,
שהרשות בידו .והא חובל בעצמו דאורייתא הוא כדאיתא
פרק החובל" .וכן מבואר בר״ן ז״ל; "ואע״ם שבפרק
החובל אמרינן ,שאין אדם רשאי לחבול בעצמו ,מדרשא
נפקא לן .וכל דליתא מן התורה מפורש ,לא מקרי
מושבע ועומד ,לצנין שלא תחול שבועה עליו וכו".
וכ״מ גם בחידושיו (שמשת כג,ב ,וכה,א) .וע״ע בר״ן (נירים
ח,א) ,ובשו״ת הר״ן (סי׳ לב סק״ד> .וכן ראיתי להמאירי
(שמשת כא,ב> שכתב ז״ל; "וכן ביארנו ,ממה שאמרו
למטה ,בנשבע להרע לעצמו .ששבועה חלה עליו ,אפי׳
נשבע שיחבול בעצמו .אע״פ שחבלת עצמו אסורה ,וכמו
שאמרו שהחובל בעצמו אע״פ שאינו רשאי ,פטור.
ונמצא ששבועה חלה עליו ,הואיל ואינו איסור תורה
להדיא".

ובמאירי <ב״ק שם) כתב; "זה שבארנו במשנה ,שאין אדם
רשאי לחבול בעצמו ,מן התורה הוא .שנאמר;
"אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש" .ולהלן כתב; "אצ״פ
שאמרו ,אין אדם רשאי לחבול בעצמו .אם נשבע
שיחבול עצמו .שבועה חלה עליו ,עד שאם לא חבל זמן
שקבע לעצמו ,חייב משום שבועת בטוי .שאין זו מצוה
גמורה ,אלא דברי סופרים .והמקרא אינו אלא אסמכתא.
וכבר ביארנו במקומו ,שכל שהוא איסור סופרים .שבועת
בטוי חלה עליו ,ואינו נקרא נשבע לבטל את המצוה".
ועיין בבה "ג (הל׳ שמעות סי׳ נב עם׳ תקעא) דמוכח דס״ל,

דחובל בעצמו הוא איסור מהתורה .וכן מוכח בשו״ת
הר״י מיגאש (סי׳ קפס דאיכא איסור מהתורה לחבול או
לצער את עצמו .ועיין בספר חסידים (סי׳ תרעו) שכתב;
"כשם שחייב אדם על נזקי חבירו .כך חייב על נזקי
עצמו .שאם הוא עצמו ,ירק וטש בפני עצמו ,ומתלש

בשערו וכו׳ פטור מדיני אדם ,ודינו מסור לשמים.
שנאמר; "ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש" .וכן דעת
הש״ך (חו״ם רלו סק״ג) ,וביאור הגו־״א (סק״ה).

והנה הרמב״ם (הל׳ תובל ומזיק ה,א) כתב; "אסור לאדם
לחבול ,בין בעצמו בין בחבירו .ולא החובל

בלבד .אלא כל המכה אדם כשר מישראל וכו׳ הרי זה
עובר בלא תעשה .שנאמר; "לא יוסיף להכותו" .ומעתה
י״ל ,דהא דאסור לאדם לחבול בעצמו .הוא מקרא ד״לא
יוסיף" כמו שאסור לחבול בחבירו .ואע״ג דהא דאסור
לחבול בעצמו נלמד מדברי ר״א הקפר שאסור לאדם
לצער עצמו ,ולא ילפינן מלא יוסיף .שמצתי ממו״ר מרן
רשכבה״ג הגרא״מ שך זצוק״ל ,ועתה ראיתי שנדפס גם
בספרו "אבי עזרי" (הל׳ דעות ג,א) דלאחר שלמדנו מדברי
ר״א הקפר שאסור לאדם לצער עצמו .לומדים מזה
דהאדם אינו בעלים על עצמו ,ממילא נלמד מזה דהחובל
בעצמו ,הרי הוא כחובל באחרים ,ועובר ב״לא יוסיף".
ועפ״ז ביאר מה שהביא הלח״מ בשם הר״ן לבאר בדברי
הרמב״ם ,שפסק דהנשבע לחבול בעצמו חלה עליו
שבוצה .ואצ״ג דס״ל להרמב״ם ,שאין אדם רשאי לחבול
בעצמו ,מכיון שאין איסור זה מפורש בתורה ,חלה
השבועה .וקשה מדוע צריך לטעם זה .הרי כל האיסור
שאסור לאדם לחבול בעצמו נלמד מטעמא דר״א הקפר
ברבי ,דאסור לאדם לצער עצמו ,וממילא נשמע דגם
אסור לחבול בעצמו ,והרי אם אדם נשבע לצער עצמו
ע״י צום וכדומה ,חלה השבועה ,אם כן הוא הדין אם
נשבע לחבול בעצמו ,תחול השבועה .ומוכרח לומר ,דכל
חובל בעצמו עובר ג״כ בלא תעשה של "לא יוסיף" ,ולא
דמיא לסתם מצער עצמו .וזה מה שכתב הר״ן דאע״ג
דאיכא בחובל איסור מהתורה .מ״מ אי״ז מפורש בתורה.
דציקר הקרא מיירי באחרים ואינו לוקה ,אלא רק אם
חבל באחרים ולא אם חבל בעצמו ,ולכן חלה השבועה
עיי״ש בדבריו הנעימים .וכל זה דלא כמו שכתב הלח״מ
בדעת הרמב״ם ,דהאיסור לחבול בעצמו הוי רק מדרבנן.

ודע שאין להביא ראיה דאסור לחבול מהתורה ,מקרא
(דברים ד,ט); "רק השמר לך ושמור נפשך מאוד".
וכל מקום שנאמר "השמר" ,אינו אלא לא תעשה
כדאיתא (מכות יג,ב) .דשאני התם ,דקרא מיידי על סכנת
נפש .עיין (שבועות לו,א ובתום׳ ד״ה ושמור) ,ובר״ן שם .ולהכי
לא הוכיחה מזה הגמרא שאסור לחבול בעצמו ,וע״ע
בתומים (וזו״ט סי׳ כז סק״ג).
והנה הרמב״ם שם כתב ד״ל; "ולא החובל בלבד .אלא
כל המכה אדם כשר מישראל .בין קטן בין גדול,

בין איש בין אשה ,דרך נציון .הרי זה עובר בלא תעשה".
וגירסת הסמ״ג (עשין ע); "דרך בזיון" .וא״ב י״ל ,דהוא
הדין נמי החובל בעצמו או חובל בחבירו ,שלא בדרך
נציון או בזיון ,ובפרט כשעושה זאת לצורך ,כגון
להשקיט את כאבו שעושה כן על המת ,אה״נ דשרי.
שהרי הרמב״ם כתב שם באותו הפרק ,דיני חובל בעצמו,
חובל בחבירו ,ומכה אדם.
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אכן לכאורה כל זה אינו מוכרח .שהרי הרמב״ם שכתב
דרך נציון ,לא מיירי בחבלה ,אלא בהכאה ,מיירי.
ולעולם חבלה אסורה אף שלא בדרך נציון ,דאין לנו
שום מקור להתיר .אולם אחר העיון נראה .שמכיון
דאיסור חובל ואיסור מכה ,ילפינן מחד קרא ילפינן .אין
לחלק .ועי׳ בגמרא (כתובות לב,א) דחובל הותר מכללו
בב״ד .שבית דין מלקין אותו כשנתחייב .ומדלא קאמר
שהותר במכה בנו .על כרחך משום דבכהאי גונא ,לא
הוי בדרך נציון .הרי שאין לחלק בין הכאה לחובל .וכן
מצאתי באמרי בינה (דיני שבת סי׳ ל ד״ה והנה) שכתב ,דהוא
הדין גבי חובל ,רק בדרך בזיון ונציון צובר בלאו .ולהכי
שרי לתקן ציצין שאינן מעכבים את המילה ,ולית ביה
משום חובל .כיון שאינו בדרך בזיון ונציון.

 ,אלא דלענ״ד ,באמת אין דבריו מוכרחים .שהרי
הרמב״ם (הל׳ מילה ב,י) פסק גבי דין מילה .דכל
זמן שהמוהל לא פירש .חוזר אף על ציצין שאין מעכבין.
-אך אם פירש .אינו חוזר אלא על ציצין המעכבין .ותמהמרן הב״י (יו״ד סי׳ יסד) מדוע בחול לא יחזור על ציצין
שאין מעכבין .אכן יש לומר ,שהוא משום איסור חובל
בחברו .כיון דציצין שאין מעכבין הוו רק הידור מצוה,
לכן אם פירש ,שכבר אזדה לה עיקר המצוה ,ולא הוי
"הידור מצוה" ,איכא איסור חבלה .משא״כ^ציצין
המצכבין ,חוזר עליהן אף בפירש .כיון דבזה מקיים
מצות מילה להכי אין בו איסור חובל.
אמנם האמת תורה דרכה ,דאין לחלק בין הכאה לחבלה.
וכל שאינו דרך נציון ובזיון שרי .דהנה לכאורה
תמוה .האיך הרמב״ם התיר כשאינו עושה דרך נציון .הא
בגמרא (סנהדרין פ!־,ב) אמרינן ,דרב לא שרי לבנו להוציא
קוץ מידו .שמא יחבול בו יותר מכדי צורך הרפואה,
ויעבור משום מכה אביו ואמו .והקשתה הגט׳ הא אחר
נמי נאסור ,שמא יחבול בו ויעבור משום "לא יוסיף
להכותו" .ותירצה הגט׳ גבי אחר הוי שגגת לאו .משא״ב
בבנו הוי שגגת חנק .הרי להדיא ,דאע״ג דהתם אין לא
משום נציון ולא משום בזיון ,ואפ "ה אמרינן דאית ביה
שגגת לאו .ומוכרח לומר ,דהרמב״ם בא לאפוקי רק מכה
לרפואה ,או אב הרודה את בנו ,או הרב הרודה את
תלמידו .אבל כל מכה וחובל זולת זה .הוי בכלל דרך
נציון או בזיון .רכל הכאה שהיא לא לצורך ותועלת

המוכה ,כהא דרב המכה את תלמידו ,ואב את
בהו מצוה כדאיתא (מכות ח,א) .אסירא.

בנו דיש

איערא .הנה הטור הביא את הרמ״ה דפסק ,שאדם רשאי
לחבול בעצמו .ויתכן לומר ,דהיינו דוקא היכא
דצושה זאת לצורך .הא לאו הכי אסור ,אף לדעת

הלוי

תעג

הרמ״ה .שהרי הרמ״ה למד דינו זה ,דשרי לחבול
בעצמו ,מהא דאמרינן התם ,דרב חסדא כי הוה אזיל ביני
הממי ,הוה מדלי למאניה .אמר ,זה מעלה ארוכה וזה
אינו מעלה ארוכה .וקיי״ל כרב חסדא דבתראה הוא.
והתם הוה צורך .ולהכי יליף הרמ״ה דשרי לחבול
בעצמו .וכן ראיתי להיש״ש שם שכתב להדיא ,שאף
הרמ״ה לא התיר בזה ,אלא במקום צורך כל שהוא .ועיין
בפני יהושע שם ,ודו״ק .וזה לכאורה כדעת הרמב״ם,
שרק דרך ניציון אסר.

ולכאורה יש להוכיח ,דאף חבלה מותרת ,כל שאינה
בדרך נציון ובזיון ,מהא דאיתא (סנהדרין סח,א)
דכשנפטר ר״א הגדול ,ופגע בו רבי עקיבא .היה מכה
בבשרו עד שדמו שותת לארץ .ולכאורה ,הרי איכא תנא
אליבא דרבי עקיבא ,דאין אדם רשאי לחבול בעצמו,
וכיצד היה מכה בבשרו ,עד שדמו היה שותת לארץ.
ומוכח מזה שכל שעושה בשביל צער התורה ,ל״ח דרך
נציון ,ושרי אף בחבלה.
ועוד יש להוכיח כן ,מהא דאמרינן (ב״ק צא,ב> דרב חסדא
כד הוה מסגי ביני הממי והיגי ,מדלי להו למאני.
אמר זה מעלה ארוכה ,וזה אינו מצלה ארוכה .וכן
אמרינן בגמרא (תענית כג,ב> שהיה אבא חלקיה עושה כן.
ולכאורה האיך חבלו בגופם כדי לשמור בגדיהם ,והא
אסור לחבול בעצמו .ומוכח שכל שאינו דרך נציון ובזיון
שרי .ומעתה שיטת הרמב״ם אחת היא עם הרמ״ה,
להתיר חבלה לצורך .אלא שלאו מטעמיה הוא.

ועוד יש להביא ראיה ,מהא דאמרינן (יומא נג,א) דרבא כד
הוה מיפטר מיניה דרב יוסף ,הוה אזיל לאחוריה
עד דמנגפן כרעיה ,ומתווסן אסקופתא דבי רב יוסף,
דמא ,ומוכרח לומר שעשה כן לכבוד התורה ,והוי צורך
ושרי ,אלא דיש לדחות דיתכן ולא היה מרגיש בדבר,
ובאמת כשהרגיש ,היה מפסיק ,וכמו שצריך לומר בהא
דרבא (שבת פו,א) .ויעוין בירושלמי (תענית ד,ה) שלבר
כוכבא היו מאתים אלף קטועי אצבע ,שהיו נבדקין על
ידי שחתכו אצבע .שלחו חכמים ואמרו לו ,צר אימתי
אתה עושה את ישראל כעלי מומין .אמר להן וכי היאך

איפשר לבודקן .אמרו לו ,כל מי שאינו רוכב צל סוסו
ועוקר ארז מן לבנון ,לא יהיה נכתב .ומשמע שהקפדתם
היתה רק מצד שיהיו בעלי מומין ,ולא מצד מה שהיה

חובל בהם .וע״כ משום דהוי לצורך .ויש לאלוה מילין
להוכיח ,מהא דתנן (שבת סה,א) "הבנות קטנות ,יוצאות
בחוטין ,בקיסמין ,באוזניהם .ופרש״י" :הבנות קטנות
שמנקבות אוזניהם ,ואין עושין נזמים צד שיגדלו.
ונותנין חוטין או קסמים באזניהם ,שלא יסתמו
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אוזניהם" .הרי דחבלה שהיא לצורך נוי ויופי ,אין בה
איסור .והיינו לפי שאינה בדרך נציון.

ולענין הלכה .הנה התוס׳ (ב״ק

הלוי

שם ד״ה אלא האי)

כתבו;

"ואם תאמר .ומאי ס״ד השתא .וכי על זה צריך

להביא ראיה ,דמקרע בגדים עובר משום בל תשחיתי
ואור״י ,דאין מביא ראיה אלא שאסור לחבול אפי׳
לצורך .כגון אשה שטפחה על ראשה .וכן ההיא ד״אך

את דמכם" ,שהרג את עצמו ,בשביל שום דבר שירא.
וכן מקרע על המת ,זהו לצורך" .וכ״כ הרשב״א וז״ל;
"דמייתי ראיה מק״ו מקריעה שהיא לצורך ,כגון במת.
שאע״פ שעיקר הקריעה מצוה ,ומי שהוא מקרע יותר
מדאי נהנה בו שעושה נחת רוח ליצרו .ואפ״ה אסור.

וכ״ש מחבל עצמו" .וכ״כ פסקי תוס׳ (כ״ק פ״ה
ז״ל; "אסור לחבול לצורך ממון" .וא״ב הכא נמי
בנידו״ד ,יש לאסור "שאיבת שומן".
אות וטס

איכרא .דכבר מצינו בתלמוד ניתוח ל״שאיבת שומן".
עיי׳ (ב״מ פג,ב) גבי עובדא דר״א בר רבי שמעון.
דאשקיוהו סמא דשינתא ,וקרעו לכריסיה ,ומפקו מינה

דיקולי דיקולי דתרבא ,ומותבי בשמש .ולכאורה איך
חבל בגופו ,הא איכא איסורא .ועל כרחך משום דלא הוי

דרך נציון ובזיון ,כיון שהיה בדבר צורך ,להוציא מעליו

לעז ,דהוו קרו ליה חומץ בן יין .אכן יש לדחות .דיתכן
דראב״ש ס״ל כהני תנאי דס״ל ,דמותר לחבול בעצמו.

והלום ראיתי באגרו״מ <חו״מ ב,םו> שנשאל בדבר נצרה
שרוצה ליפות עצמה על ידי ניתוח ,כדי שיקפצו
עליה לקדשה .והביא דברי התום׳ הנ״ל ,דאסור לחבול
בעצמו אפילו לצורך .וא״כ ,אף שכאן הוא צורך גדול.

יש לאסור .דדוחק לחלק בין צורך קטן לצורך גדול .אך
א״כ יקשה לפי״ז הא דמסיק ,דהאי תנא הוא ר״א הקפר
ברבי ,שסובר דנזיר הוא חוטא שציער עצמו מן היין,
וק״ו להמצער עצמו בחבלה .וודאי מסתבר ,שאם יש לו
הנאת ממון או שאר הנאה כשיצער עצמו ולא ישתה יין,
אין אסור .א"כ גם החובל בעצמו שילפינן מזה אין

לאסור ,כשהוא לצורך הרוחת ממון ,או לשאר צרכים.
ואיך כתבו התוס׳ ,שאפילו לצורך ,אסור לחבול בעצמו.
וצריך לומר שהמונע מלשתות יין בשביל איזה הרוחה,
לא נחשב כלל מצטער מזה .כיון דהנאתו מהריוח ,גדולה

מצערו .דכשישתה ולא ירויח ,הרי יהיה לו צוד יותר צער
מזה שהפסיד הריוח שהיה משיג כשלא ישתה היין .דהא
כל הצער ממניעת שתיית יין הוא רק מצד שמתאוה לזה,
והרי מתאוה יותר להרויח .אבל בחובל עצמו שהוא צער
ממש ,לא מצד תאוה .לא מתחלף זה בצער שלא ירויח,
שהוא רק מצד תאוה להרויח .ומה שמתרצה לחבול

בעצמו בשביל הריוח .הוא מצד רצונו הגדול להרוחת
הממון ,רוצה לסבול הצער שזה אסור .וכן להרמב״ם

איסור הכאה הוא במכה דרך נציון .והאריך שם להוכיח
כהרמב״ם .ולכן היכא שהחבלה הוא ליפותה ,שאינה
דרך נציון ובזיון ,שזה לטובתה ,דאין אשה אלא ליופי
(כתובות נט,ב) .מותרת לחבול בשביל להתיפות עיי״ש.
והנה מה דפשיטא ליה בתחילת דבריו ,דאין לחלק בין

צער גדול לקטן .הנה כי כן ראיתי בפנ״י
שכתב על דברי התום׳ .דאע״ג דקרא ד״בל תשחית"
כתיב במצור ,דהוי לצורך המלחמה ,ואפ"ה אסור .י״ל
דאיירי בצנין שיכול למצוא אילני סרק .אבל בלא״ה,
<ב״ק שם>

ודאי שרי .ואין להקשות מדשרי רחמנא אפילו עץ מאכל,
היכא דליכא אילני סרק .מכלל דלצורך שרי .די״ל התם
שאני שהוא צורך גדול ,וסכנת נפשות .ובכה"ג באמת

אפילו בחובל בעצמו שרי כשיש צורך גדול כדאשכחן
בשאול .אבל עיקר פלוגתא דתנאי ,היינו דאיכא צורך
קצת ציי״ש .הרי דהיכא דאיכא צורך גדול ,שפיר דמי.
גם הלום ממש מצאתי להגר״י פרלא בפירושו על
סהמ״צ לרס״ג (ח״ב עמודים מא-מט) שהאריך טובא בדין זה.
ויש לעמוד על דבריו ,ובפרט במה שכתב שגם דעת
?"יי״־־״הרי״ף והרא״ש ,כהרמ״ה .ועוד חזון למועד.

טסקנא דדינא;
(א)  -היכא שיש צורך בריאותי ב״שאיבת שומן" ,יש

להתיר בפשיטות.
(ב)  -וכן אם מבחינה "אסתטית" ,מתביישת מאד
במשקל העורף .מותר לעשות ניתוח לשאיבת השומן,
כיון שיש בזה "צער נפשי" ,וביוש .ומכל שכן אם הוא
לצורך נישואין ,ונראה שהדבר מעכב את נישואיה.

( - )3אבל אם זה ל״קוסמטיקה" בעלמא .אין להתיר.

ברית הלוי  -א מחפוז־ ,איתמר בן אהרן עמוד מס (495הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ברית

אבן העזר

בעדות דאורייתא א״כ אתי לאחלופי בישראל .ע״כ קאמר משוס
דערוה לכל מהירה ועדות לב״ד מהורה והאריך בזה .ודבריו
אינן נכונים כלל .דהא לרב ששת דאהר באחין מן האב ומן
האם קאמר שם הטעם דמי נמי בני פלניתא קרי להו .וכיון
מקרא על שם אמן ג״כ חיישינן דאתי לאחלופי בישראל בעריות
בשאר האס לישא אשת אחיו מאמו .דליכא אשת אחיו מאביו לזה
לא חיישינן דליכא לאחלופי כדאמרינן התם באתין מן האב ולא
_.מן האס כ״ע לא פליגי דשרי .דאין אבות לעכי״ם ורחמנא
אפקרי׳ לזרעי' א״כ לא אשי לאחלופי בישראל דאית להו אבות.
וא״כ עיקר החשש לשאר האס דהוי בעכו״ם חיישינן לאחלופי
גם בישראל בשאר האם  .אבל באחין מן האב דליכא לאחלופי
בישראל דידוע דבישראל יש איסור אחוה דיש אבות לישראל.
א״כ באחין מן האב ומן האס ליכא לאחלוסי;.בישרחל דהא ידוע
דיש אחין מן האב בישראל אלא באחין מן האב ומן האס הוי
החשש דאתי לאחלופי בישראל ג״כ באיסור שאר האם .כיון
מקראים נמי בניי פלניתא אתי למניעי ולאחלופי בישראל ג״כ
בשאר האם להודי .ולא כמ״ש מעכ״ת דאמין מן האב ומן האם
היינו נמי עעמא דיביאו להתיר גס בישראל באחין מן האב ומן
האם דיאמרו מי אחין ודאי נינהו ולא יבואו לחקור מעמים
•ואמתלאות לדעת אס נקרא על שם אביהן ג״כ ויאמרו מדמי
שרי בישראל ג״כ כה״ג פרי כיון דיודעים דמי אחין מן האב
ומן האס נינהו לא ישימו אל לבם מעם ההיתר משוס דרחמנא
אפקדי' לזרעיה• דהא יראו דאחין מן האם בודאי ואפ״ה התירו
•ויאמרו דאחין מן האב ומן האם נמי בישראל שרי דאף דקרי
להו בנם׳ דקרי להו נמי בני פלנימא אח על שם אמו אבל שם
אביהם לא מופקע מהן וידעי דאחין מן ■האב והאם נינהו.
דזה אינו כיון דלאחין מן האב לחודי קאמר בגמ' דליכא למיחש
לאחלופי בישראל .דידוע דאין אבות ואחוה לעכו״ם מן האב.
א’כ גס באחין מן האב ומן האם ליכא למיחוש רק משום
אחלופי לשאר האס בישראל .וא״כ כיון דבעדות בישראל הוי
קרובי כאס כפרים מדאורייתא רק מדרבנן פסול א״כ שפיר
יש לומר דשאני עריות דהוי אישור חורה משא״כ עדות קרובי
האם דהוי דרבנן ע״כ לא גזרו בגרים:
ראיתי ברימב״א ביבמות מצאתי דמפרש בהדיא כדברי
וז״ל כי פליגי באחין מ; האב ומן האם( .פי' שנקראים אחין
פעמים על שם אביהן פעמים על שם אמן) רב אחא סבר דשרי
דעל הרוב בני פלניא מקרי וכ״ע ידעי שאין אבות להם ולא טעו
•בהם .ורבשפת סבר כיון דלפעמים קרי להו בניי פלניתא
•נראים כאחים מן האם וסבורים העולם כי שאר האם שלהם
שאר הוא וקייס הוא בהם לעולם  .ואי שריית בהו אתי למטעי
אינהו ואחריני באחים מן האם עכ״ל .ועוד דאכתי הא גופא
תקשי מאי קאמר מ״ש מעריות  ..נימא אפילו באמין מן האב
זמן האס דאסרינן בעריות בגרים משום חשש אחלופי בישראל
בשאר האם כמ׳ש .משא״כ בעדות דהוי רק מדרבנן אפילו
בקרובי האס .וע’כ דגם בישראל קרובי כאם הוי דאורייתא
א*כ ראייתי נכונה:
בהקשה מעכ״ת על הלח’מ (פ׳ד מה' אישות ה׳ ו') שכתב
ליישב דברי הה״מ שכתב בשם קצת מן הגאונים שכל
אותן שהם נלמדים מן כמדרש כקרובי האם הם מדברי סופרים.
דהא (בפ״א מה' אישות) כתב בקידושי כסף דאע״ג דדברי
סופרים קרי ליה הרמב״ם ואפ״ה הוי דין תורה גמור אית לי'
זאם בא עליה אמר נהרג עלי' ולא תפסי קידושין אחריני.
זק המה המל״מ שם .וכתב הלח״מ דיש לחלק דדבר דנלמד
בי״ג מדות וברבוי לא נחשב אלא גילוי מלתא והוי דין תורה.
משח״כ מה דיליף באס אינו ענין הוי דינו כדבריכם ע״ש דא’כ
אמאי אסור בשר בחלב בהנאה משום דאתיא באם אינו מנין
משלשה פעמים לא תבשל .כמ״ש הלח״מ (בפ״ט מה׳מ״אה׳ב׳)
משום דיליף באינו ענין .ע’כ לא הוי לקי עלה אבל לאסור
בהנאה ילפינן באס אינו ענין ע׳ש .ולפמ״ש הכא אפילו איסור
חורה לא הוי באיסור הנאה רק מדרבנן .ועוד הקשה דהא
בשבועות (דף כ״א) אמרינן לשוא לשיא שני פעמים אם אינו
" ענין לשוא תנהו ענין לשקר עכ״ד .כבר הקשה כן בהגהת מל*מ
(פ״ד מה׳ יסודי התורה ה׳ ח׳) טל הלח’מ ע׳ש :

־שוב

זכה

{,לי נראה דמהא לא קשיא דדוקא היכי דגוף הענין לא •

יעקב

ידעינן מקרא כלל .רק דנלמד באם אינו ענין יש לומר
דהוי מדרבנן .אבל היכי דאיסורא ידעינן מקרא כמו בשבועת
שקר דאסור מלא תשבעו בשמי לשקר  -אלא דהוי אמינא משום
דהוי לאו שאין בו מעשה א !,לוקין ע״ז  .בזה ילפינן מלשוא
לשוח שני פעמים אם אינו עמן לשוא תנהו לענין שקר דלקי
עליו .והוא כמ״ש הלח״מ כיון דיש לאסור אכילה בבו״ח מק״ו
דכיון דאסור הכתוב בישולו ח'צ לומר אכילתו כמ״ש הרמב״ם
ע״כ לקי מה דילפינן כאס אינו ענין לא תבשל אם אי?ו ענין
לבישול תנהו לענין אכילה .וכה״גכתב הרב המגיד (רפ׳במה׳
מאכלות אסורות) שכתב הרמב״ם מכלל שנאמר וכל בהמה מפרסת
פרשה ושוסעת שסע ומעלת נרה אותה תאכלו שומע אני שכל
שאינו מעלת גדה ומפרסת פרסה אשורה ולאו הבא מכלל עשה
עשה הוא .ובגמל וחזיר וארנבת ובשפן נאמד את זה לא תאכלו
כו׳ הרי למדת שהן בל״ת ואע׳פ שיש בהן סימן אחדוכ׳ששאר
בהמה ממאה וחיה טמאה שאין בה סימן כלל שאיסור אכילתה
בלא תעשה יתד על עשה שבאה מכלל אותה תאכלו .הלכך כל
האוכל מבשר בהמה וחיה טמאה כזית לוקה מן התורה .וכתב
המ״מ ודע שאין לתמוה על מש״כ דלאו דמיני בהמה וחיה
טמאין בא מקל וחומר מחזיר שק וארנבת ממה שאמרו אין
מזהירין מן הדין ק״ו .לפי שאלו כבר נאסרו בלאו הבא מכלל
עשה מן התורה בביאור וכיון שכן אפשר ללאו שבהן לבואמק״ו
עכ״ל .ועי׳ ברא״ם (פ' שמיני) שכתב שכן הוא דעת רש״י ולא
כהרמב״ן פ״ש ועי׳ בשעה״מ (ה׳ ביאת מקדש פ׳ג) ע״ש :

אפשר ליישב ג'כ מה שהקשו בתוס׳ סנהדרין (דף פ״ה)
בד׳ה הכהו הכאה שאין בו שוה פרוטה לוקה .תימה
אמאי לקי הא סן יוסיף לאו שניתן לאזהרת מיתת ב ׳ד דמינה
נפקא לן אזהרה למכה אביו כדאיתא בספרי ובירושלמי עכ״ל.
ולפמ״ש אפשר לומר ג״כ בזה דדוקא היכי שגוף האיסור ילפינן
רק מלאו שניתן לאזהרת מיתת ב׳ד הוא דאין לוקין עליו.
כמו בשבת (דף קנ״ד) בהא דיליף מחמר אחר .בהמתו בשבת
מקרא דלא תעשה כל מלאכה אתה ובהמתך אמרינן בלאו נמי
לא מחייב משוס דהוי לאו שניתן לאזהרת מיתת ב״ד ובעירובין
(דף י״ז) .אבל היכי שידעינן האיסור מקרא אחר אהני הלאו
אע״ג דניתן לאזהרת מיתת ב״ד ללקות עליו .והכא גבי הכאת
חבירו דידעינן האיסור ממקום אחר דלא גרע מאונאת דברןס
דחסר ,רחמנא מלא קונו כדאמרינן בב״מ (דף נ׳ה) גס איכא
איסורא דואהבת לרעך כמוך .וכ״ש למ׳ד דצער בע׳ח דאורייתא
גס ק״ו מקללת חברו דלאו צערא דגופא אסר רחמנא כ״ש
צערא דגופא .ע״כ אהגי לאו דלא יוסיף אע״פ שניתן לאזהרת
מיתת ב״ד ללקות עליו .אך יש לומר דחוס׳ מזלי לשיעתייהו
דלא ס״ל הא דהרב המגיד כדמוכח מחוס׳ פסחים (דף מ׳א)
בד״האיכא בינייהוצלי קדר .שהקשו וא׳ת היכי יליף פאר משקין
בק״ו הא אין מזהירין מ; הדין דהא כתבו דלשאר משקין לא
איצטרך למילף אלא לענין מלקות אבל פשיטא דלכל הפחות איכא
עשה דכי אם צלי אש כמ״ש המל״מ שס דהתוס' מולקין על
הה'מ ע״ש :

0

[למש״ שנית להקשות בזה לפמ״ש 6״כ מאי כעי הש״ס שם
** בסנהדרין (דן> סיו) למילן אזהרה במקלל אביו .מאלקיס
“
לא תקלל אם הי׳ אביו דיין הרי הוא בכלל אלקיס לא תקלל כו׳ הא
ידעינן שפיר ח!א 1לא תונו .ועוד למה להספרי למילן> אזהרה למנה
אביו מפן י1סין> .נילן> מלאו דלא תוט או מק׳ו ממקלל .וע'כ דלא
נפקא חכה ומקלל מלאו דלא תונו .תמה אני עליו דבלא׳ה תקפי ליה
דתיפוק ליה אזהרה מאחר מקלה אביו ואמו .ואפילו מבזהו בדברים
אסור או דנילף מאיש אמו ואביו תיראו1 .ע״כ דבעי למילן> אזהרת
לאו במכה ומקלל אביו ואמו .ולילף מהני לא הוי רק איסורא בעלמא
גם מלאו דלא תוט דהוי לאו שאין בו מעשה ומק״ו איט חזהיריןללאו]:

אמנם בלא״ה דברי הלח״מ אינן נכונים דאשכחן כש׳ס
בדוכתי עובי הא דילפינן באם אינו ענין הוי
דאורייתא ממש .בפסחים (דף כ״ה) יליף חמץ בפסח ושור
הנסקל ההוא מרבנן דאמר משמי' דרבי יהושע בן לוי מהא
דכתיב כל חטאת אשר יובא מדמה וגו' שאין ת,מיד לומר באש
תשרף ומה ת״ל באש תשרף אם אינו מכין לגופו דכתיב והגה
שזרח תנהו עניו לכל איסורין שבתורה ואם אינו ענין לאכילה
שורף תנהו מנין לכל איסורי!
תנהו
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ברית

הלכות

סמ״ג ל״ת קצ״ו קצ״ח קצ״ט

וצ״ע ונס החינוך מצ׳ ע״ז כתב אה הד׳ עניינים ע .השדר שב׳
הרמנ׳ם בשה׳מ ונרמזיו מרמז החינוך ג״כ כמו שמרמז הרמנ״ס
וא*כ נס עליו צ״ע ונם הפיר מקלט מל׳ ע׳ח ואלה ׳מצות ומצה״ש
מצי ע׳ז והזוהר הרקיע מנ״ת כ״ד אות י׳ד מפרשו את המנ׳ם זו
כהרמנ״ם ולא כינינו אבל היראים

שי׳ רמיה מפרשת כינינו ועי׳
בפרשת דרכים י״מ ח״ב דף שיו
ע״נ שכי פל פירושו של יבינו
שצריך אצלו תלמוד אבל המע”׳יח
קי׳ הנ״ל מיישב אח יבינו שפיר
ועי׳ בדינא דתיי ונמנלת קפר ובנר
מצות סי׳ ייא אות ק״ט מה
שכתבו נזה ,ועל הקושיא של

דייגים

משה

הביא יבינו את האית דאמרי הלא לדידהו ליכא לגרלף דפוברבבל
חלין בכל «ת אבל אח׳כ ראיתי שהדד״ח מם שפיר דתיכי יציף
יבינו נם להאית דאמי־י דאיכא בל תלין בכל מת ,והפיפי דינים
של המלית זו עי׳ רמב־ם הל׳ סנהדרין פט״ו ולהלכה לעניין נל הלץ
בכל מת טוש״ע יו״ד

סי׳ שנ״ז:

וע־פ שנים לחובה ,ועיקר זה המקרא משמע בדיני נפשות מצוד ,לא תעשהקצ׳ח:
שאמר לרעות דאילו בדיני ממונות מה שהוא טוב לזה רע
א) כתו* (א) נם משפטים
אה׳ ומפני שאמרו רבותינו (בכסה פקוסווז וםד& כפי אחד דיני
מכשפה לא

ספונות דף ליד יע־ש בתו׳! שבכל התורה כולה אע־פ שהדרשה
אמת שנא׳ וכפטיש יפוצץ סלע שהפטיש מתחלק לכמה

ניצוצות׳ מים אין מקרא יוצא מידי פשוטו שגם בפשוטו צריך
לדרוש לא תהיה אחרי רבים לרעות אם ראית רשעים מטי
המנ״ח דאיך אפשר דבדיני ממונות משפט אל תאמר הואיל והן רבים אהיה אחריהם ואם ישאלך
יהא רשאי לסמוך על הנדול פי׳ הנדון מה דעתך בדין זה לא תעננו על אותו הריב לנטות
מהר״ם שיק מצי ע״ז:
אחר אותן הרבים להטות את המשפט מאמתו אלא אמור
המשפט באשר הוא וקולר יהא תלוי בצואר הרבים:
מצוד ,לא תעשה מצת
קצז וכי (א) יהיה באיש חטא משפט מות והומת ותלית
אותו על עץ לא תלי׳ נבלתו על העץ בי
א) ועי (א) יהי׳ באיש כו׳.
תקברנו כיןם ך)הוא ושנינו בפרק נגט׳ הדין (דף ם־ת לא
המקור של המלי׳ת

הרוני ב״ד בלבד אמרו אלא כל המלין את מתו עובר בלא
תעשה הלינו לכבודו להביא לו ארון ותכריכין אינו עובר עליו

תחיה כר .לכאורה יש לדקדק מדוע
מכה רניסז״ל את המל״ת זו כאן
נשלטת דיינים אנל כנר מיישב
את זה הדינא דחיי ז״ל וז״ל שיגך
הרב המחבר מצית זו למצות
הקודמות ולמצות הנאות משום
דמצוה זו היא אזהרה לב״ד שלא
יירוה ואם עברו ב״ד ולא תמיתוה
עברו על ל״ת כמיש הרב המחבר
לפנינו ודומה למלות הקודמות
והבאות שהן אזהרה לב׳ד עכ״ל
ואמת אתי :יון דעל המלית זו לא
מוזהרץ אצא הניד כמו שנראה
מתינו ממ״ש כל מחריב מיתת ב• ד
שלא המיתו אותו ב״ד נא עברו
על מל״ת חין ק המכשף וכן כחנו
ז׳ל הרמנ״ם הל' סנהדרין פ״ד
הל׳ג החינוך המצה״ש מל׳ ס״ב
הזוה־ר מל״ת רל״א אות פ״ט וכן
נראה מיש־י פ׳ משפטים פכי3
פי״ז וכ״כ נפי׳ המזרחי שם ותה
שהקשה המנ״ח דלמס לי* נאמר
דלאחר שדנו א; תו ב״ד וחייבוהו
מיתה תיא מל״ת על כני יחיד
ויחיד עי׳ מתר״ם שיק מל' ס״ג
' שתיישבו שפיר ,ובאמת פליאה לי
על הרמב״ס שבסה׳מ מל״ת ש׳י
כתב את המל״ת זו בלשון שנראה
דקאי עני כל ישראל ובלשון זה כתבו
גם תעיר מקלט מל׳ ק״ג ואלת
המצות מל׳ ש״ב אלא על השת״מ
י״ל דסמך על מ״ש ויהיה כאילו,

זו ממשנה סנהדרין דף מ״ו ע״א
דאיתא שם ואם לן עיבר בנ״ת
שנ׳ לא תלין נבלתו על העץ וכן
ואמר׳ בגמרא  mאמר ר׳ יוחנן משום רבי שמעין בן יוחי
אימא בספרי פ׳ תצא ונם מ״ש
רבינו לא הרוני ב״ד בלבד אמרו מניין למלין את מתו שעובר בל־ת שנא׳ כי קבר תקברנו מה
כו׳ גם זה ממשנה נשפר׳ שם וכן ת״ל תקברנו מכאן למלין את מתו ששבר בל" ת ואית דאטרי
מנאו ז״ל הסה״מ מל״ח ס״ו היראים א״ר יוחנן משום ר״ש בן יוחי רמז לקבורה מה" ת מניין
ק•׳ ינ׳ב הסמ״ק סי׳ ס״ט החינוך ת־ל בי קבר תקברנו מת״ל תקברנו מכאן רמז לקבורה מר",ת:
הננ״׳מ האה*מ המצה״ש ומהר״ש קצח יכתוב (א) בפרשת משפטים מכשפה לא תחיה■
מ5׳ תקל״ו הזוה״ר מנ״׳ה קע״ב
ותניא בסנהדרין !דף סיח אחד האיש
אות ס,־ המעיי״ח דף קנ״א ע״א
אום קל׳ב וגם הלמבץ הסכים ואחד האשד ,ולא נאמר מכשפה אלא שדבר הכתוב בהווה
למנין זה אלא הוש־ף ומנהי ולא שנש״ם כשפי׳ מצויץ בהן׳ 1שט ומיתתן (ב) במה אוב וידעוני
חכומא את אדמתך הנאמר בעניין בכלל כל המכשפים היו ולמה יצאו לומר לך מה אוב וידעוני
לא תלין בפ׳ תצא פכ׳א פכ״ג בסקילה אף כל המכשפים בסקילה כל מחוייב מיתת בית דין
במל״ת פינו ,כ׳׳כ בהשגותיו בסוף שלא המיתו אותו ב׳־ד לא עברו על מל״ת חוץ מן המכשה:
קה״מ יגס הזיהר הרקיע מנה את
מצט כתוב (א) בפרש׳ תצא לא יוסיף להכותו על אלה
זה ברמזיו ברמז מל״ת קע״ג אבל
מכה רבה ותניא בספרי מצא ופ-פא
רבינו והרמנ״ס והשאר מוני מצות
דמרייתא
סנ״ל לא מראו את זה בפ״עלפי
שלא נא אלא לטעם המצות ואץ ראוי למנות טעם המצות למצות מחלנו נאחד מתחוייבי (גיחת ב״ד דנשמע מזה דלא קא■ אלא על 3״,
אבל על תעי*מ ואה״ת צ״ע ,ומ״ש תינו אחד האיש ואחד האשת כר
בפ׳ע כמ״ש גסה״מ שרש ה׳ ומי• נרמב״ן שם מה שהשיג ע״ז,
ובדינא דתיי מל״ת קצ״ז ראיתי שהקש־ על הרמב״ן דלפי שיטתו כן איתא בנר”׳ סנהדרין דף ס׳ז ע׳א וגם במכילתא פ׳ משפטי׳ פ׳ ’׳! :
למה לא מנת ולא תחניפו את תאיץ ולא תטמאו את הארך דפישת בי) רראיתח? (ב) במת ט׳ .בברייתא סנ׳ל יש פלוגתח במיתתן
,,ה.ג סיב ,נסייף ור׳ע ובן עזאי ור׳ יהודא
 I™1 °' 1׳
רוצח ג׳׳כ לב׳ מי׳ות והניר! בת־מא אבל עי׳ בהחד”יג מצות של
סברו בשקילת אלא נזה פליני ר״ע יניף מאם בהמה אם איש נא
הנתי׳ג מובא במצות השם בסופו ותראה דמנה לא תלין ולא מנה
ולא תטמא את אדמתך א״כ נראם לסובר כרבינו והרמב״ם ולא יחי' ובן עזאי יליף משוכב מם בהמת ור׳ יהודא דסובר שני כתובים
תנאץ כאחד מלתדין יליף מאוב וידעוני ומדלא הניא רנינו אלא את
כסדמנ״ן אבל ממה שמנה שם לא תחניפו את הארץ ולא תטמאו את
דרשה דר׳ יהודא נראה דפסק כוותיה וא״כ לכאורה קשת ני על
האק לשתים מוכח דל״ס סבה״ג ככללו של הרמב״ס דשרש ה׳
יבינו היכי שבק את ר׳ע ופשק כר׳ יתודא ויותר גדול אצלי התימא
וא״כ קשה אמאי לא מנס גם ולא תטמא את אדמתך אעכצ׳ל
ממ׳ש יבינו לעיל מל״ת כ״ה ת״ל ונם ד׳ מיתות דורש ר׳ע שהוא
דהבה־ג סובר דלא תליאזת בזה אי׳כ ממילא גס על תרמב״ן ל׳ק כמובן:
בסקילה כמי שנאמר אש בתמה וגו׳ ובן עזאי ור' יהודא דורשים
ב) ולעגיז מלקוח במל״ת זו דבר פשוט אצלי דאין לוקין כיון
סקילת ממקיסאחר ומדלא פשק רבינו במל״ת כ״ה כחד מהם נראה
שאין בו מעסה אבל באלה המצות סי׳ הנ׳ל ראיתי
דתי' מסופק בזה א״כ היכי שתם כאן כר׳ יסודא אלא על זה "ל
שם וז׳ל תת לאו שאב״מ ונס הוא לרבים ואץ רביס לוקין וגם
דמה דמספקא לית במל״ת נ״ה פשיטא ליה כאן אנל הקושיא הראשונה
המתרץ בחיוב זס יאמרו להם המותרים עשו אתס עכ״ל ואיני
עדיין קשה ונס בדינא דחיי ראיתי שהניחה נתימא אבל עי מה
סגי ליה בהטעס שאין בו מעשה סלא על הטעמים
שהיס׳ף קשת כמו שהקשה הכר מצום סי׳ ”א סוף אות ל״ס ת״ל ,שכתבנו בזח לעיל מל״ת נ״ה מחודש ד ,ומ׳ש יבינו כל מחריבי מיתת
ב׳ד כו׳ לא עברו על מל״ת חק מן חמכשף גם על זה קשה הנא
מ״ש דאין רבים לוקץ לא ידעתי מנין לו נס מ״ש דסמתריס בחיוב
גם ברוצח ענדו נ׳ד על ל״ת כשלא תמיתו אותו כמ״ש רנינו לקמן מל״ח ר״ב
זה יאמרו לסם המותרים עשו אתם נראה דלא מצו למ׳מר הכי דהא
ד׳ מיתות ביד נמסרו לב״ד כמ״ש הרמב״ס בריש פי״ד מסל' סנהדרין אבל כנר מיישב א״ז שפיר המרש״לז״ל בביאורו כאן דכוונת רנינודנעבירו׳
חיוב מיתת ב״ד שבץ אדם למקום ליכא עבירה שיעבדו הב״ד על
וב״ד הס שהוזהרו בבל תלין ויכולים אמרים שאינן ב״ד להתרות בהם
ואץ ב״ד יכולץ להשיבו עשו אתם שהרי איכו מוטל עליהם עכ״ל ל״ת אס לא המיתו אוהו אלא במכשף אבל בעבירות חיוב מיתת ב״ד
ואס באמם סי׳ דיבר האה״מ גם מלא תלין דכל מת לא מהרוגי שנין אדם לאדם באמת איכא רוצח וגם את זה כתב דגם במכשף
ב׳ד דוקא אז לא סי׳ קשה עליו הקושיא הב׳ של הכ״מ עכ״פאבל לא עברו אלא אם לא המיתו אותו כלל אבל המיתו אותו אפי ,במיתת
אחרת אינם עוברים ועי׳ במעיי״ח דף כ״ו ע״ב אות ע״ד ובנר מצום
כיון שלא דיבר שם אלא מסרוני ב״ד בלבד באמת צ״«נ ,ומ״ש רביכו
סי׳ י״א אות קכ״ט ובדבר ממלך שער ב׳ פל״ו מ״ש בזה:
א״י יוחנן כי׳ שכ׳ כי קבור תקברנו כי׳ כתב המרש״ל בביאורו כאן
ת״ל פי׳ מאחר שסקרא א״ר• בקבורת סתם מת א׳כ ממילא תלין
מצוד ,לא תעשה קצט
כמי קאי אסחס מת פכ״ל ,וגדש תינו ואית דאמרי א״ר ’וחנן כו׳
 1ב (א) בם תצא לא יוסיף פן יוסיף ותניא בספרי
®שני דימום נר׳ יוחנן איתא נסנסדרץ שם אבל איני יודע דמדוע א)

’יי® דמיוע לא
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הלכות

םמ״ג ל״ת ר־צ״ט

דיינים

משה

קפו

כר .לפי הגיי־סא שלפנינו בספרי פ׳ תצא באמת איתא כיר־ש רבעי אזהרת מכה חנירו מלא יוסיף נק׳ו ונם אס זה ל״ל דגם בנע׳
זיל ת׳ל לא יוסיף מ׳מ וגס רש׳י זיל מכות דף כ׳ג ירא ד״ס אץ כתובות הכיל קובר יבינו דפל הק״ו דגש׳ סנהדרין סקי ולא כמו
לי והיראים דל סי׳ רמ״ז והגמי״י דל הל׳ סנהדרין פנויז אות א׳ שכתבנו אבל על השוד ל״ל דצא סובר ככללו של המיש״ל וע״כ
סביאו הנייסא כן אבל לסרמב׳ם דל בסה׳מ מליח ש׳ אית ליה כתב סנ״ח הנ״ל שפיר דנם מנור כתובות מוכח בסנוור ,ונס מיושב
נס׳ד מדק׳ל על כללי של המיש״ל
גירסא אחרת בתספלי תיל אץ לי
אלא שמוסיף על הארבעים מכין דכרייתא כפי׳ אלו הן הלוקץ דף כיש אם הוסיף עובר •בלאו אק מהנוור וש״ע סי׳ הנ״ל דילפי
על כל אומד ואומד שאמדומו ניד לי אלא בזמן שמוסיף על מניין הכתוב על כל אומד שאמדוהו בפירוש מפן יוסיף אזהרה למכה
כ״ד מניין ת״ל לא יוסיף מ״ם אין לי אלא מכה רבה מכה מבירו בלא ק״ו די״ל דהמרשיל לא
יוסיף
יוסיף פן
חיל לא
כתב את כללו אלא לשישח רבינו
עכ׳ל וכן הביאו זיל בשם הספרי מועטת מניין ת״ל על אלה׳ לפיכך אמר במכות נדף כיס שאם
כמובן ,ועי׳ רש״י פ׳ תצא פכ׳ה
החינוך מצי חקצ״ה הזוהירמל״ח
הוסיף רצועה אחת על האומד ומת הר־ז נולה ואם לא מת
פ״ג שם ח״ל לא יוסיף הכאן
ש״ע אות כ״ד המגדל עוז הל׳
קנסדרץ שם ,ובאמת לפי גייסת הרי עבר החזן על מל״ת והוא הדק לכל מכה חבירו שעובר אזהרה למכה את חנירו עכ״ל
דנינו לא זכיתי להבין את הספרי בל״ת ומה אם זה שנתנה התורה רשות להכותו צוד ,הקב־ה נראה דכוונחו לאפוקי משישת
הנמר דיליף מפן יוקיף וא״כ י״ל
דהיכי למד מלא •וסיף שלא יוסיף שלא להכותו יתר על רשעו קל וחומר לשאר בני אדם• לפיכך
נס על אומד נ״ד הלא איצנוריך אמרינן בכתובות נקי ליס שכל המכה את חבירו אפי• הכאה דנס יש״י קובר ככללו של המרש״ל
אבל צפש״שסב״ח סי׳ הכ״לדליכא
לא יוסיף שלא יוסיף על הארבעים שאין בה שוה פרוטה לוקה אבל אם יש בה שוה פרוטה
שום פלונתא בזת אלא כ״ע ילפי׳
כדכתיב ארבעים יכנו לא ’יסיף
הואיל וחייב לשלם ממק שבפי׳ רבתו־ ,תודה חובל בהכירו
אזהרה למכס חנירו מפן ’יסיף ע"
וא*כ היכי קאמר הספרי ת״ל לא
יוסיף מ״מ בשלמא לפי גייסת לת שלומק אק אדם משלם ולוקה שר כדי רשעתו משום בפרישה וקמ״ע-שס שג״כ כתב p
הרמב״ם ת״ל לא יוסיף פן ייסיף רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות באמת על כללו של המרש״ל צ״ע.
"ל בכוונת הספרי דמלא יוסיף ואמרינן בפי ד׳ מיתות נדף ל׳ח כל הסיניאז אמר רבי שטעק בן יוצא לנו מהסל דזק שלא להוסיף
•לפיכן אזהרה שלא להוסיף על למיש כל המגביה ידו על חבירו נקרא רשע שנאמר ויאמר על הל״ש מלקוח לכ׳ע ’לפיכן מלא
הארבעים ומפן יוסיף ילפיכן אזהרה לרשע למה תכה רעך׳ רב הונא אמר תקצץ ידו שנ חרוע ’וסיף ואת זה פלא להוסיף על
שלא יוסיף על האומד ב׳ד דפן
אומד ב״ד תליא בגירקות הקפרי
רמה תשבר רב הונא קץ ידא רבי אלעזר אומר אין לו תקנה
הכ״ל דלגירקת הלשנ״ס ’לפיק
ג״כ לאו הוא כמ״ש רניכו בסוף
מל׳ית ס״ד ומשום כוונה זוקאמר אלא בקבורה שר איש זרוע לו הארץ׳ והמכה לשם מוסר
מפן ’יקיף ולנירקת לביני גם את
ואזהרה
הספרי ת*ל לא יוסיף פן יוסיף אינו עובר על בל תוסיף כמו ששנינו בפי אלו הן הנולק זה ’לפיכן מלא יוסיף
אבל לנייסח רבינו לכאורה קשה נדף יה מה חטיבת עצים ביער רשות אף כל רשות יצא האב למכה חנירו לשישת תב׳ח וקמ״ע
אס לא שנאמר בכוונת הספרי הרודה את בנו והרב הרודה את תלמידו ושליח בית דין לכ׳ע ’לפיכן מפן יוקיף אבל את
כך כיון דלא כתיב ולא ייסיף
זה דשלא להוסיף על הל״ש מלקות
ונאמר בספר עזרא ואכה מהם אנשים ואמרטם וגר:
נוי׳ו אלא לא יוסיף ע״כ מוכח
’לפיכן מפן ’וסיף לא מצאתי בשום
ר׳ כתוב
דלא יוקיף לאו דוקא על ארבעים
מקום לא בהפיסקיס והמוני מצות
יכנו דלעיל מיניה קאי אלא היא עני[ נפ״ע דעל שוס אומד ג״ד תנ׳ל ולא בהקמ׳ק ס*׳ פ״ד וגם לא בעיר מקלש ואלה המצות
לא יוסף וזה הוא דקאמר הספרי ת״ל לא יוסיף מ״ע כלומר ת״ל ומסח מל׳ חקצ״ה וא״כ ק״ל על המצות השם והמר״ם שיק מצ׳
לא יוסיף בלא ו״ו וע״כ נמרינן מיניה דלא יוסיף מ״מ אפי׳ על תקצ״ה שכתבו ח״ל מל״ת שלא להיס־ף על ל״ש מלקות שר פן
אומד נ׳ד כמובן .אבל לכאורה עדיין קשה ניגייסת לנינו פן יוקיף ופן היא ל׳ת כו׳ צכ״ל הלא שלא להוקיף על הל״ש מלקות
יוסיף ל״ל בשלמא לגייסה סרמב״ם איצשריך שלא להוקיף נס על
לא מפן ’יסיף ’לפיכן אלא הלא יוסיף וצ״ע:
אומד ב״ד אבל לנייסת רנינו דיולא יוסיף גרידא •לפיכן את זה פן ג) וגם על הנויש״ע הנ״ל ק״ל מגמ׳ מכות כ״ג ע״א דאיתא
יוסיף •ל״ל וצ״ל דפן יוסיף איצנוריך לאזהרה על מכת אח חבילו
שם ת׳ר אץ מעמידן חזנין אלא חסיני כח ויסיר ,מדע
שעובר בל״ת וא*נ לכאורה קשה על נירסיז הרמב״ס דמנ״ל אזהרה ר׳ יהודא אומר אפי׳ חסיד מדע ויתירי כח אמר רנא כווחיה
על מכה את חנירו וצ״ל דהספרי סונר כהברייחא דמכילתא מובא דר״י מקתברא דכתיב לא ’יקיף פן ’וסיף אי אמרת בשלמא חקירי
בקנהדרין דף פ״ה ע״א דיליף אזהרת מכה את חבירו מלא יוקיף מדע היינו דצריך לאזהורי אלא אי אמרת יהירי מדע מי צדך
בק״ו [וגס אזהרת מכה אביו ואמו יציף שם מלא ייסיף בק״ו לאזהורי ורבנן אץ מזרזץ אלא למזורז עכ״ל הנה׳ חה עכצ״לדסגמ׳
והתו׳ שם ד״ה הכהו הניחו נתימא אח זה אבל פי׳ במעיי״ח דף לא על לא ’יקיף הקשת מי צריך לאזתויי כיק דלא יוסיף באמת
קצ״ה ע״א אות מ״ש שמתק יפה] אם הזהירה תורה שלא להוסיף צריך למל״ת אלא ל״ל דעל פן ’•יקיף הקשה הגג׳ כיון דלא כתיב
בהכאת החונוא ק״ו למכה את הצדיק וכ״כ הרמנ״ס תל׳ חובל ומזיק אלא לתיספת אזהרה פ״כ הקשה שפיר מי צריך לאזהורי וכיון
דלא הקשת הנה׳ אלא מפן יוסיף ע׳כ הביא תגה׳ גם פן ייסיף
נדה הל״א עי״ש:
נ״ל נס״ד ליישב בהנ״ל מדק״ל על הרמב״ם הנ״ל דיליף אבל אי לא סוס הקשת אלא מלא יוסיף אז הי׳ פן יוסיף מיותר
ב)
אזהרת מכה חבירו מלא יוסיף בק״ו הלא מגע׳ כתובות אע״כ מוכח כמו שכתבנו וא״כ ק״ל דלפי שישת השיש״ע מה הקשה
ל״ג ע״א נראה דאזהרת מכה חבירו ילפיק מפן ’וסיף מדקאמר הנע׳ הגמי מי צריך לאזהורי הלא צריך פן יוסיף לאזהרת מכה חבירו
א״כ בשלת לא יוסיף' פן יוסיף פרש״י בשנת לאו דלא יוסיף פן ונס על תב״ח והקמ״ע הנ״ל ק׳ל דהיאך לא דברו מנה׳ זו כלום
יוסיף שהוא אזהרה למכה אח חבירו ונס הנ׳ח ז״ל חו״מ סי' מ׳כ ול״ע ,ובאמת מגמ׳ זו כ״ל בס׳ד דש ראי׳ לכללו של המרש״ל
מחודש א׳ כתב דמגמ׳ כתובות מוכח כן וע״כ כתב תשור ז׳ל שס מכ״ל דאל״ב מס מקשה הגש׳ הלא י״ל דצריך פן יוסיף לעבור
נ״כ כן 1א׳כ מדוע לא קאמר הרמב״ס ג״כ כהגמ׳ דכתונות .אבל בשני לאוין כמו שבאמת סונר הר׳ יונה ז״ל שעובר בשני צאוין מובא
נהנ׳ל י״ל דהנמ׳ כחובות קאמר׳ לפי ניי־סת רבינו בהספרי דלא בד׳ בחיי ז״ל פ׳ תצא פכ״ה פ׳ג [ובאמת הרבינו יוכה זה מוכח
יוסיף על אומד ב״ד נ״כ מלא יוסיף ילפינן כהנ״ל וא״כ אייתר פן בפי׳ דל״ס כללו של המיש׳ל אלא גס עליו ק״ל דמה הקשה הגה׳
יוסיף ע״כ יציף הגע׳ מפן ’וסיף אזמרה למכה סבירו אבל הברייתא וצ׳ע] וגס י״ל דמחמת ימ<׳ זו לא קברו רבינו והדמב״ס דמפן
דמכילתא דגש׳ סנהדרין סנ׳צ עכצ׳ל דסובר׳ כגיי־סת הרמב״ם בספרי יוסיף ’לפיכן אזהרה למכס חניכו אלא מלא יוסיף בק״ו כמובן,
זע״כ ’צפי' אזהרה למכת חנירו מלא יוסיף בק״ו וכיון דהרמנ״ס ומה שיש להקשות על רבינו וסרמב״ס דילפי אזהרת מכה חבירו
נקנו בקה״מ הגייסא בספרי כהברייתא דנ«׳ סנהדרין ע׳כ כתב בק׳ו א״כ מיכי פסקו דלוקץ על הכאה שאין בה שוס פרושה הלא
בחיבורו דאזהרה למכה סבירי ’לפיק מלא יוסיף בק״ו ולא כהגע׳ אין מזסירין שס״ד כבר מתרצו את זה שפיר הדד״ח והמעיי״ח
כתובות אבל השור י״ל דסיבר כגייסת רבינו בספרי פ׳כ יליף דאץ זה ק״ו אלא גילוי מלסא ונס מה שיש להקשות דלהק״ו אית
אזהרת למכה מגילו מפן יוסיף כתנור כתובים כמובן .אלא לפי
ליה פילכא כיון די׳ל דשאכי הכאת רשע כיון דנלקס כבר באומד
הנחה סנ״ל עדיין ק״ל על רבינו דיציף נ״כ כהרמב״ס אזהרה למכה ויש סכנה אם יוסיפו לו אחד משא״כ בהכס למבירו מכס שאץ
חבירו מלא יוסיף בקץ הלא לפי גייסחו בספרי הי׳ לו למילף בה סכנה נם אח זה מיישב שפיר הנתיבות עולם על קיצור
מפן יוסיף כהגמי כתובות ,אבל לפי הכלל חדש שכתבנו לפיל מל״ת סקמ״ג ,ועי׳ במנ״ח סי׳ הנ״ל שב׳ על מ״ש החינוך שדץ זה חידוש
מ״ז קוף מחודש ב׳ נשם המיש״ל ז״ל דהיכא דכתיב \או בהדיא הוא שאינו יודע חידושו והניח בצ׳ע אבל מצאתי בכר מצוס קי׳
שם לא הוי השמי פן ל״ת אלא תוקפת אזהרה על תלאו גם גל י׳ אות קל״א שמפרש דהחידוש הוא כיק דפמות מש״פ בכל ענייני
רניכו ל״ק כיק דנם כאן כתיב לאו בסדיא לא יוסיף ע׳כ סובר ממון נין בגניבה ובין בגזילס לא מוי אלא חצי שיעור כמ״ש סרסמ״ג
מינו דלא הוי פן ’וסיף ל״ת אלא תוספת אזהרה וע״כ יציף הבאתיו לעיל מל׳ת קרו וכאן חייב מלקות על טכאח שאץ נס

ברית

הלבות

םמ־ג ל״ת ר׳ ר״א ר״ב

ש״פ ,ומ״ש החינוך על הרמב׳ס מל׳ סנהדרין פי״ז סל״א שב׳ נועם
למלקוח ל״נו דחכירס חסרו לחם מהארנעים לגדר לאו דלא יוקיף
שדני■ זה חימא מגת׳ עי׳ כ״ע ולח״מ שם ונמסרים שיק סי׳ הכ״ל,
והפמוי דינים שב׳ רבינו עי׳ רמב״ם שם ובהל׳ חובל ומזיק פ״ה
ופע״ז ולהלכה עוש״ע חו״מ ס” מ״כ:

מצוד .לא תעשה ר׳
א) כתיב (א) נפי משפעים

משה

דיינים

מצוה לא תעשה ד״ב

א) אסוף (א) לניד לחוק על ההורג כר .כל מ״ש רבינו ז״ל
נמל״ת זו כתי גס בקיצור הקמ״ג שלו וכתב
הנתינות עולם על זה ח״ל ושם
ר כתלב (א) בפרשת משפטים ונקי וצדיק אל תהרוג׳ מקראות הן תא׳ בפי שופעים
בסנהדרין 1דף ליס תניא מניין ליוצא מב־ד מדבר שלא לחיק על הרוצח והב׳
נפי כי מצא מדבר במתק דמי
חייב ואמר אחד יש לי ללמוד עליו זכות שמחזירין אוחו
בשתו וכן פרש״י כו׳ עכ״ל נראה
ת״ל ונקי אל תהרוג חד ,אע״ם שאינו צדיק שלא נצטדק דכוונמו לפיש בזה את השני לא

ונקי וצדיק אל
חהריג כו׳ ,מרבינו ז״ל נראה שככלל
נלאו זה שני עניינים חדל הא בב״ד מ־מ נקי הוא מדין מיתה שהרי יש לזכותו׳ ומניין ליוצא מחוק שהניא לנינו ומפרש דרניכו
דברייחא סנהדרין ל״ג ע״ב דנדיני מבית דין זכאי ואמר .אחד יש לי ללמד עליו חובה להמיתו קובר דולא תחוס דפי שופעים
נפשות מחזירי! לזכוה ואץ מחזירץ שאין מחזירין אותו לב״ד לחייבו ת״ל וצדיק אל תהרוג זה פי״ע פי״ג מזהיר על מב״ד שלא
לחובה ואידך מה דאיתא בברייתא שנצטדק בדק אע״פ שיכול לה,יו׳ שאינו נקי אל תהרוג אותו לחוק על ההורג ובאמת גס מפשעות
דף ל״ז פ״ב שם שלא לחתוך בדיני כי לא אצדיק רשע אם מידך יצא זכאי מידי לא יצא זכאי לשון הקרא ובערת דם תנקי ג״כ
מורה  pוכן איתא בספרי שם
כפפות אח הדין באומד הדעת יש לי הרבה שלוחים ליפרע ממנו׳ ותניא שם !בדף דלעילן
וכ״כ רש״י שם ,ועל לא תחוס דע׳
וכן איתא במכילתא ם׳ משפעים
דר",ה חייבי גליות וחייבי מלקיות׳ ובכלל לאו זה הא דת״ר
תצא פכ׳ה פי״ב מפרש דינינו
פרשה כ׳ אלא המכילתא היסיפ׳
עוד ללמוד דאם העידו שני עדים בפרק אחד דיני טמונות 1יף ליס שאומר בית דין לעידי נפשות קובר שבא להזהיר על ב״ד שלא
אחד על עבירה אחת ואחד על שמא ראיתם שרץ אחר חבירו לחורבה ורצתם אחריו ומצאתן לחייס על מי שנתחייב קנק כמ״ש
עבירה אחרת רש בכל אחד חיוב חרב בידו דסמטפטף והרוג מפרפר א״ב ראיתם אין בדבריכם רש"׳ שם דוקצותה את כפה לא
מיתה כגון אחד ראה שחילל שבת כלים אין הורנין בעדות זו אלא על פי ראיית שני עדים ועל תחוק וגו׳ מדבר בממון דמי נפתו
כר׳ יהודא דקפרי ולא כחכמים
ואחד ראהו שעבד ע״ז אין מצערפי; זה וכיוצא בזה נאמר ונקי וצדיק אל תהרוג כלומר הואיל ויש
דקנרו שהוא אזהרה שלא לחוס
עדותן לחיינו מיתה או כשהעידו
צד לנקותו ולהצדיקו אל תדרגו:
על הרודף כתנ״ל מל״ם קס״ד עי״ש
שני עדים שעבד ע״ז זה ראהו
(א) מי שעשה דבר שחייבים עליו מיתת בית דין שכתבנו עעם לשבח דעדוע פקק
שענד לחתה והתרה נו וזה ראתו רא
רש״י כר׳ יהודא כן נראה בפי׳
שעניי ללבנה והתרה בו אין
באונם אין ממיתין אותו׳ ואפי׳ היה מצוד,
בכוונת הנתיבות עולם ,נמצא דלפי
מצערפין ויבינו דהשמיע את זה
שיהו־נ ולא יעבור אע״ם שחילל את השם הואיל והוא אנום
י״ל דנכלל במ״ש אלא עפ״י ראיית
פירושו צ׳ל שגם יבינו קובר כר׳
שני עדים כוונתו על פי י ראיית אינו נדרג ובעד דף ניח שנא׳ ולנערה לא תעשה דבר אזהרה יהודא ואי באמת הפשע בינינו
שני עדים ביחד ,אבל דקדוק אמר לבית דין שלא יעשו משפט בדבר שנעשה באונס׳ ביבמות כך הי׳ אז הי׳ ק״ל על יבינו
יש לי נרבינו דמחינידו כאן נראה !דף ני :ועיש כתחאמרינן שהאיש שאנסוהו עד שבא על הערוד ,סתירה גדולה כיו! ייממל׳ת קס׳ד
דחפס לעיקר לאו את הא דברייתא חייב מיתת ב״ד שאין קישוי אלא לדעת אבל האשד ,שנבעלה נראה נפי׳דפקק כחכמים דקפרי
ולא כר׳ יהודא ועוד לפי פשעו
דדף ל״ג
ואת הא דברייחא באונס וכנועוכות דף נ״א) אפי׳ אמר׳ אחר שנאנסה הניחו לו
גם אליבא דהרמנ׳ם ז״ל הל׳ סנהדרין
ל״ז סובר דנכלל בה ומרמזיו נראה
הר״ז פטורה מפני שיצר■ תקפה בסוף הביאה ונתגבר עליה:
ם״כ הל״ד צ״ל כן כיק דהרמב״ס
להיפוך ובקיציר הסמ״ג שלו לא
דיבר אלא מתא דנרייתא דף ל״ג רב אסור (א) לב־ד לחום על ההורג שלא יאמרו כבר ג״כ כתב כלשק רבינו וא׳כ צ״ל
נהרג זה !ספרי פרש■ שופעיט ומה תועלת יש דג״כ פק ק כר׳ יהודא דקפרי וזה
וזה באמת עעמא בעי וגס רש״י
באמת ג׳כאא״ל כיק דנתל׳ רוצח
פ׳ משפעים פכ׳ג פ׳ז לא הביא
בהריגת האחר ונמצאו מתרשלים בהריגתו שני ולא תחום
אלא את הברייתא דדף ל׳ג ,עכ״ם
פ״א הל״ע פקק מרמב״ס נפי׳
זה תוכח מינינו דלא מכה מפקוק עיניך עליו ובערת דם הנקי וכן אסור לב־ד לחים מי שנתחייב כחכמים דקפרי וכן מונה בקה״מ
זס רק מד אזמרה וכן מכאו ז״ל קנם שלא יאמרו עני הוא זה שלא בכוונה עשה אלא מגבין מל״ח רצ״ג וא״כ ק״ל על הנתינות
הסה״מ מל״ח י״צ היראים קי׳ רמ״ו ממנו כל מה שיש לו בלא חנינה שנאמר לא תחום עינך עליו :עולם דהיאך נעלם ממנו כלזה:
החינוך הלה׳ע המצה״ש ומהר״ש
נ״ל בק״ד דרביכו
ב)
ר־נ
והרמנ״ם בתלא מחוק
מל׳ פ״ב העי׳מ מל׳ פ״ג הזוה״ר
מל׳ת רכ״ו אות פ״ח המעיי״ח דף ל״ד ע״ב אות ע״ז אבל הרמב״ן שני לא על הפקוק וקצותה את כפה דפ׳ תצא כיוונו אלא על
ז״ל בהשגותיו על הקס״מ שם מכה נקי יצדיק לפתי אזהרות ומפלפל הפקוק ולא מחיק עיניך נפש בנפש דפ׳ שופעים פי״ע פכ״א
עובא מל הרמב״ם דמדוע לא מכת ג׳׳כ כן אבל המי-ל״ס והלב שמח כיוונו שקלי ג״כ על קנק דממון כמ״ש רש"’ שם וכן נראה
שם מיישבו את הרמב״ם שפיר אלא על כנינו תקפה תדינא דחיי מהמפיי״ח דף קע״ז ע״ל אות ע׳ו דקונר הפשע כן וגם החיכוך
דלפי שינוחו שמנה שאור ודבש נא ומבושל ועתוני ומואבי ודומיהן מצי תקכ׳א לא דיבר אלא מהשני ל־* תחוס דפ׳ שופעים ובאמת
לשתים מדוע לא הנה גם נקי וצדיק כן והניח בל׳ע אבל כנר תנ׳ע לא יצא יד עיון בזה ,וגס על מ״ש נשם הש׳ך שמנה נספרו
קדמו בזה הפ״ד דית ח״ב דף ס׳ו ע׳׳א ועי׳ בנר מצוה סי׳ י״ל פועל צדק לא תחיס עיניך עליו דפ׳ שופעים על הרוצח ולא
אוח קי'! שמתרצותיעב ,והפרשי דינים שב׳ רביכו פי׳ רמנ״ם חל׳ תחוס עיניך דפ׳ תצא על הרודף לחיי ללק גם על זה ק״ל מדוע
כתב את זה נשם הש״ך דוקא הלא נם רנינו מנת כן דנמל״ח קק״ד
סנהדרין פ׳׳כ ופכ׳ד ולהלכה עוש״ע חו״מ סי׳ ע״ו:
מכת לא תחוס דפי תצא על הרודף וכאן במל״ת ר׳ב מכת לא תחיש
מצוד .לא תעשה ר־א
דפ׳ שופעים על הרוצח וכן מנה הרמב״ם נסת״מ מל׳ת רצ״נ ורע״ע
(א) מי שעשה דבר כוי .דברי יבינו ז ׳ל בתל״ת זו קוף דבר כל מ׳ש הנ״ע במל״ת זו צ׳ע ,אבל אחר שכתבנו
א)
כובעים מהרמנ״ס ז״ל הל׳ סנהדרין פ״כ וחל׳ את זה ראיתי נמעיי׳ח דף ר׳ ע״ב אות ע״ו שכי לפרש דר׳
יסוה״ת פ״ה ,ודע דנמל׳ת זו יש פלונתא נין המוני מצית ז״ל דרביכו יתודא וחכמים דספרי הנ״ל לא פליני ושמחתי בו כיון דלפי
והרמב״ם בחיבורו שם ובקס״מ מל״ת רל״ד מנאו ולנערה לא תעשה דבריו יש מקום לפירושו של הנ״ע אלא פירושינו נ׳ל בק״ד יותר
דבר דפ' תצא פכ״ב פכ״ו לאזהרה למל״ת זו וכן מנאו החינוך העי״ע כיון דגם מהחינוך והמעיי״ם נראה דסבי־ו כן כתכ״ל71 .׳
האת״ת המצה״ש ומתר׳ש מצ׳ תקנ״ו אבל הרמב־ן ז״ל בהשגותיו על ברמב״ן בקוף השגותיו על הקה״מ אות י״ג ונמנלת אקמר שם
מסה*מ שם וגם בשיש נר השיג על זה וסיני שאץ זח אלא דקנרו שתרמב״ם לא מנה לא מחיס על נפש רוצח למל׳ת פרעי
שלילות לפעור הנערה האביסה וע׳יכ לא חישבת בין הלאוין והביא וכשראיתי זה ואשמימסכיון דמנאת נפי׳ נקה״מ מל״ת רע״ע אבל
ראי׳ לזה ממ״ש הנה׳ ע״ז דף נ״ד ע״ל אונס רחמנא פערים דכתיב אח׳׳כ ראיתי צדינא דחיי שכי בשם הזוהר מרקיע שנ׳כ עמד
ולנערה לא תמשה דבר וגס מתבס״ג סי׳ הנ״ל מל״ה קצ״ז מחודש ע׳ז ותיק דלא חית בגירקתם אלא הדד״ח כתב דלפי׳ לפי
כפלם מהם שהרמנ״ם מלכות
עדיין קשה דהיאך
א׳ נראה דסינר כהרמנ״ן מדלל מביא את הפסיק ולנערה לא תירוצו
תעשה דבר פי״ש ותנין והנר מצוה סי׳ י״א אות קכ״ד כתב שנס סנהדרין פ״כ הל״ד כתב בפי׳ שלא לפיס על רוצח למל״ת
הזוהר הרקיע סיבר כן ועי׳ במגלת לקתר ובלב שמח שם ונתעיי׳ח והכיח בתימא אבל עי׳ בנר מצוה קיק י״א אות ק״ג י מת
דף קפ׳ח ע׳ל אות ס״ח מת שהמליצו בעד שיעת רנינו והרמב״ס:
שחיק ע״ז:

בל

וע*כ

בל

מצוס

העו

ברכת

סנהדרין נ״ח ע״ב

בברכ״א עמ״ס יבמות (כ״ב ע״א) ד״ה גר שנתגייר ,וד״ה שם
מקור.

וע׳ בלבוש (עט״ז רס״ט אי) שכתב מפני שהוא זוכה לנשמה.
ובחתם סופר על מסכת ע״ז (לפני ס״ד ע״ב) שתמה,
וכתב יגעתי הרבה ולא מצאתי מנ״ל לרבנן הא דכקטן שנולד

אברהם

ובבית יוסף (אה׳יע כ״ה) כתב ודבר קשה הוא להתיר
להכשל בהוצאת זרע לבטלה אפילו באקראי ,ושו
נפשו ירחק מזה ומכיו״ב וכוי .ואילו היה ר״י רואה מ״ש הזו
בעונש המוציא זרע לבטלה ,כי הוא גדול משאר עביר
שבתורה ,לא היה כותב זה שכתב .עכ״ל הב״י.

וכוי ,ע״ש.
ולכאורה נראה די״ל מקור מב״מ (ע״א ע״א) ובהלכות
עבדים (פ״א הייבץ דילפינן מקרא דגר אינו נמכר
בעבד עברי מדכתיב ושב אל משפחתו ,למעוטי גר שאין לו
משפחה ,הרי מהך ייתור מוכח להדיא דכקטן שנולד דמי.

מן האב יקיים .מלשון הגמ׳ משמע כאילו שיש עכ״ס איסור
דרבנן לכתחילה למשא ,ורק יקיים אס נשא ,מיהו בהדיא

כתב הרמבי׳ס (אי״ב פי״ד הי״ב) דנושא אדם ,והיינו דמותרת
לכתחילה ,וכן משמע ברש״י ,ולפ״ז צ״ל דלשון זה רק אגב

מש״כ דמן האס יוציא ,דאע״פ שרק איסור דרבנן ,נאמר דגם
בדיעבד יוציא ,אמר מן האב יקיים ,אבל גס מותרת
לכתחילה ,כן צ״ל.

דף נ״ח ע״ב
עבד מותר באמו ומותר בבתו יצא מכלל כותי ולכלל ישראל לא

בא .ע׳ משנ״ת בעהי״ת בברכ״א עמ״ס יבמות (כ״ג
ע״א) דייה שפחה .וע׳ חדושי הר״ן.

בן נח שייחד שפחה לעבדו ובא עליה נהרג עליה .ע׳ משנ״ת
לעיל (נ״ז ע״א) על רד״ה על הגזל ,ועל רד״ה נהרג( ,כ״ז
ע״ב) בענין בעולת בעל.

בן נח שבא על אשת חבירו שלא כדרכה פטור ,מ״ט שנא
באשתו ולא באשת חבירו ,ודבק ולא שלא כדרכה .ר.
לכאורה יש לחקור במה שנתרבה ביאה שלא כדרכה 3
עריות ,ממש״כ משכבי אשה ,שני משכבות ,ע׳ לעיל (נ
ע״א) ,אס זה איסור נוסף ,דגם שלא כדרכה נאסרה ,או ו
גילוי על שם ביאה ומקום ביאה ,דגם זה מקום ביאה ,ונ
שביארנו לעיל (נ״ה ע״א) בענין ביאה שלא כדרכה אות
ובברכ״א עמי׳ס פסחים (כ״ד ע״ב) בענין שלא כדרך מ
אות גי ,דבזה נתגלה שגם זה מקוס ביאה ,והרי גס נוגע
לקנין ביאה ולא רק לאיסורי ביאה.

ונראה להביא ראיה מכאן ,דבעינן קרא למעט בן נח באיס
העריות ,שאינו חייב בשלא כדרכו על אשת איש ,וו
נימא דזה איסור חדש שנתרבה שגס ביאה כזו נאסרת ,מהי
תיתי לן לאסור לבן נח ,ובע״כ משמע שזה גילוי דגם זה בכ
ביאה ושוב ממילא גס באיסור דבן נח כן הוא ,לולא גזה״כ
וראיתי בכסף משנה (מלכים פייט ה״ז) דבשאר עריות ד
נח ,חון מאשת איש ,גס על שלא כדרכו חייב .והיי
כשנ״ת ,דרק מה שנתמעט להדיא ממעטינן ,אבל בכל שר
ביאות חייב גס על שלא כדרך כיון דנתגלה במשכבי אשי
דשני משכבות באשה.

וכן מה דאין בן נח חייב על אשת חבירו אא״כ בא עלי
חבירו ,מדכתיב בעולת בעל ,לעיל (נ״ז ע״ב) ,בזה ם!
שבא עליה שלא כדרכה .וכן לשון הרמב׳יס (פ״ט ה״ז) אין 3
נח חייב על אשת חבירו עד שיבא עליה כדרכה אחר שנבעל
לבעלה וכוי ,מדלא כתב נבעלה לבעלה כדרכה ,משמע דג
שלא כדרכה.

משפרעה ראשה .ע׳ מש׳׳כ לעיל (נ״ז ע״ב) בענין בעולת בעל

אות ז׳ וחי.

רד״ה שלא כדרכה וכו׳ מתוך שאינה נהנית וכוי .ע׳ לעיל

(נ״ה ע׳יא) רדייה מתקיף וכו׳ שכתב דאין הנאתה
מרובה .ולכאורה סותר מש״כ כאן .וצ״ל דכונתו דאינה נהנית
כל כך כדרך ביאה שעי״ז נדבקת עמו .ולפ״ז יש ליישב קושיית
גליון הש״ם מקידושין (כ״ב ע״ב) בסה״ע.

וע׳ מש׳׳כ לעיל ןנ״ה ע״א) בענין ביאה שלא כדרכה אות הי

ווי.

תד״ה מי וכו׳ וי״ל דלא אסיר אלא שעושה כך תדיר .ובתום׳
יבמות (ל״ד ע״ב) בתירוץ א׳ כתבו דמיירי שם בלא
׳הוצאת זרע .וע׳ היטב משנ״ת שם בברכ״א דייה דש.

בענין בן נח שהכה את ישראל
א) עובד כוכבים שהכה את ישראל חייב מיתה וכוי .צ״ב נ
איזה איסור עבר כדי לחייבו מיתה ,הרי לאו דל
יוסיף ופן יוסיף הנאמר בישראל (חובל פייה ה״א) אינו ממצו
בני נח.
ובחדושי הר״ן כתב ,משמע דמדין גזל מייתינן לה ,דמה <
חבל בגופי׳ מה לי חבל בממונו .ולפ״ז לא שנא כוי
ול״ש ישראל שוין בדבר ,ועוד דמהיכא ילפינן לה ,מה מצי
שהכה את איש עברי שניהם היו בני נח .עכ״ל.
שוב דחה דאינו נראה לו ,דאע׳יפ שהיה קודם מתן תורי
היו לישראל מצות יתירות ,לכן כתב דרק מכה ישרי
חייב מיתה ממש .ובשם הרמב״ס (פ״י ה״ו) כתב דאינו נהר
וכן אס למד תורה (שם ה״ט) כתב חייב מיתה ואינו נהר
והוכיח מהגמ׳ נגד זה ,דהא נפקייל מגזל או נערה המאורסי

ברכת

סנהדרין נ״ח ע״ב

אברהם

קעז

והנה בדרך א׳ נתחדש שהמכה את חבירו עובר בלא תגזול

וצ״ע ,כיצד י״ל דיש איסור דרבנן ,הא בן נח אינו מצווה בלאו

מפני שאין לחלק בין חבלת גופו וממונו .מזה נראה
דאזיל בדרך רבנו יונה שכתב באבות (פ״א מ״א) דכל נזקין
בכלל לאו דלא תגזול .ומיהו במסקנת הר״ן חזינן דלא ס״ל כן
בחבלה .וי״ל דגזל הוא איסור על הפסד ממון ,אבל לא על

דלא יסור .ע׳ ברמב״ס (נחלות פ״ו ה״ט) שכתב בהדיא
דאין הגוי חייב לעמוד בתקנת חכמיס .וע״ש בחדושי מרן
רי״ז הלוי .וצ״ע.

הפסד גופו.

בענין מגביה ידו על חבירו
ב) מיהו בדרך הב׳ שכתב הר״ן דחייב מיתה רק במכה
ישראל ,וכלשון הגמי ,לא נתבאר מה האיסור
שעליו שייך לחייבו מיתה ,נהי שחזינן שמשה הרג המצרי ,אבל
כיצד יש לחייב בלי איסור .וצ״ל דמזה שמשה הרג ילפינן זה
גופיה דאפור להכות ישראל .ושוב צ״ב למה לא נמנה זה בין
המצות שנצטוו בני נח .וי״ל דכיון דאין ציווי מפורש אלא גילוי
מפרשת משה ,לא נמנה .וצ׳יב.
^לרמב״ם מבואר למה לא נמנה ,שהרי אין ב״ד הורגין אותו,
ושאני בזה משאר מצוות בני נח .וגס לפ״ז צ״ל
דילפינן האיסור מחיוב זה ,שמצינו במשה רבנו .אלא דצ״ע
למה הרגו משה ,הא משמע דאין חיובו אלא בידי שמיס וכמו
עכו״ס שלמד תורה.
ג) ומרן הגרי״ז' ז״ל פירש שיטת הרמב׳יס דהרי משה רבנו

הרגו בשם המפורש כמבואר ברש״י בביאור
הלהרגני אתה אומר .וצ״ב למה לא הרגו בידים .ופירש מרן
ז״ל דזה מפני שאינו חייב מיתה אלא בידי שמיס ,ע״י שס
המפורש הוה מיתה בידי שמיס .ולכן גס נאמר ויפן כה וכה
וירא כי אין איש לצאת ממנו שיתגייר ,כפרש״י ,הא כל מי
שחייב מיתה אין לנו לעכב זה כדי שיצא ממנו מי שיתגייר.
אלא כיון דאין כאן חיוב מיתת ב״ד לא היה משתדל בזה לגרוס
לו המיתה בידי שמיס ,דשייך בזה חשבונות.

וביאור חידוש זה דלהרוג בשס המפורש הוה מיתה בידי
שמיס ,מפני שאינו כת טבעי ,ומיתה בידים ,בגדר
“
"תת ב״ד הוה ע״י כת טבעי .וגס במאירי מצינו שכתב על

דברי הגמי דבן נח שהכה את ישראל או שחבל בו חייב מיתה

בידי שמיס .וכ״כ כס״מ.
וע״ע מש׳׳כ לקמן (0״ה ע״א) ד״ה ר״ל( ,ס״ה ע״ב) ד״ה

רבא.
ד) והר״ן כתב שיטת הרמב״ס בהך דהכה וחבל בישראל,

,

עפ״י דברי הרמב״ס (פ״י ה״ט) שכתב בגוי
שעוסק בתורה וגוי ששבת מכין אותו ועונשין אותו ומודיעין
אותו שהוא חייב מיתה על זה אבל אינו נהרג .וצ״ב מה זה
שמודיעין אותו שחייב מיתה ,אם אינו נהרג ,ובע״כ צ״ל דג״ז
חיוב מיתה בידי שמיס .מיהו בלחם משנה שס כתב דהוה חיוב
מיתה מדרבנן ,וכן בהכה .וקשה כיצד י״ל דרבנן מחייבין
מיתה שאין הורגין אותו ,ובע״כ בידי שמיס .והכס״מ כתב
דהדרשה שמשוין מורשה קהילת יעקב ,לגזל או עריות ,הוה
אסמכתא בעלמא .ולפ״ז הא אין לנו מקור לאיסור דאורייתא.
אבל לגבי הכאה שפיר יש מקור ,ואין הכרח ברמב״ס להזכירם
בחדא מחתא ,שהרי זה כתב שס בהלכה ו׳ ,והפסיק בדבריס
אחרים ,וגס אין אותו לשון של מכין .וצ״ב.

א) המגביה ידו על חבירו ,אע״פ שלא הכהו• נקרא רשע

שנאמר ויאמר לרשע למה תכה רעך וכו׳ .וצ״ב,
הא לא מצינו בתורה איפור הרמת יד בלי הכאה ,ואת״ל מפני
שזה היה לו מחשבה רעה להכות ,הא אין הקב״ה מצרף
מחשבה למעשה אצל ישראל ,כמבואר בקידושין (מ׳ ע״א),
ואעפ״י שיש כאן התחלת מעשה ,אבל מאחר שלא הכה ,אין
כאן שוס מעשה עבירה.

ובפשטות צ״ל דנקרא רשע מחמת המדה הרעה ,שגס עצס
האיום הוה מדה רעה והרצון להכות .ואע״פ שאין
מחשבה רעה כמעשה ,נהי דלא נענש על זה כמו על מעשה,
אבל מ׳׳מ נקרא רשע על שס שנוהג במדות של רשעות.

ב) ומציגו כיוצא בזה בקידושין (נ״ט ע״א) עני המהפך
בחררה ובא אחר ונטלה הימנו נקרא רשע.
ופרש״י שיורד לחיי חבירו ,וגס זה בפשטות אינו עבירה אלא

הנהגה רעה שנובעת ממידות מגונות.

ויותר מזה מצינו בנדרים (ט׳ ע״א) כנדרי רשעים נדר בנזיר
ובקרבן ובשבועה .היינו דרשעיס נודעים .אע׳׳פ שאין
זה איסור.
ג) אמנם בהגהות מיימוניות (חובל פ״ה ה״ב ,אות א׳) כתב
על מריס _ידו ,פסק ראב״ן שפוסקים דינו כן
לקרותו רשע ופסול לעדות ,ושכנגדו נשבע ונוטל ,עד שישוב
מרשעו ויקבל דין וכוי .וכן משמע שם שפסל עני המהפך
בחררה ונטלה .ונפסק בב״י (ל״ד די) ובהגה שו״ע (שס סייד).
וכתב הב״י והרמ״א דהפסול מדרבנן .ולפ״ז י״ל דיש בזה
איסור דרבנן שסמכוהו על הך קרא ,ולכן נפסל ,וכן י״ל בעני
המהפך בחררה ,אע״פ שזה לא מוזכר להדיא ברמ״א דנפסל
לעדות ,אבל מאחר דהגה״מ כ״כ בהדיא ביחד ,ולשון הגמ׳

בשניהם דנקרא רשע.
אבל לגבי הנודר או נשבע או מקבל נזירות ,נראה פשוט דלא
נפסל בזה לעדות אפילו מדרבנן .ואע״פ שנאמר כנדרי
רשעים ,היינו דזו הנהגה של רשעיס ,ואין כשרים נודרים ,אבל
לא נאמר בזה שזה עצמו סגי לקרותו רשע ,ע״ש.

ד) ובסמ״ע (ל״ד סק״ז) משמע שהבין במגביה ידו על
חבירו להכותו דגס הכהו ,שהרי כתב דהוה
איסור דאורייתא ,ומה דאינו פסול מדאורייתא כיון דאינו
לוקה ,והיינו משוס דאס יש בו שו״פ משלס ואינו לוקה .אבל
בהגהות רבי עקיבא איגר שס ,ומובא בפ״ת (סק״ח וי״א)
ברור דמיירי הרמ״א באופן שלא הכהו ,שכתב שבהכהו פסול

קעח

ברכת

סנהדרין נ״ח ע״ב

מדאורייתא אע״ס שאין בו מלקות ,כיון דעבר על איסור
דאורייתא שיש בו מלקות ,לולא קלבד״מ.

וע׳ מה שכתבתי בברכ״א עמ״ם קידושין בקו״א בעכין תשובה
אות י״ב ,ואישתמיט ממני הך הגה״מ ורמ״א הנ״ל.

ה) ובערוך השולחן (ל״ד סק״ה) כתב ,והרגיל להגביה יד
על חבירו פסול לעדות מדרבנן .ותמהני כיצד
אפשר לשנות מדברי הגמי והגה״מ והב״י והרמ״א שכתבו
המרים יד ,ולא הרגיל ,דברור דמשמע אפילו פעם אחת .והרי
כל הראיה ממה שמשה אמר לרשע למה תכה רעך ,ולא מוזכר
שהרים ידו כמה פעמים ורגיל בזה .ונראה שסמך על מש״ב
רש״י בהא דרב הוכא קן ידיה ,שזה למי שהיה רגיל בכך,
והשוה גס הך דמרים .אבל אדרבה ,הא מבואר מזה שרש״י
כתב כן רק על ר״ה ,דלא כן הך דנקרא רשע .וצע״ג.

ו) ובספר המלות (ל״ת שי) כתב הרמב״ס בלאו שלא לא
תוסיף ,ומזאת אזהרה הלא אזהרה מהכות כל איש
מישראל וכו׳ ,וכבר הזהירנו מלרמוז להכות ,אפילו לא יכה,
אמרו כל המגביה ידו על חבירו נקרא רשע שנאמר ויאמר
לרשע למה תכה רעך .ומבואר מדברי הרמב״ס משנ״ת דיש
בזה עכ״פ איסור דרבנן ,שנסמך על הך קרא.
ובן משמע בחינוך (תקצ״ה) שכתב וחז״ל מנעו אותנו אפילו
מלרמוז להכות .והיינו כשנ״ת שיש בהרמת יד עצמו איסור
דרבנן ,ומשמע אפילו אם אין בדעתו להכות ,עצם האיום

שבזה ,נאסר.

אברהם

ולכאורה זה דין קנם שאין מחייבין עפ״י עצמו ,ויתכן שגם
מודה בקנס פטור שייך ע״ז .ונראה פשוט דרק
ב״ד יכול לחייבו בין אס זה ממש קציצה ובין בממון.

בענין בן נח ששבת
א) עובד כוכבים ששבת חייב מיתה שנא׳ ויום ולילה לא

ישבותו ואמר מר אזהרתן זו היא מיתתן ,אמר
רבינא אפילו שני בשבת וכו׳ .וברמב״ס (פ״י ה״ט) גוי ששבת
אפילו ביום מימות החול ,אם עשה אותו לעצמו כמו שבת ,חייב
מיתה ,ואין צ״ל אם עשה מועד לעצמו ,כללו של דבר ,אין
מניחין אותן לחדש דת ולעשות מצות לעצמן ,אלא או יהיה גר
צדק ויקבל כל המצות או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע,
ואס עסק בתורה או שבת או חדש דבר ,מכין אותו ועונשין
אותו ומודיעין אותו שהוא חייב מיתה על זה ,אבל אינו נהרג,
עכ״ל.

וצ״ע מנא ליה לרמב״ס לחדש דין ,שמה שנאמר בגמי אינו אלא
אס עשה כן בשביל לחדש דת ,הא לא נזכר כלום מזה
בגמי.

עוד קשה ,הא בגמ׳ אמרו אזהרה שלהן זו היא מיתתן ,שזה
הלשון שנאמר לגבי דין מיתת בית דין ,לעיל (נ״ז ע״א).
וגס ממה שהקשו וליחשביה גבי ז׳ מצות ,משמע דזה שוה לדין
דז׳ מצות .וצ״ע .וע׳ מש״כ לעיל בענין בן נח שהכה את
ישראל.
ב) וליישב מה שהקשינו מנא ליה לרמב״ם דגוי ששבת

ז) והנה ברש״י שם (שמות ב׳ י״ג) כתב על למה תכה רעך,
רשע כמותך ,ומקורו במדרש רבה .וצ״ע ,הא
הרמב״ס כתב (חובל פ״ה ה״א) כל המכה אדם כשר מישראל
עובר בל״ת ,ולא כן המכה רשע .וכאן היו דתן ואבירם ,וע׳

תרגום יונתן שדתן הכה את אבירם ,ואס כן הרי גס ההכאה
עצמה אינה אסורה ,ובפשטות כיו״ב גס אין איסור הרמת יד,
ולכאורה צ״ל דאעפ״כ סמכו חכמים על הך קרא.

רד״ה קן יצא וכו׳ ,וקנסו בכך כדאמר בפרקין דלעיל ב״ד היו
מכין ועונשין שלא מן התורה לעשות סייג וגדר לדבר.
ע׳ מש״כ לעיל (מ״ה ע״ב) בענין מכין ועונשין להוראת שעה.

תד״ה קן וכו׳ ,וי״ל דדינא הוא ,דהא מקרא דריש וכו׳,
עכ״ל .ויש לעיין אס ב״ד חייבין לעשות לו כן או רק
דמותו־ או ראוי .דאמרו בגמי ר״ה אמר תקצץ ידו שנאמר
וכו׳ ,ר״ה קן ידיה ,ומשמע דר״ה קבע הלכה שכן ראוי
לעשות ,ומה שהביאו שעשה כן ,היינו דאין זה קללה בעלמא,
או גילוי שראוי לעונש כזה ,אלא שכן יש לעשות למעשה.
ולראשונים שחייבו ממון ,ע׳ יד רמ״ה ומאירי שהביאו שיטה
זו ,נראה דר״ל שיעור דמי ידו של אדם זה ,שזה במקום קציצת
ידו .וכ״כ במאירי.

בעינן שיעשה כן לחדש דת ,נגד פשטא דסוגיין
ופרש״י ,היה נראה די״ל דהיה קשה לו מה דתנן בקידושין

(פ״ב ע׳׳א) מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה
עד שלא ניתנה וכוי .וביומא (כ״ח ע״ב) מבואר דקייס אפילו
עירוב תבשילין ,הרי שגם קייס שביתת ימים טובים .ויתכן
שמשם יצא לרמב״ס דרק אס עשה כן לחדש דת אסור ,ולא
בתורת אינו מצווה ועושה לקיים מה שעתיד הקב״ה לצוות
לישראל.

ג) מיהו ברמב״ס (שם ה״י) בן נח שרצה לעשות מצוה משאר
מצות התורה כדי לקבל שכר אין מונעין אותו לעשות
אותה כהלכתה ,ואס הביא עולה מקבלין אותה ממנו וכוי.
ומשמע מזה דלגבי שבת וללמוד תורה אסור גס אס רוצה
לעשותו בתורת מצות התורה .ואע״פ שכתב לעיל מיניה (ה״ט)
אין מניחין אותן לחדש דת ולעשות מצות'לעצמן ,היינו גס
שלגבי שבת יהיה כישראל ,ואולי לשבת גס בלי לחדש דת
אסור ,ורק על שאר הימים כתב לחדש דת ,וכן משמע ביד
רמ״ה ,וא״כ הדרא קושיא לדוכתה.

ג) ונראה לתרץ אברהם אבינו ממה שמקשים כיצד שמר
שבת ,שהרי כתב הרמב״ם שאו יהיה גר צדק
ויקבל כל המצוות או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע.
ולפ״ז לק״מ על אברהם אבינו שקיבל על עצמו כל המצות

כפר המצות ררם־ג דל ל־ת רמט רג רנא
טובר בבל תשחית מדאורייתא טיי״ש .זק דעת הרא״ס דל

(ביראים סי׳ רצ״ז) ובסמ״ק (סי׳ ר,ט״ה) ובהגהות הר״פ
ז״ל שם .וק דטח רש״י ז״ל (בפ״ק דחולין) שס כמש״ג
בתו״ח (בע״ו י״א ט״א) טייש״ה .וק דעת התום׳ (בפ״ב
דמציעא ל״ב ריש ט״ב) עייש״ה .וכן נראה מדברי הסמ״ג
(לאוין רכ״נו) ומדברי החנון* (מצוה חקכ״ט) טיי״ש .מ״ח
מלשין רבינו כגאון ז״ל כאן ובאזהריתיו שע״פ טשה״ד שם
נראה ודאי דס״ל דאין בכלל אזהרה זו אלא טן מאכל
בלבד .וא״כ לאו דאוחז לא תכרות ע״כ אינו אלא לאו
שנכפל בטנין אחד .ואינו בא כמכין .ולכן לא מנאן אלא
באזהרה אחת  .אכל לדעת הסיברין דלאו דלא תשחית כולל
כל מיני השחתה .ודאי יש לומר דשני לאוין חלוקים הס
ושניהם באים במנין  .כדברי הבה״ג שלפנינו והר״א הזקן
ז׳י׳לכמו שנתבאר .וא״כדברי הרמב״ם ז׳י׳ל והסמ״ג והחניך
צ״ט בזה .ויש מקום לצדד טור אלא שאין להאריך בזה:

תעה

הרמב״ן ז״ל בעשין המחודשים לדעתו (עשה ו׳)
כתב שיש למנות בזה ג״כ טשה דכי ממנו תאכל.
שאמרו בספרי כי ממנו תאכל מלות טשה .ואותו לא
תכרות חצות ל״ת טיי״ש .וגם הרשב״ן בזהר הרקיע מנה
טשה זו .ואמנם כבר העלה בפר’ד (בדרך מלותיך ח״א)
דהרמב״ן גיפי׳ אינו מונה עשה זו משים דאינה אלא לאו
הבא מכלל עשה עיי״ש .וא״כ גס לשיטת רבינו הגאון ז״ל
אינה נמנית .דלדעתו לאו הבמכ״ט נמנה עם הלאוין .ולא
מדיף מלאו דלא תכרות שאינו נמנה משום דהז״ל לאו שנכפל.
איברא שאין זו דעת רבינו הגאון ז״ל אלא ס״ל דעשה גמורה
הוא בפ״ע ובאה במנין .וכבר מנאה לטיל (משין צ״ה) וכמו
שביארנו שם מיי״ש:

ל״ת רנ

וילפיה

המלקה עלי נגוהות  .כתיב (בפרשת תצא)
ארבעים יכנו לא יוסיף וגו׳ .טי׳ מה שביארנו
בזה לעיל (עשין א׳) ובשאר דוכתי .ומש״כ טלי נכוחות .
י־״/אה שהוא ט״פ מה שאמרו בספרי (תצא פיסקא רפ״י)
!,ן לי אלא בזמן שמוסיפין על מנין ארבעים .על כל אומד
ואומד שאמדוהו ב״ד מנין .ת״ל פן יוסיף מ״מ עיי״ש.
וזהו שכתב עלי נכוחות .כלומר יותר על המספר הראוי
לו ע״פ אומד ב״ד שיהא יכול לסבול .איזה מספר שיהי׳
כין רב בין מעט .ועי׳ משכ״ל (לאוין נ’ט) עייש״ה:

ל״ת רנא
CH3OT

לא ימכר .כתיב (בפרשת בהר) ואשר
מן הלוים וגו׳ !שדה מגרש עריהם לא ימכר
וגו׳ .וטנין אזהרה זו מבואר (בפרק בתרא דערכין ל״ג
ע״ב) דתנן התם אין עושין שדה מגרם ולא מגרש שדה לא
מגרש טיר ולא טיר מגרש .אמר ר״א בד״א בערי הלויס
וכו׳ .ואמרינן טלה בגמרא שם דכ״ט מיהת בדלוים לא
משנינן מנא ה״מ .אר״א דאמר קרא ושרה מגרש עריהם
לא ימכר .מאי לא ימכר אילימא לא ימכר כלל והא מדכתיב
גאולת עולם תהי׳ ללוים מכלל דחידבני .אלא מאי לא ימכר
יגאל

רם

לא ישנה עיי״ש .וא״כ הרי זה אזהרה שלא לשנות בטרי
הלוים לא מגרש עיר ולא עיר מגרש ולא שדה מגרש ולא
מגרש שרה .וכן כתב הרמב״ם (בסה״ח לאיין רכ״ח ).ואמנם
מלשין רבינו הגאון ז״ל משמע דס״ל דאזהרה זו כוללת גס
ערי ישראל ולא ערי הלוים בלבד .והכי משמע מסיגיא
דהתס דהכי ס״ל לרבנן .ור״א הוא דפליג עלייהו בהכי
ואמר בד״א בערי הלוים וכו׳ .זאנן כרבנן קיי״ל עיי״ש .יכן
נראה מדברי הרמב״ם ז״ל (בפי״ג מהלכות שמיטה ה״ה)
טיי״ש ובביאורי חהר״י קזרקיס ז״ל שס .כן הי׳
נראה לכאורה בכוונת רבינו הגאון ז״ל .אלא שאינו

נראה כן מלשין רביגו הגאון  .דא״כ לא הי׳ 6
לכתוב סתם לא ימכר דמשמע חכירה ממש .אלא הי״ל
לכתוב לא ישנה .וכדרכו ז״ל לרמז על ענין האזהרה
בכל מקים שאינו כפשוטו .כמו שביארנו בהרבה מקומות
כיו״ב .ולכן נראה דכוונתו כמו שפירש( ,,בפרשת בהר)
ע״פ הספרא .וז״ל ושדה מגרש עריהם לא ימכר מכר
גזבר .שאם הקדיש כן לוי שדהו ולא גאלה ומכרה הגזבר
לאחר אינה יוצאה לכהנים ביובל כמו שנאמר בישראל וכי׳
עכ״ל עיי״ש .וכתב הרא״ם ז״ל שם וז״ל אבל מה שפירש
לא יחכר מכר גזבר כרחניא בתורת כהנים .ולא בשינוי
שאין טושין שדה מגרש וכו׳ כדחנן סוף ערכין .צריך
לומר שבחר מה ששנו בת״כ משום שהוא יותר קרוב לפשוטו
של מקרא טכ״ל טיי״ש .וכבר עמד בזה בסמ״ג (לאיין
רע״ח) וז״ל שס ושדה מגרש עריהם לא ימכר וגו׳ ותניא
בת״כ לא ימכר מכר גזבר שאם הקדיש בן לוי את שדהו
וכי׳ .כך פירש״י בפי׳ החומש .אבל בסיף ערכין שגינו
אין טושין שדה מגרש וכו׳ אלא מאי לא ימכר לא ישונה
עכ*ל טיי״ש .הרי שכבר עמד בזה על פירש ,,שם .ומשום
זה דחה פירש״י .וס״ל דהעיקר כדמפרש טנין אזהרה זו
בחלמודין שם .וכן כתב בקיצור מנין המלוח שלו שבראש
ספרו ענין אזהרה זו כדאמרינן בערכין שם טיי״ש .אבל
המיהני דבסמ״ג הקצר חזר וכתב טנין אזהרה זו כדפירש״י
! ע״פ הספרא טיי״ש .ומאחר שדחה פירש״י משום דזהו
נגד המבואר בתלמודין שם .אמאי חזר בי שם ונקט
כפירש״י שהוא נסחר מסוגיא דגמרא:

ואמנם

בעיקר דברי הסמ״ג והרא״ם ז״ל חמיהני במה
שמתבאר מדבריהם דס״ל דחלמידא דיון פליגא
על הספרא בזה .ולזה דחו דברי הספרא מקמי תלמודין.
וזה תמוה דהרי בספרא גופי׳ שם הנך חרתי דרשות איתנייהו.
דמעיקרא דריש התם מהך קרא דאין עושין שדה מגרש
ולא מגרש שדה וכו' .ובתר הכי דריש נמי אידך דרשא
שהביא בפירש״י שם .דאמרינן התם מנין שאין עושין
שרה מגרש וכו׳ ת״ל ושדה מגרש עריהם ונו׳ .לא ימכר
מכר גזבר או לא ימכר מכר עולם ת״ל כי אחיזת עולם
היא להם .הא מה אני מקיים לאימכרמכר גזבר טיי״ש.
וכתב שם בפי׳ הר״ש חשאנן ז״ל הא מה אני מקיים לא
ימכר וכו׳ .וא״ת הא אפיקתי׳ לא ימכר לא ישתנה .וי״ל
לימא לא ימכרו .מאי ימכר משמע נמי הא דלא
ימכר ע״י גזבר עכ״ל טיי״ש .וכ״כ הראב״ד ז״ל בפירושו
שס עיי״ש .וא״כ מבואר׳ דאין שוס פלונחא כלל בין תלמודין
והספרא .ותרתי ש״ח ורש״י חדא מינייהו נקט:

ואפשר

קצת לומר בדעת הסמ״ג ע״ם מה שראיתי
בפסיקתא זוטרתא (בפרשת בהר) שם שכתב
וז״ל כי בחי ערי הלוים היא אחוזתם שלא לשנות .מכאן
אחיו

ספר המצות לרס׳ג ז־ל ל*ת נג נד נה נו נז נח נט
ולפני עור אלא לכגנין מה שלא נכלל בלאו דלא שוני איש
אח עמיתו .כשיטתו של רבינו הגאון ז״ל בכל כיו״ב .
והיינו לאזהרה שלא להכשיל בדבר עבירה .כנין מושיט כים
יין לנזיר ואמה״ח לב״ג וכיו״ב .יזהו שכתב שלא להכשיל
מטרף וכמי שנתבאר .אבל מדברי רבינו הגאון ז״ל
באזהרוחיו ע״פ טשרח הדברות (בדבור לא חשא) נראה
דמפרש אזהרה זו לענין טצה שאינה הוגנת .שכתב שס וז״ל
נמהרה עלתס אל חשגום כעורים המה לחטיב עכ״ל עיי״ש
והיא מלשין הכתוב (איוב ה' י״ג) יעלת נפתלים נמהרה .
ולשון הכתוב (בפרשת תבא) ארור משגה עור בדרך .
ומש״כ לחטוב רצה לומר למכשול .והוא מטנין הכתוב
(בפרשת שופטים) דכתיב ואשר יבא את רעהו ביער לחטוב
עלים וגו׳ .וביאור דבריו שאם נמהרה עצתם .שמהירים
לקבל עצה נבערה .אל חשגום בעצה רעת .שהם עלולים
להכשל כעורים .ומפרש בזה אזהרת לפני עור לא חתן
מכשול .וזהו ע״פ הספרא .וכאן עזב דרך הספרא ונקט
כדברי רבי נתן בברייתא .והיינו מטעם שביארנו:

לזת נו נז

חדלו

לכם מכל אלה ושאת חטא .וחרש לחרף.

כתיב (בפרשת קדושים) לא תקלל חרש .והוא
אזהרה לקללת כל אדם .וכבר מנה לעיל (לאוין מ׳ז מ״ח)
אזהרת קללת נשיא וקללת הדיין .ומה שלא מנה גס אזהרת
ברכת השם ואזהרת קללת אביו ואמו כבר ביארנו לעיל
עשה ראשונה טיי״ש .ומה שלא מנה אזהרה דמקלל עצמו
כבר נתבאר לטיל (לאיי! מ״ח) טיי״ש .ומש״כ ושאת חטא
הכוונה ללאו דולא חשא עליו חטא דכחיב ג״כ שם (בם׳
קרישים) גבי תוכחה .הוכח תוכיח את עמיתך ולא חשא
עליו חטא .ואמרינן (סוף פ״ג דערכין ט׳יז ע״ב) ח״ר מנין
לרואה בחבירו דבר מגינה שחייב להוכיחו שנאמר הוכח
תוכיח .הוכיחו ולא קבל מנין שיחזור ויוכיחנו ה״ל הוכיח
מ״מ .יכול אפי׳ משתנים פניו ח״ל לא חשא עליו חטא
טיי״ש .וכבר נתבאר לעיל (עשין כ״ח) דלדעת רבינו הגאון
ז״ל כן הוא העיקר דאזהרה זו לא נאמרה אלא במקום
הוכחה .כברייתא זו ולא כדעת קצת ראשונים דלא ס״ל
הכי .עיי״ש במה שהארכנו בזה .וכן מבואר להריא
באזהרוחיו שע״פ עשרת הדברות (בדבור לא חשא) שכתב
שס באזהרה זו וז״ל צי־זנו (כלומר חטאו) אל החברים
(ט״ם הוא וצ״ל תחוורוס) הוכיחום בנחת ובחיך רטוב וכו׳
עכ״ל עיי״ש .ורצה לומר שאם חטאו ואחה חייב להיכיחם
מ״מ חייב להוכיחם בנחת ולא לביישם ולהלבין פניהם דאזיל
סימקא ואתי חיוורא .כדאמרינן בפרק הזהב (נ״ח ע״ב)
.עיי״ש .הרי מבואר דס״ל דעיקר אזהרה זו לא אתי אלא
להכי ונמו שנתבאר  .ומהאי טעמא ביארנו שש ג״כ מה
שמנה רבינו הגאון ז״ל לאו זה אט״ג דאית בה נמי לאו דלא
תונו איש אח עמיתו שבא להזהיר על הונאת דברים .שכבר
מנה לקמן (לאו פ״ה) .ואע״ג דלאו דלא תונו כילל יותר
מלאו זה דלא תשא עליו חטא .דבכלל אזהרה דלא הוני
איתא נמי הונאת דברים שאין בהן הלבנת פנים כמבואר שם
(בפרק הזהב) .ולדעת רביני יונה ז״ל בשערי חשיבה
(שער שלישי סי׳ רי״ד) בכלל אזהרת לא תינו גם הונאת
דברים שכינו לכין עצמו .אבל לאו דלא חשא עליו חטא

נו

״j

לא בא להזהיר אלא שלא לביישו ברבים עיי״ש .וכן דעת
קצת משאר הראשונים ז״ל כמש״כ שם .מ״מ זה ניחא
לדעת שאר ראשונים  .אבל לשיטת רבינו הגאון ז״ל אפי׳
בכה״ג אין הלאו הפרטי נחנה בפ״ע  .ואחר שמנה לאו
דלא תוני שכולל הכל .לא הי׳ לו למנות לאו דלא חשא
עליו חטא שאינו מזהיר אלא על ליבון פנים ברבים .אבל
לפ״ז אתי שפיר דכיון דעיקר לאו זה לא נאמר אלא
במקיס מצות תוכחה .וא״כ אין זה בכלל אזהרת לא תונו
וכמו שנתבאר שם עיי״ש :
דזה מוכרח מצד עצמו דאל״ב קשה מנ״ל כלל
דקרא ללאו הוא דאהי .ודילמא לא אתי קרא
אלא לומר ראע״ג דבתוכחה איכא עבירת לאו דלא תונו
איש אח עמיתו  .מ״מ במקום תוכחה על חטא שרי .ואין
בדבר דררא דאיסורא  .וזהו שכתב קרא הוכח תוכיח את
עמיתך ולא חשא עליו חטא .ועכצ״ל דלהכי לא איצטריך
קרא  .משוס דבחקים תוכחה על חטא לא שייך לאו דלא
תונו כלל .דכיון דאינו מתכוון אלא לטובתו להחזירו
למוטב .אין זה בכלל הונאת דברים כלל .וכמו שנתבאר אצלנו
שם עיי״ש .וגס אין לומר דאע״ג דודאי קרא לאזהרה
הוא דאתי .מ״מ אינו לאו בפ״ע  .אלא לא בא הכתוב
רק להחזירו לכללו ללאו דלא תונו .דלא חימא רבמקוס
תוכחה ליתא ללא.׳ דלא תינו כלל וקמ״ל דליתא אלא אפי׳
במקום תוכחה עדיין יש בה לאו דלא תונו היכא שמלבין
פניו  .ואהדרי׳ לאיסורא קמא  .ואס עבר והלבין
פניו אפי׳ במקום חיכחה עובר בלאו דלא תונו איש חת
עחיחו  .אבל שים לאו אחר ליח בה  .וא״כ לא הי׳ לו
למנוח לאו דלא תשא עליו חטא  .דזה ליחא דבכל כה״ג
אחר דכבר ליה הכתוב על מלוח תוכחה מדכחיב הוכח
למימר אהדרי׳ לאיסורא קמא
שוב ליכא
חוכיח .
כמש״כ החים׳ (בפ״קדבילה י״ב ע״א) בד״ה השוחט
עייש״ה  .ובלא״ה לפמש׳כ החים׳ (בפ״ב דבכורוח ט״ו ע״א)
בד״ה ואהני קרא וכו׳ ובמזבח כפרה שם בשם חוס׳
חיצוניות וחוס׳ הרא״ש ז״ל כל היכא דכתיב בי׳ בהדיא
לאו גמור לא אמרינן בי׳ אהררי׳ לאיסירא קמא אלא לאו
מיוחד בפ״ט הוא עיי״ש בדבריהם .ואין להאריך בזה
כאן יותר אחר שכבר ביארנו כל צרכו לעיל במצית
תוכחה עיי״ש:

לנראה

ל״ת נחנט

משנלא .

ומרצוח  ,לאו דלא תשנא את אחיך בלבבך.
וכבר ביארנו בזה כל צרכו לעיל (עשין י׳ט)
עיי״ש ואין להאריך יותר .ובלאו דלא תרצח אע״ג דלקמן
במכין העונשין מנה רבינו הגאון ז״ל מיתת הרוצח בין
מנין הנהרגין בסייף עיי״ש  .מ״מ רבינו הגאון ז״ל לשיטתו
אזיל שכן דרכו בכל כיו״ב למנות כל עונש לבד במנין
העונשין  .למצוה על הב״ר  .ואזהרת לאו שבאה על זה
על כל יחיד מישראל שלא לעשות מעשים אלו .מונה לבד במה
הלאוי . 1כמי שיתבאר במקימי בס״ד יאכמ״ל בזה ךי7לח
שיש כאן מקום עיון לכאורה דלפי שיטת רבינו הגאון ז״ל
כיון שמנה לקמן (לאוין ר״נ) לאו דלא יוסיף להכותו .
שהוא אזהרה לחובל בחבירו  .וכדאמרינן ברפ״ג דכחובות
ובשאר דוכתי .ואס הכהו הכאה שאין בה שוה פרוטת לוקה
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לעיל המקלל

עצמו וחבירו בכולן

עובר בנ״ח.

גרסינן בגמרא א״ר ינאי ודברי הכל .עצמו לכתיב רק
השמר לך ושמור נפשך מאד כדר״א אר״א כל מקום שנאמר
השמר פן ואל אינו אלא ל״ת .ותכירו לכתיב לא תקלל
חרש .וכתבו בחום׳ ל״ה ושמור נפשך מאד וז״ל תימא
בקללה דה ח״ב ובחיבל עצמו איכא פליגתא (כב״ק צ״א
ע״ב) חבלה נמי תיפוק לי׳ מהאי קרא או מוהשמרו מאד
לנפשותיכם .ועוד חימא דכפרק ארבע מיתות דחיק
לאשכוחי אזהרה למקלל אביו מנשיא וחרש ודיין ליגמר ממקלל
עצמו עיי״ש מה שנדחקו בקושיא השנית .והראשונה הניחו
בתימא .עוד הקשו שם במאי דיליף מקלל מבירו מדכתיב
לא תקלל חרש דבסוגיא דפרק ארבע מיתות לא ילפינן לה
אלא במה הצר מחרש ואביו עיי״ש .וראיתי להתומים
(סי׳ כ״ז סק״א) שהעלה לתרץ כל זה דבאמת הא דחנן
דמקלל עצמו עיבר בל״ח היינו רק משוס דמתניתין אזלא
כמ״ר אין אדם רשאי לחבול בעצמו .אבל למ״ד אדם רשאי
לחביל בעצמו אין ה״נ דשרי נמי לקלל עצמו .והא דקאמר
רבי ינאי דמהניתין דברי הכל .לא אתי לומר רליכא שוס
חנא דפליג עלה .אלא לומר דר״מ וחכמים דפליגי התם
ברישא במקלל אביו ואמו אי בעינן שם המיוחד או חייב
אפי׳ באחד מן הכינוים .הכא במקלל לדברי הכל חייב אפי׳
אכינוים .וכדפירש״י שם עיי״ש .ובלא״ה ע״כ מוכרח לומר
כן וכמביאר בפירש״י לעיל .וכמש״כ רש״א שם טיי״ש.
ולפ״ז הא דבפרק ארבע מיתות לא בעי למילך אזהרה
למקלל אביו ממקלל עצמו .אפשר לומד דניחא לי׳ טפי
למינקט ילפותא מנשיא דיין וחרש דניחא אליבא דכ״ע אפי׳
למיד ארס רשאי לחבול בעצמו .ולדידי׳ גס מקלל עצמו
רשאי משא״כ בסוגיא דשבוטות דקיימינן אליבא דמ״ד מקלל
עצמו טיבר בלית שפיר מייתי אזהרת מקלל חנירו מלא
תקלל חרש .ולא הוצרך להביא במה הצד מאביו וחרש .
משום דהחם לא הוצרך לזה אלא משוס דמתרש לחוד לא
אתי .כדקאמר החס דאיכא למיפרך מה לחרש שכן חרישחו
נרמה לו עיי״ש .אבל הכא דקיימינן למיד דאין אדם רשאי
לחבול בעצמו ומקלל עצמו עובר בלאו לא צריך לזה .

משוס דאיכא בלא״ה לומר מקלל עצמו יוכיח טכת״ד עיי״ש:

המבואר

לפי זה דמאי דחנן דמקלל עצמו עובר בל״ת
לאו דברי הכל היא .אלא חליא בפלוגתא
דחנאי דאיסליגי אי רשאי אדם לחבול בעצמו .הן אחת
דהדבר קשה לכאורה לומר כן .אם כי כבר ראיתי להר״ב
כנה״ג ז״ל (בספרו דינא דחיי על הסמ״ג לאוין י״ג) שהעלה
ג״כ בדעת הסמ״ג שם דס״ל דרנב״י (בפרק שתי הלחם
ציט ע״ב) פליג אדרבי ינאי (בפ״ג דשביעות) דאמר
דהשמר לך ושמור נפשך אחי לאזהרת לאו למקלל עצמו
י— •"יי׳ אח לא »״פ דרו זה

בדבריו .דעפ-ז כתב ג״נ ליישב קושיה התום׳ בשביעיי!
שם ד״ה השמד עיי׳יש  .וא״כ היינו הך .דעכ״פ נצטרך
לומר דפלוגתא דתנאי היא בהך מילתא .דלרנב״י לא אתיא
מתניחין דשבועות אלא כמ״ד אין ארס רשאי לחבול בעצמו
אבל למ״ד אדם רשאי לחבול בעצמו ליכא אזהרה במקלל
עצמו .וא״כ יותר פשוט וברור דרכו של התומיס שהבאתי
שהעלה כן גס אליבא דרבי ינאי .וליש לן לאפישי פלוגתא
בכדי בין רנב״י לרבי ינאי .גם עיקר ילפותא דמקלל עצמו
מקללת אחרים במה הצד לא נהירא כלל אפי׳ למ״ד אין
אדם רשאי לחבול בעצמו .דודאי לכ״ע חמיר טיבא טפי
היזיקא דעביד לאחר-ני מהיזיקא דגיפי׳ .וכן מבואר להדיא
בסיגיא דבב״ק שם (ל״א ע״ב) דאפי׳ למ״ר אין אדם רשאי
לחבול בעצמו מ״מ לענין ישיבה בתענית להרע לעצמו חיילא
עלי׳ שבועה ולהרע לאחרים לא חיילא עיי״ש .ולרעת
הרמב״ם וסייעתו ז״ל גס בהכאה וחבלה ממש חיילא עלי׳
שביעה בהרעת עצמו אפי׳ למיד אין ארס רשאי לחביל
בעצמו .וזו היא ג״כ דעת הסמ״ג (לאוין רמ״א) עיי״ש.
וא״כ היכי מצינן למילך קל מחמור להחמיר עליו .ועוד
דכיון דעל מה הצד פרכינן פירכא כל דהוא אע״פ שאין
בו חומרא וקולא .וכדפרכינן התם בסוגיא דסנהררין מה
להצר השוה שכן משינין .וכמשפירש״י שם עיי״ש .א״כ
איכא למיפרך מה להצר השיה שכן הזיקא דאחריגי משא׳כ
מקלל עצמו דאינו אלא הזיקא דגופו .וע״כ אין לנו בזה
אלא לומר כדרכו של הר״ב החומים .ומ״מ ודאי הדבר
קשה לחדש בזה פלוגחא דחנאי מה דנשנה במשנתנו סתם.
ובגמרא אין שום רמז ורמיזא לומר דחנאי היא:

אבל

נראה ראי׳ מוכרחת לזה מדאמרינן (ריש פ״ק
דחמורה ד״ג סוע״ב) אר״י משוס ריה״ג כל ל״ח
שבתורה עשה בו מעשה לוקה .לא עשה בו מעשה אינו
לוקה .חיץ מנשבע ומימר ומקלל חבירו בשם שאע״פ שלא
עשה מעשה חייב .ואמרינן עלה מקלל מנ״ל דלקי .אר״א
א״ר אושעי׳ אמר קרא אס לא תשמור לעשות וגו׳ וכתיב
והפלא את מכוחך ונו׳ הפלאה זו מלקות וכו׳ .ואימא למוציא
שם שמים לבטלה וכו׳ .אנן הכי קשיא לן .אימא מוציא שם
שמיס לבטלה תסגי לי׳ במלקות .אבל מקלל חבירו בשם
כיון דקעביד תרתי דקמפיק שם שמים לבטלה וקמצער
לחברי׳ לא חסגי לי׳ במלקות ומשני לא מצית אמרת דכתיב
לא תקלל חרש .אי אמרח בשלמא לקלל אח חבירו אזהרתי׳

מהכא דכתי 3לא תקלל חרש .אלא אי אמרת מוציא ש״ש
לבטלה אזהרתי׳ מהיכא מרכחיב אח ה׳ אלקיך תירא .ההיא
אזהרת עשה היא עיי״ש .ולכאורה קשה טובא דאכחי מנ״ל
דקרא דוהפלא וגו׳ קאי למקלל חבירו בשם ודילמא לא קאי
אלא למקלל עצמו בשם דליכא חרתי .דהא אינו מצער חבירו
אלא אח עצמו .אבל מקלל חבירו בשם אכתי לעולם אימא
xv
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ספר המצות לרם־ו .ז־ל ל־ת מז מח

אלא למקלל עצמו בלבד .אבל מקלל תכירו ראית בי׳ תרתי
אימא לא תסגי לי' במלקות .ועכצ״ל דהך סוגיא אזלא
אליבא דמ״ר אין אדם רשאי לחבול בעצמו .ולדידי׳ גם
צערא דגופי׳ אסרה תורה כלערא רחברי' ..וא״כ גס במקלל

שם

עצמו בשם אית בה חרהי .דמצער נפשי׳ וגס מפיק
שמים לבעלה .ואפי׳ הכי גלי קיא דסגי לי׳ במלקות .
ומינה דה״ה למקלל חבירו .אלא דלפ״ז יש לתמוה בסוגיא
דבב״ק (פרק החובל צ״א ע״ב) דשקיל וטרי ודחיק טובא
לאשכוחי תנא דסבר אין אדם רשאי לחבול בעצמו עיי״ש.
אמאי לא מייתי מדרבי יוסי הגלילי .דאיהו ניהו דאמר
התם הך מילחא דמקלל חבירו בשם לקי .וא״כ לפמש׳־כ
ט״כ סבר דאין אדם רשאי לחבול בעצמו .ובפרט לפמש״כ

דהרמב״ם ז״ל לטעמי׳ אזיל .מפ״ח שהעלחי לעיל (בעשה
ראשונה) דבהזכרת שם שמיס לבטלה אע״ג דכמזגירו לבדו
בלא צירוף דברים אחרים אין בו אלא עשה כמבואר בריש
פ״ק דתמורה שם .מ״מ כשמזכירו בתיך דברים בטלים .או
בתוך דברים שיש איסור לאמרן הרי זה בכלל אזהרת לאו

החים׳ בב״ק שם בד״ה אלא תנאי כו׳ דבעי לאשכוחי תנא

דלא תשא  .ולפ״ז יקשה לכאורה במאי דשקלינן וטריק התם
מנ״ל דמקלל חבירו בשם לוקה .ותיפוק לי׳ מקרא דלא
תשא דאיתרבי למלקות חדכתיב בי׳ כי לא ינקה ה׳ וגו׳
כמבואר שם עיי״ש בסוגיא דלעיל .ומיהו הא לק״מ דא״כ
היינו נשבע שכבר אשמעינן ריה״ג דלקי .ולמאי איצטריך
לאשמעינן תו מקללחבירו בשם כיון דנם מקלל לא לקי אלא
מהך לאו גופי׳ דלא תשא כנשבע .ועכצ״ל דמאי דנקט
מקלל בפ״ע היינו לאשמעיצן דאע״ג שלא היתרו בו משום

דאמר הכי אליבא דר״ע עיי״ש .וכ״כ שאר ראשונים שם
עי׳ באס״ז שם .וא״כ שפיר י״ל דריה״ג דהו״ל תלמידי׳

לאו דלא חשא אלא משים לאו דקללה ג״כ לקי .ולזה
פריך שפיר מנ״ל דלקי על לאו זה דקללה אע״ג

דר״ע .כמבואר בזבחים (נ״ז ע״א) ובספרי (פ׳ חיקת
פיסקא קכ״ד) .וכ״כ התום׳ (בע״ז מ״ה ע״א) בד״ה אמר
ר״ע עיי״ש .היא ניהו תנא דאמר אליבי׳ דר״ע דאין אדם
רשאי לחבול בעצמו .וע״כ נראה מוכרח מזה דלמ״ד אדם
רשאי לחביל בעצמו ה״ה נמי דרשאי לקלל עצמו .ומעתה
א״כ וראי י״ל דריה״ג ס״ל כמ״ר דאדס רשאי לחבול
בעצמו .וממילא מיכרח ע״כ רקרא דוהפלא וגו׳ לא
מיחוקיס אלא במקלל חבירו בשם .דאילו מקלל עצמו כיון
דס״ל ארם רשאי לחבול בעצמו שרי לגמרי .וכן נראה
מוכרח מדקאמר ריה״ג כל ל״ת כו׳ חיץ מנשבע ומימר
ומקלל חבירו בשם וכו׳ .ותמוה לכאורה אמאי לא נקט
נחי מקלל עצמו .וכדנקט נחי במחניחין דםו״פ שבועת
העדות שם המקלל עצמו וחבירו וכו׳ עיי״ש .ועוד תמוה
ביותר אמאי נחית לדיוקא ודייק וקאמר מקלל חבירו בשם.
הו״ל למימר סתמא  .המקלל בשם .דממילא הוה ידעיכן
דקאי על כל מקלל דשייך בי׳ מלקות .בין עצמו ובין חבירו

שאין בו מעשה .וכמו שביארתי׳ כבר לעיל (בעשה
דאת ה״א תירא) עיי״ש היטב .והשתא א״כ לפ״מ שהעלתי
שם בדעת הרמב״ס דס׳ל דקרא דהשמר לך ושחור נפ:ך
אינו לאו מצד עצמי אלא עשה  .והאי דלקי מקלל עצמו

נשיא ודיין וחרש  .וכן קשה בתוספתא (פרק בחרא דמכוח).
וכן קשה נסוגיא וירושלמי (סופ״ג דשבועוח) עיי״ש .אלא
ודאי ע״כ מוכרח מזה דלמ״ר אדם רשאי לחבול בעצמו
הכי נמי רשאי לקלל מלמו .וריה״ג .וכן סתם ברייתא
דתוספתא שם ואמוראי דירושלמי (סופ״ג רשבועיח) שם
סברי דאדס רשאי לחבול בעצמו .ולהכי לא נקטי אלא
מקלל חבירו בשם בלבד .דבמקלל עצמו ס״ל דאפי׳ א־סירא

וא^נם

ליכא .ולאו בר מלקות הוא:
לפ״ז יש לתמוה על הרמב״ם ז״ל (בפרק י״ח
*•י***«* *«*1״ י׳י ידרי׳ת ה״א גוהלרוח

מהאי קרא אינו אלא משים דאחר דשמענו מהך קרא
דאסר קרא לקלל עצמו ממילא שיב הו״ל בכלל אזהרת לאו
דלא תשא דאיתרבי לחלקית .עי׳ בדברינו שם  .ממילא
שוב לק״ח מאי דהקשיני לעיל דניקמי קי־א דוהפלא וגו׳
למקלל את עצמו אבל מקלל חבירו דאית בי׳ תרתי לא
חסגי לי׳ במלקות .דהרי במקלל עצמו נהי דאית בי׳
אזהרת לאו היינו רק מקרא דלא תשא .אבל משים איסיר
קללה מצר עצמו אין בו אלא אזהרת עשה מקרא דהשמי*
לך ישמור נפשך לדעת הרמב״ם ז״ל  .וכיון דאנן לא
א״רינן החם אלא מאזהרה דקללה מצד עצמה וכדכתיבנא.
א״כ ע״כ לייבא לאיקמי קרא דיהפלא במקלל עצמו  .דא״כ
אזהרתי׳ מהיכא .וכדאמרינן לענין מיציא ש״ש לבטלה .
ומעתה א״כ להרמב״ם ז״ל לטעמי׳ אתיא מילתא דריה״ג
אליבא דכ״ע .דאפי׳ למ״ר אין אדם רשאי לחביל בעצמו.

כיון דאזהרה רמקלל עצמו אין לגו אלא מקרא דלא תשא .
א״כ הו״ל בכלל נשבע דקחני דהיינו הך אזהרה עצמה.
ולהכי לא קחני ריה״ג אלא מקלל חבירו בלבד .ולהכי
שפיר עשה הרמב״ס שהביא בהלכותיו מילתא דריה״ג
כלשונה ממש  .וממילא ניחא נמי מה שלא מנה במספר
הלוקין (בפי״ט מהלכות סנהדרין) אלא מקלל חבירו בלבד.
משים דמקלל עצמו לא לקי אלא משים עבירת לאו רלא
תשא .וא״כ היינו בכלל נשבע שכבר מנה שם בכלל הלוקין

ספר המצות לרם־ג זיר ל־ת מז טח
דנלריס ז׳ ע״ב) ד״ר זיטרא ההיד 6כי הוה מתחייב בר;
בי רב שמתא הוה משמית נפשי׳ ברישא והדר משמית בר
בי רב עיי״ש .והיינו רק ממרח חסידות בעלמא מטוס יקרא
דבר בי רב או כדי שלא יתעצל _וישכח להתיר לו כמש״כ
הראשונים ז״ל שם ע"/ש^והשתא להסוברין דלענין איסורא
ורייתיד עובר במקלל אפי׳ בלא שם ובלא כינוי כניאה
מדברי הטור (בחו’מ סי׳ כ״ז) וכמ״ש בב״ח ובש״ך שם
עיי״ש  .וכן מבואר בפירש״י בסוג־א דתמורה שס ובחוס׳
(פרק ואלו מגלחין י״ד ע״ב) בד״ה מהו שינהוג וכו׳ .
דלאו דמקלל איכא נמי בלא שם כלל .אלא דלא לקי אלא
בשם עיי״ש .וכ״כ בחנוך (פ׳ קרישים סי׳ רל״א) וכן נראה
מדברי הרמב״ס ז״ל (בפיה״ח ריש פ״ג דמכיח) עיי״ש .
1כבר כתבתי לעיל (בעשה ראשונה) שכן נראה דעת רטט
הגאון ז״ל עיי״ש .וכבר הקשיתי שם דלפ״ז יש לתמוה דמשום
מדת חסידות 'בעלמא היכי עבר מר זוטרא חסידא !על לאו!

צ״ז ע״א) ובשאר דיבת׳ .למד הלכה למעשה מר״א הקסר
ברבי .וכן (בפרק אלו טרפות נ״ו ע״ב) אמרינן ריכ״ל
הו״ל ההיא חרנגולתא שדרי׳ לקמי׳ דר״א הקפר ברבי
וכו׳ ואכשרה עיי״ש .הרי דריב״ל למד חורה מפיו ושאל
ממנו הלכה למעשה .אבל יש מקום בזה לומר כדברי
הב״ח שם .שכתב דכיין דבפ״ק דשיועות (ח׳ ע״א) משמע
דרבנן הוא דפליגי עלי׳ דר״א הקפר ברבי .הו״ל יחיד
ורבים וקיי״ל דהלכה כרבים עיי״ש .ואע״ג דהכא הו״ל
סתם במתניתין ומחלוקת בברייתא .דלדעת הרבה ראשונים
הלכה כסתם אפי׳ במקום יחיד כנגד רבים .ח״מ י״ל
דהרמ״ה ז״ל לטעמי׳ אזיל  .דאיהו גופי׳ ס״ל דביחיד
כנגד רבים לא אמריגן הלכה כסתם .כמבואר להדיא בחי׳
ופסקי הרמ״ה לבב״ב(פרק המוכר את הספינה סי׳ מ״ז)
שכתב וז״ל ואע״ג דקיי״ל סתם מחניתין ומחלוקת דברייתא
הלכה כסתם מתניתין הני מילי היכא דלא אוקימנא

מקלל עצמו .דהרי שמתא הו״ל בכלל מקלל7.כמש״כ למתניתין גופא כיחידאה דאיכא למימר דלא תני לה
החום׳ (בפרק ואלו מגלחין שס) .וכ״כ בתשו׳ מהר״סמינץ יחידאה .דאע״ג דקיימא אליבא דיחידאה איכא למימר
(סי׳ צ״ח) וכ״כ בריטב״א (שבועות ל״ו ט״א) עיי״ש .עיי״ש דכיון דסתס לן תנא כיותי' ש״מ איכא רבנן בתראי דס״ל
שהארכתי בזה והנחתי בל״ע  .אבל נראה כעת דמזה יש כוותי׳ ואליבא דרבי־ היא .אבל היכא דפשיטא לן דיחידאה
להביא ראי' דלמ״ד אדם רשאי לחבול בעצמו הכי נמי קחני לה לית הילכחא עוותי׳ .דיחיד ורבים הלכה כרבים
רשאי לקלל עצמו אפי׳ בשם .וא״כ י״ל דמר זוטרא עכ״ל עיי״ש .כן הי' נראה לכאורה .אבל באמת הא
חס־דא הכי ס״ל  .ושפיר עביר דשמיח נפשי׳ משוס מדת ליחא  .דדברי הרמ״ה שם אינם אלא היכא דאמר בגמרא
-------------חסידית בעלמא _____ -—---------:בהדיא מתניתין יחידאה הוא .וכההיא דבב״ב שם (ע״ט
ולפ״ץ אפשר להביא מזה ראי׳ לדעת הרמ״ה ז״ל שהביאו ן ע״ב) דקאי עלה הרמ״ה שם .דאמרינן אמר רבא מחניתין
בטור חו״מ (הי׳ ה״כ סעי׳ כ״א) דפסק להלכה יחידאה היא וכו ,ע״״ש .ועל זהו שכתב הרמ״ה ז״ל דכיון
כמ״ד אדם רשאי לחביל בעצמו  .דכיון דמר זוטרא חסירא דבהדיא קאמר רבא מחני׳ יחידאה היא .דהיינו רבי נתן
טבד בה טיבדא ודא' א!ח_לן_ למימר דמעשה רב .ובפרטי ש״מ דפשיטא לי' לרבא דליכא תי מאן דסבר כרבי נתן
דסיזמאדגמרא (בפ״ק דנדריס) שם חייתי כייטהא חינה .וכן בהכי .ובזה הוא דס״ל להרמ״ה דלית הילכתא כההיא
בפרק ואלו מגלחיןמייחי לה בסחמאע״״ש .וראיתי למרן בב״י סתמא אלא כרבנן דפליגי עלי׳ דר״נ .אבל היכא דלא
שם נדחק הרב׳ למלוא טעם ומקור לפסקי של הרמ״ה ז״ל בזה .אמרינן בהדיא בגמרא דמחניתין יחידאה היא .אע״ג דלא
וכתב שם ז״ל נראה שטעמו מדאמרינן עלה (בגמרא בב״ק ל״א אשכחן בהדיא מאן דקאמר הכי אלא יחידאה .אית לן
למימר דמסתמא כיון דסתם לן רבי במשנתנו כיותי׳ ש״מ
ע״ב) ואין אדם רשאי לחבול בעצמו וההניא יכול נשבע להרע
לעצמו וכו׳ .ומסיק אלא תנאי היא דחניא א״ר אלעזר הקפר דהיה ידיע לי' לרבי כמה תנאי אחריני דקיימי נמי
ברבי מה ת״ל וכפר עליו וגו׳ אלא שציער עצמו וכו׳  .בשיטתי׳ .ולאו יחידאה היא .ופשוט דזו היא כוונת הרמ״ה
משמע לי' להרמ״ה דרשום דיכתא לית הילכתא כר״א ז״ל שם .וא״כ כאן דלא קאמרינן דמחניתין יחידאה היא
הקפר טכ״ל עיי״ש .ולענ״דמלבד שאין דבריו ז״ל מספיקים אלא דלא אשכחן מאן דקאמר הכי בהדיא אלא ר״אהקפר
כסתם .אלא
כלל לחרש דבי־ כזה לדעת הימ״ה ז״ל בלא שוס מקיר .ברבי גם להרמ״ה אית לן למיחר דהלכה
הרמ״ה ז״ל
עיקר דבריו חמיהיס אללי .חדא דהרי להתוס' ישאר דקצת יש לצדד בזה לפי מה שנראה מלשין
ראשונים שכתבו שם דמאי דקאמר תנאי הוא היינו אליבא שכתב וז״ל דכיון דסתס לן תנא כוותי׳ ש״מ איכא רבנן
כויחי׳ ואליבא דרבים היא וכו׳ עכ״ל.
דר״ע טיי"ש .וא״כ הרי סתם לן תנא במשנתנו כר״א בתראי דס״ל
דוקא בחד מהנך תנאי קמאי דהוו מקמי
הקפר ברבי .דבמחניתין-קתני אליבא דר״ע דאין אדם משמע דהיינו
רשאי לחבול בעצמו .ואנן קיי״ל סתם במתניתין ומחלוקת רבי .דבזה הוא דאינא למימר דאע״ג דרבנן דבההוא
בברייתא הלכה כסתם .ועוד דאפי׳ תימא דאין הלנת דרא הוו פליגי עלי׳ דההוא הנא מ״מ רבנן בתראי דבתר
כר״א הקפר ברבי בשים רוכתא .מ״ח כיון דהכא אליבא ההוא דרא הוו קיימי בשיטתי׳ דההוא הנא ולאו יחידאה
דר״ע קאמר לה ולא מסברא דנפשי' .מנ״ל לפסול עדותו הוא  .אבל ר״א הקפר ברבי דהוה בימי רבי .ורבי׳ דריב״ל
ולומר שאין האמת כדבריו .ובפרט שלא בא להקל אלא הוה .וכן בפרק כיסוי הרם (פ״ר ע״ב) מבואר שהי׳
להחמיר .ובעיקר הדבר חמיהני הי-כי אפשר לחדש כהך בימי רבי חייא .וכ״כ הרשב״ץ ז״ל (במגן אבות פ״ד
כללא לומר דבשוס דוכתא אין הלכה כר״א הקפר ברבי .דאבות) דר״אהקפר ברבי הי׳ חבירו של רבי חייא עיי״ש.
דההוא דרא הוו פליגי עלי׳ א״כ קיס לן
והרי בהדיא אמרינן (בע״ז פ״ג מ״ג ע״א) א״ר יהושע וכיון דרבנן
בן לוי פעם אחת הייתי מהלך אחר ר״א הקפר ברבי דכד סחים רבי -לחתני׳ לא הוה חאן דקאי בשיטתי׳ .וא״כ
בדרך וכו' ומצא עכי״ס קטן ולא אמר לו כלום מצא אע״ג רלא אמרינן בגמרא בהדיא דמתניתין יחידאה היא.
עכו״ס גדול וא״ל בטלה וכי׳ ש״ח תלת יכו׳ עיי״ש .הרי מ״מ פשיטא לן דיחידאה קתני לה ואית לן למיחר לפי
דריכ״ל דלדטח הגאונים וסייעתם ז״ל הלכה כמותו בכל דברי הרמ״ה דלית הילכתא כההיא סתמא .מיהו אין זה
מקום .ואפי׳ לגבי רבי יוחנן .כמש״כ הראש שס (בתולי! ברור אצלי .דנראה דרבנן בתראי דכתב הרמ״ה לא רצה
לומר
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וחיני׳ הוא דנפקא לן אזהרה למכה אדא  .ואף דהרמב״ם
ז״ל וסייעתו וכן הבה״ג וסייעתו .כפי מה שהבין הרמב״ן
דל בדעתו שאינו מונה העונשין אלא משוס הלאוין שבאו
באזהרתן כמשכ״ל .מנו אזהרה דמכה אדא בפ׳ע  .אין זו
דרכו של רבינו הגאון דל כמו שיתבאר אצלנו בכמה
מקומות  .ואחר שמנה לאו דלא יוסיף  .דהדל גם אב ואם
בכלל .אפי׳ אס היינו מוצאים אזהרה מפורשת מיוחדת בהן
בפ״ע לא הי׳ לו להגאון למנותה לפי דרכו דל כיון דליכא
נפקותא בה אלא כדי לעטר בשני לאוין .ועיקר האיסור
כבר נפקא לן מלאו דלא יוסיף להכותו .וכ״ש השתא שאין
לנו אזהרה אחרת באדא זולת לאו דלא יוסיף האמור

כתב היקש כבודם בגזירה שוה כבו את אבץ כבד אח ד׳
מהונך טיי״ש .ע״כ אין כוונתו לגזירה שיה ממש דאין
רמז לזה בשום דוכתא .ועוד וקרא וכבר ( pfד׳ מהונך
לא כתיב בחורה אלא בדברי קבלה 'לא שייכא בזה גז״ש
דלגרי חורה מדברי קבלה לא ילפינן במדות שהתירה נדרשת
בהן .אלא כוונתו לומר דאף דקאמר הוקש כבידם כו׳ אין
הכוונה להיקש גמור כבעלמא .אלא לומר דגזירה שוה גזר
הכתוב בהן והשוה אותם בזה למקום .ובפ״ק וקידושין
(ל׳ ט״ב) לא קחני לשון הוקש אלא השוה הכתוב עיי״ש
והוא פשוט .וא״כ היכי יתכן לומר דכוונח הירושלמי למילף
אזהרה למקלל אב ואם בהך היקשא .ואמנם מאחר דנחית
לומר דכוונח הירושלמי שם לא״תויי האזהרה מהיקשא .
-------------------- ---------בכל אדם!! אמת דלכאורה יש מקום ספק בדעה הגאון דל בעני!
הו״ל לומר  .דדריש לה מדכתיב איש אמו ואביו היראו
לאו דלא יוסיף  .שהרי לקחן במנין הלאוין כשמנה
ואת שבתותי תשמרו ואיתקש מורא אב ואס לשבת .מה
שבה לא מנש אלא אס כ; הזהיר אף כאן במורא אב לאו זה לא מנאו אלא לענין שאסור להוסיף כשלוקין המחוייב
ואם לא ענש אלא אס כן הזהיר .וכיוצא בו אשכחן בפרק מלקות יותר על ארבעים או על האומד שאמדוהו ב״ד .
בחרא דיומא (פ״א ע׳א) ובזבחיס (ק״ו ע״ב) עיי״ש כמבואר בלשונו דל שכתב שם לא יוסיף המלקה עלי נכוחות
ובפירש״י שם ובכמה דוכהי .עכ״פ שמעינן מדברי הירושלמי עיי״ש  .ורצה לומר שלא יוסיף החלקה להלקות יותר ממה
חלו דקללה היא בכלל מורא וכשקלל מלבד שעבר בליית שנתחייב ע״פ המשפט בב״ד  .ולכאורה כיון דגס מכה חבירו
דקללה עבר נחי בעשה דאיש אמו ואביו היראו .ובודאי בעלמא בכלל אזהרה זו למה דקדק הגאון להביא רק פרט
פשיטא דכ״ש שכן הוא נמי בהכאה .וכן נחי במגדף מלבד זה  .אלא דבאמת בטור חדרו (סי׳ ת׳כ) הביא אזהרה לחכה
שעובר בלאו עבר נמי בעשה דאת ד׳ אלקיך הירא .וא״כ חבירו מסיפא דהך קרא לכתיב פן יוסיף עיי״ש .ונראה
לפי דרכו של רבינו הגאון ז״ל אחר שמנה כאן עשה דאת דס״ל דמכה חבירו אינו בכלל לאו דלא יוסיף אלא יש לו
ד׳ אלקיך תירא שוב לא הי׳ לו מקום למנות לאו דמברך אזהרה מיוחדת בפ׳ע מדכתיב פן יוסיף דכל מקום שנאמר
את ד׳ .וכן ל״ת דמכה ומקלל אדא הוכרח להשמיטם השמר פן ואל אינו אלא ל׳ית  .וטעמו כבר ביאר בסמ״ע
ממהפר הלאוין אחר שמנה כבר עשה דאיש אמו ואביו (שם סק״א) משוס דס״ל דלא יוסיף לא קאי אלא על
תיראו .והעשה כוללת יותר הרבה מהנך לאוין .שכוללת המחוייב מלקות שכבר נלקה ל״ט מכות או כפי האומד
כל עניני מורא אפי׳ שלא בדרך הכאה וקללה .דהרי אפי׳ (יש סכנה בהוספה .משא״כ בהכאת חבירו מכה אחת
יושב במקומו וסותר את דבריו ומכריעו הרי הוא עובר בעלמא ליכא למילף מינה אי לאו דכהב בי' קרא אזהרה
בעשה דמורא כדהניא בסיפרא (ה׳ קדושים) ובפ״ק פרטית בפ״ע מקרא דפן יוסיף עיי״ש  .וביותר ביאור
לקידושין .ואע׳״ג דלכאורה איכא נמי בלאוין אלו מה שאינו בפרישה שם עיי׳ש .ועי׳ בכנה״ג חו״מ (סי׳ ת״כ ס״ק
בכלל העשה .דהרי אי מחלו ליתא לעשה .ומ״מ איהא י״ג י״ד) בהגהות הטור .ובדינא דחיי לאוין קצ״ט מה
ללאוי דהכאה וקללה .דאע״ג דאב שמחל על כבודו כבודו שהאריך בזה .ועי׳ בב״ח בחדח שם שהביא ראי׳ להטור
מחול .מ״מ על הכאתו וקללתו אינו יכול למחול  .כמ״ש מגמרא ערוכה (בכתובות ל״ג ריש ע׳א) והעלה דגם
בשאילתות (פ׳ משפטים שאילתא ס׳) ע״״ש .אבל דא הרחב׳יס דעתו כן ושאין שוס חולה על הטור בזה .ולענ״ד
דכבר כתב הריב״ש בחשו׳ (סי׳ ר״כ) בשם הראב״ד דל יש לי כמה חיוהי בדברי כולם אליו שאכמ״ל בזה .ועכ״ם
לאע״ג דאב שמחל על כבודו כבודו מחול מ’מ על בזיונו לפ״ז הי׳ נראה לומר בדעת רבינו הגאון דל שם דס״ל
אינו יכול למחול עיי״ש  .וא״כ גס מצד עשה דמורא לא ג״כ הכי דמכה חבירו לא הוי בכלל אזהרת לא יוסיף אלא
מהני מחילה להכאה וקללה  .ובלא״ה כבר הביא הר״ב יש לו אזהרה מיוחדת מדכתיב פן יוסיף וגו׳ ולאו זה אינו
כנה׳ג ביו״ד (סי׳ ר״מ) בשם אמרי נועם דלא מהני בא במנין הלאוין לפי דרכו דל דכל עשה ול״ת במלוה
מחילה אלא לכבוד ולא למורא עיי״ש ובמש״כ לקמן (בעשה אחת לא יבואו במנין אלא האחד מהם כמשכ״ל .וכאן
דכבוד) ואכמ״ל:
במכה חבירו יש בו מלבד הלאו דפן יוסיף גס עשה דואהבת
קשה לכאורה לפי מאי דאמרינן ריש פרק הנחנקין לרעך כמוך .וכן מוכח בהדיא בסוג־א דר״פ הנחנקין שם
(פ״ד ע״ב) רב לא שביק לברי׳ למישקל לי׳ דגם מכה חבירו בכלל עשה זו עייש״ה .ומאחר שכבר מנה
סילוא מר ברי׳ דרבינא לא שביק לברי׳ למפתח לי׳ כוותא הגאון עשה דואהבת לרעך שוב לא הי׳ לו למנוח לאו דפן
דילמא חביל והדל שגגת חנק עי״ש .הרי דאפי׳ בהכאה יוסיף  .ולא מנה אלא ל״ת דלא יוסיף לאזהרה שלא להוסיף
שאינה כלל דרך בזיון הוא מוזהר עלי׳ משום מכה אביו על השיעור למחוייבי מלקות .דסד׳א כיון שמלוה להלקותן
ואפי׳ חנק אית בי׳ .וזה ודאי אינו בכלל עשה דמורא הותר גס להוסיף ולא שייך בזה עשה דואהבת לרעך שהרי
חייב הכתוב ליסרו על חטאתו:
וא״כ הדל לאו כולל מה שאין בעשה .והדל למנות גם
מהלכות
הלאו .ויש לצדד בזה ע״פ דברי הרמב״ם (בפייה
א״כ לכאורה• לא מצינו אזהרה למכה אדא
בחשבון הלאוין לפי מנינו של הגאון שלא מנה
ממרים) ובמש״כ הב״י בטידד (סי׳ רידא) ושאר אחרונים
שס עייש״ה ואכמ״ל בזה .אלא דבלא״ה לענין לאו דמכה לאו לפן יוסיף .אלא דזה אינו חדא דמ״מ הדל מכה אדא
אדא אין צריך לזה שהרי כבר מנה הגאון במספר הלאוין בכלל עשה ;ואהבת לרעך כמכה חבירו דהא לא גריעי
לאו דלא יוסיף להכותו דנפק״ל מיני׳ לאו להכאת כל אדם מרעך .וכמו שלא הוצרך למנות לאו למכה חבירו הני
נמי
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) ובאמת דלפ״ז אין צריך לומר דס״ל לגאון דמכה חבירו יש
י בו אזהרה פרטית מפן יוסיף .דאפי׳ ס״ל כהסוברין דגם
מכה חבילו בכלל לא יוסיף מ'מ בדקדוק הפריט באזהרת
לא יוסיף מחייבי מלקות .משום דמכה חבירו בלא״ה כבר
נמנה בכלל מ״ע דואהבת לרעך .ואין הלאו .בא בחנין
אלא משוס מחייבי מלקות בלבד .ואמנס בלא״ה_ נראה
דכל זה ליתא .דהרי גס הבה״ג והר״י אלברגלוני והר״ש
בן גבירול ז״ל לא מנו לאו דלא יוסיף אלא שלא להוסיף
בשיעור המלקות עיי״ש .והרי הס ז״ל אין דרכם כדרכו
של רבינו הגאון ז״ל וכל מצוה שיש בה לאו ועשה מונים
גם העשה וגס הלאו .וא״כ אמאי לא מנו לאו דפןיוסיף
לאזהרת מכה חבירו .ועכ״פ לא הרל לדקדק בדבריהם
ולפרוט בלאי דלא יוסיף דוקא מחייבי מלקות כיון דגם
מכה חבירו בעלמא בכלל .וע״כ צ״ל דנקטו הכי רק משום
דפשטי׳ דקרא לא מיירי ודאי אלא במחייבי מלקות הנלקיס
בב״ד .ומכה חבירו במכ״ש אתי וכמבואר בפרק הנחנקין
שס (פ״ה ע״א) ובספרי (פ׳ תצא) וכמש״כ הטור שם
וברמב״ס עיי״ש .אלא שבאזהרות הר״א הזקן ז״ל ראיתי
דבר חידוש שמנה לאו דפךיוניף לאזהרת מכה חבירו ולא
\ מגה ‘לאו דלא יוסיף לאזהרה שלא להוסיף על השיעור
\ למחייבי מלקות אף דודאי עיקר פשטי' דקרא לא מיירי
\ אלא בהכי אבל אזהרה למכה חבירו לא אתיא אלא מיתורא
' דקרא .וגם זהו היפך מהבה״ג וההולכים בדרכו שגס הוא
ז״ל מהם .וגס זולת זה דבריו תמוהים אצלי במש״כ שם
וז״ל .פן יוסיף אזהרה לחבלת טריה עיי״ש .והרי לא
!
בעינן חבורה אלא לחיוב מיתה על מכה אביו ואמו כדתנן
בפרק הנחנקי; עיי״ש .אבל כדי לעביר על לאו דלא יוסיף
משוס מכה חבירו לא אשכחן שוס חילוק בין מכה שיש בה
חבורה או לא וצ״ע כעת ואכמ״ל בזה .ועכ״פ מבואר
דהבה״ג וסייעתו ג״כ נקטו לאו דלא יוסיף רק לענין שלא
להוסיף על השיעור למחייבי מלקות .וע״כ אין זה אלא
משוס דנקטו קרא כפשטי׳ ומכה חבירו ממילא אתי במכ״ש
כמשכ״ל .וא״כ גס בכוונת רבינו הגאון נראה לומר כן
וממילא נשמע מכללא גס אזהרה למכה אביו ואמו דהא לא
גריעי מאחריני .וגס נראה דאפי׳ לפי דרכי של רבינו הגאון
 Iז״ל אין ראוי להשמיט אזהרת מכה חבירו ומנה אביו ואמו משום
■ שכבר הובאה במנין עשה דואהבת לרעך כמוך .דא״כ גם
עיקר לאו דלא יוסיף אפי׳ לטנין שלא להוסיף טל השיעור
לחייבי מלקות לא הי ,לו למנותו מהאי טעמא גופא  .דגם
לטנק להקל בעונש חייבי מיתות כל מאי דאפשר הו״לבכלל
עשה דואהבת לרעך כמוך כמבואר בפסחים פרק כילד צולין
(ע״ה ע״א) ובפ״ג דכתובות (ל״ז ע״ב) עיי״ש ובכמה
דוכתי .וא״כ כ״ש דהו״ל בכלל שלא להוסיף בעונשן יותר
על השיעור שחייבה חורה  ..דכיון שלקה הלי הוא כאחיך
כדדרשינן מקרא דוגקלה אחיך וגו׳  .ומוזהר עליו בעשה
דואהבת לרעך כעל שאר כל ישראל  .ויתבאר בזה לפנינו
בס״ד במ״ע דואהבת לרעך כמוך ואכמ״ל בזה .עכ״פ ע״כ
כוונת הגאון לכלול בלאו דלא יוסיף גם מנה חבירו ומכה
אפי^
/או״א  .וא״ככבר הביא אזהרת מנה אביו ואמו
_ןאם נימא שאין זה בכלל עשה דמירא אביו יאמ\1ונרנר
לתנין אזהרה דמגדף־שפעיטשה רבינז הגאון ז״לשהשמיטה
ממנינו לפי דרכו ז״ל אחר שכבר מנה עשה דאת ד' אלקיך
תירא :

אבל

יש לתמוה לכאורה לפ״ז במה שמנה רבינו הגאון
ז״ל לקמן במספר הלאוין לאו דמקלל חבירו בשס .

דהרי כיו! דלא מחייב עד שיקללנו בשם אית בי׳ נמי משום
מוציא שם שמים לבטלה  .וכן מבואר בהדיא פ״ק דתמורה
(ג׳ ע״ב) דאמרינן שס דמקלל חבירו בשם אית בי׳ תרתי.
דקמפיק שם שמיס לבטלה וקמצער לחברי׳ עיי״ש .זא״כ
אית בי׳ נמי עשה דאת ד׳ אלקיך תירא דנפקא לן מיני׳
אזהרה שלא להוציא שם שמים לבטלה .כמבואר שס בסוגיא
דתמורה .וגם עיקר מלקות במקלל חבירו בשם לא נפק״ל
ההם אלא מקרא דאם לא תשמור לעשות וגו' ליראה את
השם וגו' והפלא ד׳ את מכוחך  .ופירש״י שם וז״ל ליראה
את השם שיתיירא שלא להוציא את השם לבטלה וכן המקלל
חבירו בשם מוציאו לבטלה וכתיב והפלא ד׳ את מכוחך
שיטיל מכות והיינו מלקות עכ״ל עיי״ש  .ומבואר דהו״ל
בכלל את ד׳ אלקיך תירא .וא״כ אחר שמנה רבינו הגאון
ז״ל עשה דאת ד׳ אלקיך תירא לא הי׳ לו למנות עוד לאו
דלא תקלל חרש  .וכן קשה מלאו דקללת שופט וקללת נשיא
שמנה שם .שכולם דין אחד להם דאינו חייב עד שיקללם
בשם  .וא״כ כבר נפק״ל מעשה  t>fnד׳ אלקיך תירא^
מיהו אי; זה קשה אלא אס נימא דמקלל בלא שס חפי׳
איסורא דאורייתא ליכא  .וכן מתבאר דעת רנינו יונה ז״ל
בשערי תשובה (שער שלישי סי׳ מ״ו מ״ז) עיי״ש וכן מבואר
מדבריו ז״ל בספר היראה שלו עיי״ש בדבריו  .וכן מבואר
בדברי הרב המאירי ז״ל בחי׳ לסנהדרין הביאם הר״ב כנה״ג
בחמרא וחיי לסנהדרין (ס״ה ע״ב) שכתב שם וז״ל וכתבו
גדולי המפרשים שהשמות שהאל נקרא בהם בלשון לעז בכלל
הכינויים הס ומכאן הזהירו כמס גאונים שלא לקלל חבירו
אף בכינויים ואף לא בלשון לעז עכ״ל עיי״ש .ומבואר מזה
דבלא שם ובלא כינוי אף בלשון לעז אין צריך להזהר
אפי׳ לכתחילה .וכן נראה להדיא מדברי השאילתות (פ׳
קרח שאילתא קל״ד) שכתב שם וז״ל דאסור לדבית ישראל
למילט אינש חברי׳ בשמא דשמיא דכחיב לא תקלל הרש וכי
היכי דאסור לי' למילט חברי׳ הכי אסור לי' למילנו נפשי׳
דכתיב רק השמר לך ושמור נפשך מאד ואפילו לייט לי'
בכינוי נמי קאי באיסורא וכו׳ טכ״ל עיי״ש  .הרי דאע״ג
דלא מיירי אלא לאיהורא לחוד מ״מ כתב דלא חיתסר אלא
בשם או בכינוי ומבואר דבלא שם ובלא כינוי אפי׳ איסורא
ליכא  .אמנם בפירש״י ריש פ״ק רתמורה (ד' ע״א) בד״ה
לא תקלל כו׳ מבואר דאפי׳ בלא שם ובלא כינוי עובר בלאו.
דלא תקלל חרש סתמא כתיב דמשמע בין קללה סתם בין
קללה שבשם קאי לאו עלה אלא שאינו לוקה אלא בשם
מקרא דוהפלא ד׳ את מכוחך עיי״ש .וכן מבואר בחוס׳
בפרק ואלו מגלחין (י״ר ע״ב) בד״ה מתו שינהוג כו׳
שכתבו דגידוי דחי לאו דמקלל תכירו דאיכא לאו עיי״ש .
והרי נידוי לא בעי שם כלל לכ״ע והיכי דחי לאו דקללת
חבירו .אלא ע״כ ס״ל דאיכא לאו במקלל חבירו אפי׳ בלא
שם כפירש״י בתמירה שם  .וכן נראה מדברי הטור (חו״מ
סי׳ כ״ז) וכ״כ בב״ח ובש״ך שם עיי״ש  .וכן הוא בחינוך
(פ׳ קדושים מצוה רל״א) עיי״ש  .וכן נראה בהדיא מדברי
הרמב״ם בפיה״ח (ריש פ״ג דמכות) עייש״ה  .וכן כתב
בחשו׳ מהר״ס מינן (סי׳ צ״ח)  .ושם הוסיף לומר דבר
חדש דאס גזר שמתא על חבירו דחמיר טפי איכא למימר
דאפי' בלא שם ח״ב מלקוח עיי"ש בדבריו  .ודבריו צ״ע
אצלי בזה דמהיכא תיתי .ואולי אפשר דגס התום׳ בפרק

■״
pu
aj
,
מגנריז ניחן גהניט
הטלא הוא כלל .אלא שחייבה חורה להציל נכך נפשי נלכד .ובן מבואר באיגרותיו טט״פ
גל נרדף .אכל להמית אח הרודף שלא לצורך הצלה חרלח) .שכחב ודל יקוץ כף טביעת עטיחך טנ״ל
מהינא חיחי לן .והרי וראי לא גרע מרוצח שבבר הרג טיי״ש .הרי להדיא דס״ל רטשה זו דוקצותה את נפה
אח הנפש שלא ניחן להרגו אלא נב״ד ככל חיסר דני טל תשלומי ממון דמי בישח הוא דקאי .ונקט לישנא
רקרא אט״ם שאינו מחש אלא ממון .ובאזהרות הר״י
נפשות .כדנתיב לא ימות המלח טר טמרו לחני הטוה
למשפט .ונ״ם זה שעדיין לא הרג .ולהציל אח הנרדף אלברגלוני ז״ל ראיחי שמנה לאו דלא תחום טיגך נמנין
אפשר כלאו הכי .ונפרט לפי הכימא והחס <ע*ג ע״א) הלאיין .וזה יחנן לשיטת הבה״ג .שהוא מההולכים
כטקנוחיו .אלא דהטשה דוקציתה אח כשה לא מנה
רמאי וניחן להצילו בנפשו .לא נפר",ל אלא מרכתיב
בנערה המאורסה ואין מושיט לה .הא יש מושיט לה בלל .לא במנין הפרשיות כהבה״ג .ולא כמבין הטסין.
בכל דבר שיכול להושיט טיי״ש .וא״כ אין לנו אלא וזה תמוה מאור .ובאזהרות הר״ש בן גבירול ז״ל וכן
להישיט לה נלכד .אכל להרגו כשיכול להושיטה באחד באזהרות אהה הנחלת לא מנו אלא המשה דוקצוחה אח
מאבריו .מהינא .חיתי לן .ולהרמנ״ם ו״ל וסייטחו כפה בלבד טיי״ש .ול״ת דלא תחום טינך לא חנו כלל.
דטיקר ילפיחא אינה אלא מקרא דוקליחה את כפה וגו' .וגס זה מתחיה מאיר .שהרי הס ז״ל קיימי בשיטת
הרי כהריא כחכ קרא את נפה דהיינו אבר אחד .והיכי הכה״ג דמלוה שיש בה טשה ול״ח נמנין שניהם בשתי
ניחא דרשאי גס להרגו כשיטל להציל כאחר מאבריו .מלוח חלוקות בפ״ט .וא״ב היה להם למנוח שניהם.
רנהכי חיירי קרא .וכיש וקשה לפי מאי דס׳ל לרש״י אלא שיש מקום לדון כדטחם כזה עפמש״ב לעיל כמנין
והרמ״ה ז״ל שס ולטיל נ״ו ט״ב) רלרננן דרבי יונחן הטשין (טשה נ״ט ס׳) בענין ל״ת דלא תשכח ע״פ דברי
בן שאיל חותר לגמרי לכתחילה להציל בנפשו אע״ם הראב״ע ז״ל ביסוד מורא עיי״ש היטב .נם אפשר קצת
שיטל להציל כאחר מאנריו טיי״ש .וא״נ לקישטא לדון נזה רסיל דאין זה לאי כלל ואינו אלא שלילה
בעלמא .חסום דכיון דלפי מה שביארנו גם בהצלה
דמילתא ס׳ל הכי לויגא .והדבר תמוה מהיכא חיתי
לומר כן .אלא וראי ט'כ גם כהצלה ובאחד מאבריו שבאחד מאבריו יש בה סכנת מיתה .א״ב אפשר לומר
\י^א' אפשר כלא סכנח מיחה .ואספ׳ב נא חשש הכתוב דהיינו דקאחר קרא וקליחה את כפה .ואע״ש שיש
נחיתתו .הילכו אפילו לר״י בן פאול אי לאו רגלי קרא מקום לחוש שחמות בכך .והיא לא נתחייב? מיתה כיון
היה ראוי לימר דלא צריך לטרוח בכך להניל באחר שאפשר להציל באחר מאבריה דהיינו בקציצת כפה .והרי
מאבריו .כיון דחוינן ..דרחמנא אפקרה לנפשי׳ לצורך" לרבי יונתן בן שאול אם הציל בנפשו נהרג עליו רהו״ל
הצלת הגרוף\ .והא אף באחד מאכר? אי אפשר בלא ,בהורג את הנפש ושופך דם נקי .ולזה קאחר קרא לא
ן סכנת מיתתי•tוחזה חחיהני על מה שראיתי בחמרא תחום טינך .אינך לחך לחוס עליו אפילו ימות בכך.
וחיי לחרב כנה׳ג (סנהדרין נ״ח ט״ב) שהביא בשם אכל אזהרת לאו לינא הנא .דנכל מקום שאפשר לפרש
הדיטכ׳א ז״ל שנתב וז״ל ואמרינן רב הזנא קץ ירא וטי קרא דרך שלילה אין לנו ללמוד ממנו אזהרת לאו.
וטעחא רביד מכין ועונשין אפילו טונש הגוף שלא מן• כממאר נסוגיא דרפ״ק דסוטה (ג׳ ט״א) ומנחים (ס״ו
התורה כרי לעסות סייג וגדר לחורה זכו' .ובשם הרב} ע״א) ונשאר דוכחי .אלא רלפ״ז נצטרך לומר רלרטתס
פנחס הלוי 1״ל (אחיו של הרא״ה ז״ל) כתבו דהכא כיון! הך קרא לא מיירי אלא בהצלת הנרדף .אבל מדברי
שחותך ידו של חבירי אינו חייב אלא ממק .אין חיוב הרשכ״ג ז״ל משמע שכוונתו למנותה בחני ן הפרשיות
זה אלא בממון והפקר כ״ד הפקר מנ'ל טיי״ש .ולפי} ,לטנין תשלומי ממון רמי בושת טיי״ש היטב .ומיהו
מה שנתנאר שאי אפשר לקציצת היד בלא סכנח מיחה  ,אפשר שרטחו כדטת הרמנ״ס ז״ל דחרתי ש״מ חהך
ט״נ אי אפשר לומר כן .דודא’ אין זה יין ממון אלא קרא ונפרט לפי מה שביארנו שכך היא ג״ב רטח
ברציחה והורג את הנפש .אלא דבלא״ה דכרי הריטנ׳א הבה״ג ז״ל .וטכ״פ דברי הר״י אלברגליני ז״ל ודאי
והר״ש הלוי ז״ל מתמיהים מאיד .ונפלאים בעיני דהרי
צ״ט מובא בזה .ועי׳ נמד בזס לקמן (פרשה ליה):

עגה־ו (ובור נס

'x

dחובל כחבירו יש בו לאו דאורייתא מרכחיב לא יוסיף }
^ייהטחו .ובחבלה שאין בה שוה פריטה מילקא לקי !

מדאורייתא .ואף דד חחח יד אינו ממש אלא תשלומי 1
ממין .ובחונל בחבירו חבלה שיש בה שיה שרוטה חחונא.
משלס מילקא לא לקי .היינו רק בדטנד .אכל ודא?
קענר טלה נלאו דאורייתא .וחיני יחכן לומר בזה'
הפקר ב״ר הפקר לחיטנד הכי לכתחילה .וביותר נפלאים
וזרים אצלי דברי הרב המניה ז< שם שכנראה הרגיש
בזח שיש בה סכנת מיתה .ואעפ״ב לא הרגיש כלום בזה}
ואדרבה חירן טפ״ז קישית החום׳ שם וכחל דנם הרא״ש
ז״ל טונתו ברברי הר״פ הלוי ז״ל טיי״ש בדבריו .ואין
להאריך נזה .יטכ״ס חטאי מטניס דבריהבה״ג והר״א

1

_

שרעה לד.

ימבךץ

נבלת התלוי .כתיב (פרשת תצא) וכי יהיס
באיש חטא משפט מוח והומת ותלית אוחז
י
טל הטן לא חלין נבלתו טל הטץ כי קבר חקברט
ביום ההוא וגז׳ .ואחרו בספרי שם לא תלין נבלתו
עג הסן מלוח לא חטשה .כי קבר תקברנו חלות משה

מיי״ש• ובמחניחין וסנהדרין (פרק נגמר

הרין ח״ו

ט״א) ל 6נזכר אלא הלאו בלבד עיי״ש .ומלשין רנינו
הגאין זיל כאן משחט שכוונתי לחנות הטשה רני קבר
 4תקברנו .וגס המשה לא חנה אלא בנחלין ע״פ ב״ר
______ הזקן ז*לג _____
אין דעת רניט הגאון ז״ל נן .אלא ס״ל כדטת כלבד .ולא ככל שאר המתים .והוא תמוה לכאורה דהרי
רש״י והראב״ד ו״ל ולדידן לא סיירי קרא נמתניתין שם זבפיגיא וגמרא שם מבואר דגם שאר

זמצות לרס״ג  -ג :סעדיה בן יוסף גאון<<נושאים שונים;»
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II

גשר החיים חלק ב

נפרט שכנודע הנה מצד דין התורה ודאי מותר ומצור ,לחבול לשם רפואה ,כדפשטו

שם בסנהדרין האיבעי׳ בן מהו שיקיז דם לאביו ופשיט לה רב כהנא מר,קרא
ואהבת לרעך כמוך כל שהי׳ עושה הדבר לעצמו אין בזה משום איסור חבלה.
ורב דיטי יליף מה מכה בהמה לרפואה פטור בו /וכבר כתבו הפוסקים שפטור

ומותר קאמר (ראה ב״י שם והגר״א שם סק״ה) .וכל האיסור שאסרו לבנו במקום
שיש אחר — הוא רק לחומרא (כמ״ש הב״ח מלשון הרמב״ם ועוד) והראי' דבאין
אחר מותר ומצור ,גם לבן .א״כ בגווני שעפי״ר אין הזריקה עושה חבורה מותר

אפשר לכתחלה לעשותה לאמו גם במקום שיש אחר.
ב) עוד אפשר להוסיף :שם בסנהדרין פריך אי הכי אחר נמי (ז־הא כל
ישראל מצווין על חבלה מלאו דלא יוסיף) ומשנינן אחר שגגת "לאו" ובנו שגגת
«חגק" .והקשו רבותינו הפוסקים זלה״ה מה לי איסור מיתה ומה לי איסור מלקות,

ואם בסירוש התירה התורה לרפואה למה לא יהא מותר ומצור ,גם לבנו לעשות

אותה הרפואה? ותרצו דלוא ידענו שבנו יעשה באותו השיעור הדרוש אין ר",נ
שמותר לבן כמו לאחר ,אבל החשש הוא שמא יחבול יותר מן השיעור ובשביל זה
חחנזירו בבנו יותר מלאחר (ב״י וכ״מ ופרישה בשם הרמב״ן).
ובנ״ד שכל מומחה ורגיל עושה אותן הזריקות בשיעור שאמר הרופא אין

לחשוש שמא יחבול יותר מן המדד( ,אלא שמזה אפשר אדרבה לפקפק קצת על צד
ההיתר וכסמ״ש להלן סעי׳ ב׳ ד״ה הן אמנם).
ג) עוד נראה לענ״ד לחדש שאפי׳ נאמר שעשית זריקה דומה להסרת
קוץ ופתיחת מכה — יש להוסיף בנד״ד נופך חדש להיתר :אחרי שהבן עושה
הרפואה בחגם ומומחה אחר לא יעשה בחנם י״ל שחשיבי זאת ל י כ א אחר,
נהגה הבן הלא אינו מחויב לשכור מומחה ולשלם משלו דנקטי׳ "משל אב" ,א״כ

לגבי דידי׳ הר״ז ליכא אחר ,וכ״ת שהאם תשלם הנה לוא אפילו לא היתר ,עני׳
חביון שהיא מצד עצמה אין עלי׳ האיסור ,ואם אין איסור על הבן אין עלי׳ אף

מהות ״לפני עור״ — תו גם היא אינה חייבת להוציא ע״ז ממון כשיש לה בן
שיעשה לה בחנם( .מכש״ב בנידון השאלה שנשאלתי שהאמא עני׳ ויש לד ,בעל
שני "אב חורג" ובעלה אין ^ו רצון להוזיל כסף בשאיגו חייב בדבר).
:אפשר לצרף הטעמים יחדיו כדי להתיר לבן לעשות את הזריקות.

ב העמדת קרני אומן (באנקעס).
שוב נשאלתי מהו לבן להעמיד קרני אימן (באנקעם) לאב ואם.

והנה בהעמדת קרנים יש ג׳ אופנים ,האחד :קרנים פתוחות ,שהנן לא
עדיפי מכל הקזת דם .השני :קרנים סתומות ,שמעמיד הבן על דעת עצמו בשפוטו
הוא .השלישי :מעמיד הקרנים הסתומות במספר שצור ,הרופא האחר.

סרק א — שו״ת בעשית חבלה לאו״א ׳‘.שט רפואה

»

והנה צר היתר הראשון שצדדנו לעיל (בעשית זריקה) חושבני שאיננו

■בהעמדת הבנקעם ,דאפי׳ קרנים סתומות הובלות בגוף ועושות צרירת הדם הנראה
לעינים ,וכבר הבאנו שבצרירת הדם תחת העור אף שלא יצא הדם לחוץ הר״ז

חבלה (כדאי תא בשבת ריש פי״ד וטוש״ע שט״ז).
אלא שבאופן השלישי ,אם הבן מעמיד את הבנקעס באותו המספר שצור,

הרופא (האחר) אין כאן כלל החשש שמא ירבה בחבלה דהא כלי הקרנא מוצץ
בשיעור אחד לכל מי שמעמידו ולפי״ט שהבאנו לעיל שכל החשש מבנו הוא שמא
ירבה בחבלה אין בקרנים הללו מהחשש.

הן אמנם שעדין יש קצת מקום לפקפק אפי׳ בכה״ג .דאכתי י״ל שגם הרופא
האחר טועה והוא מוסיף במספר חקרנים יותר מהדרוש ,אלא שבאחר כבר אמרו
שאין לו לחשוש לזה משא״ב בבנו שבו החמירו מחשש שמא מרבה .אכן לוא אפי׳
נבוא לחשוש בפקפוק שכזה (מה שלפענ״ד הוא חשש קלוש במקום שכל האיסור

הוא רק חומרא) אפשר לצרף גם כאן הסברה השלישית שאמרנו לעיל (בסעיף א׳)

כשהבן עושה בחנם ואחר מקבל שכר שהר״ז כליכא אחר.

ובשני סוגי הקרנים הראשונים (קרנים פתוחות ,וקרנים סתומות שהבן
מעמיד על דעת עצמו) — אין לגו אלא צד היתר השלישי דאפשר שהרי זה
כליכא אחר.

ג .העמדת עלוקות.
ופקפקתי מהו שיעמיד הבן "עלוקות" לאו״א ,כשיש רופא אחר .אם גם זה
כמוציא או מוצץ הדם בידים ואסור ,או דילמא שהוא רק כמו גרמא או
גרמי ולא החמירו חכמים בזה בבן.
ובראשונה אמרתי שזוהי מחלוקת הראשונים בדין מעמיד בהמת חברו
על קמת חברו שחייב (ב״ק נ״ו ):דלדעת הרשב״א והמ״מ הר״ז כמזיק בידים
וכאשו משום חציו (ומובא בב״י ורמ״א חו״מ שצ״ד ג׳) ,ולדעת תום׳ שם חיובו
מטעם שן ורגל ,והנראה שלדידהו אין זה כמזיק בידים.
שבתי ואמרתי שי״ל שגם אליבא דתום׳ הר״ז כמזיק בידים ,דהנה תום׳
(סנהדרין ע״ז .ד״ה סוף ,ובב״ק נ״ו .ד״ה המעמיד) הקשו על הא דתני (שם

סנהדרין ע״ו ):השיך בו את הנחש ר״י מחייב וחכמים פוטרין — אמאי פוטרין
מ״ש מאשו משום חציו ,ותרצו שאני התם שבזמן ששם ידו לפי הנחש עדין אין
הארס המזיק בעולם .משמע דוקא בכר",ג שאח״ב נולד המזיק ,אבל כשהמזיק
ישנו בעולם הר״ז אשו משום חציו ,והא דכתבו תום׳ במעמיד בהמה שאין חיובו
מטעם אש אלא משום שן אפ״ל שה״ק כל שיש לחייבו גם מטעם שן חיובו משום

שן ,גפ״מ לפטרו בדה״ר ,וכדכתבו שם דלא מציגו שיהא חייב על כגון דא ברה״ר,

גשר החייט חלק ב

וטעמא דמילתא נראה דאחרי שהתורה פטרה ברה״ר כל היזק מצוי מבעלי חי שיש
בו משום שן משום דלא הו״ל להניזק להגיח ברה״ר אחרי שיודע שההיזק מצוי
— לכן אף בגונא שהי׳ לו לחייבו משום מזיק של אש נחשב לדין שן מה״ט .ולוא

כנים אנחנו בזה נמצא שגם לשיטת תום ,הוי העמדת עלוקה כמזיק בידים דהמזיק
כבר ישנו בעולם בשעת ההעמדה.
אלא שלאידך גיסא מצינו מ״ש בדעת הרמב״ם (רוצח פ״ג י׳) שאפי׳ באש

גופה לא חייבתו התורה חיוב מיתה אלא רק חיוב ממון של נזק ושל ד׳ דברים,
(וח״מ רק בידי שמים) ,דגם אש אינו כזורק חץ ממש עד כדי לחייבו מיתה בד״א,
וכך יוצא גם מהשיטה המובאה בשטמ״ק (שם בב״ק) ,וכבר דברו בזה אחרונים.
ועפי״ז הא דס״ל לרבנן בהשיך בו את הנחש שפטור דאפילו באשו אינו חייב ע״ז

מיתה (יכמ״ש בזה הפנים מאירות ב״ק כ״ג ועוד) .ולפי״ז אין במעמיד עלוקה משום
חיוב חבלה.

ויש לי הרהורי דברים שנ״ד יהא דומה לכפתו במקום יתושים ,שרבא
מחייבו מיתה ,ועד כאן לא פליג רב אשי (שם בסנהדרין ע״ז) אלא משום דשאני

יתושים דיהני אזלי והני אתי ואין כאן מזיק אחד ,ואילולא כן גם רב אשי מחייב,
ולפי״ז בנדון העלוקה אפשר שלכו״ע חייב( .ולע״ע לא ידעתי מדוע לא הביא
הרמב״ם דין זה דיתושים).
ונתקשיתי על הא דאר״ח מעמיד אדם בהמתו ע״ג עשבים בשבת (שטת
קכ״ב) .אם מעמיד בהמת חברו על קמת חברו הר״ז אשו וככחו ממש — כיצד
מותר לו להעמיד בהמתו על גבי עשבים בשבת ,תהא זו כמדליק גדיש בשבת

שחייב על כל שבולת ושבולת (כאמור בירושלמי)? ואולי אפ״ל שפטור זה הוא
מטעם דאמרו במכילתא יכול לא יניח את בהמתו תולש ת״ל למען ינוח שורך

ואין זה נוח אלא צער (כמובא בתום׳ שם שבת) ואפשר שבדרשה זו כללו שאין
דוה משום איסור שביתת בהמתו ולא גם מאיסור מלאכה בשבת וקצ״ג כן ממה
שהביאו תום׳ דרשת המכילתא לכאן .ועדין ד״ז צריך אצלי תלמוד.
תו״ר במג״א (שכ״ח נ״ג) מפלפל במעמיד עלוקה בשבת והוכיח שאסור
מה״ת ג״כ מהא דהשיך בו את הנחש דעד כאן לא פטרו רבנן אלא משום דארם

מעצמו מקיא ,ובעלוקה שהמזיק ישנו כבר בעולם חייב .ואבן העוזר (שם) דוחה
ואי׳ זו דבהשיך את הנחש אינו חייב אא״כ נמצא הארס בין שיניו והמזיק נתן
ידו לתוך הארס גופה שהר״ז כנתנו ממש לתוך האש ,לא כן בעלוקה שמעצמה
מוצצת ,ותו הביא גם הוא (אהעו״ז) הראי׳ ממעמיד בהמה על קמת חברו שחייב

והקשה ג״כ קושיתנו אמאי מותר להעמיד את בהמתו בשבת ע״ג עשבים ,ותי׳
שהתם אין זו מלאכת מחשבת דאין מחשבתו למלאכה .ותי׳ זה לא מוסבר לי כלל.

ואחרי כל זה אכתי ישנם גם כאן צדדי היתר מאלה שכתבנו בשאלה א׳.

פרק א — שו״ת בעשית חבלה לאו״א לשם רפואד.
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ד .חות דעת גאוני ורבני ירושלם ת״ו.
היות ותשובה זו השבתי להלכה ולמעשה ,והמעשה ימשך זמן וזמנים,
והלכה זו לא היתד ,ברורה לי ״כאחותך״ — הצעתי דברי אלה לפני כמה מגאוני
ורבני ירושלם .ומשלשה מהם קבלתי תשובות מטעימות ומספיקות .שתים משני

המאורות הגדולים המאירים לארץ הגאון מוהרי״א הרצוג (שליט״א) ז״ל הרב
הראשי לאר״י ,ויבדל״ח הגאון מוהרצ״ם פרנק שליט״א רב ואב״ד פעיה״ק ,והתשובה
השלישית מכוכב הנוגה החדש הגרש״ז אויערבאך שליט״א (הנמצא בקרבתנו
בישיבתנו הק׳ עץ חיים והוא מפארי גידולי׳ גדולי.),
ואני נותן כאן עיקרי דבריהם בהשמטת דברים צדדיים ופלפולי דברים

שאינם נוגעים לעצם הענין!

תשובה א.
מהגאון מוהר״ר יצחק אייזיק הלוי הרצוג (שליט״א) זצ״ל
הרב הראשי לא״י

ב״ה ערב פסח תש״ד.
הו״ב ידידי כו׳
מה שכ״ג שליט״א דן שאם האחד נוטל שכר הר״ז כאין שם אחר הנה
א)
לדידי אין זה ברור ,דאטו משום דצריך ליתן שכר מותר לו להניח לבנו לעשות

איסור ,וכן מה שדן כ״ג שאין הבן מחויב לשלם שכר כשהאב עני דנקטי׳ "משל
אב״ — כ״ז אם האב יש לו ,אבל אם אין לו חייב הבן לרפאותו משלו ,וכ״ת הרי
מוכן הבן לעשות בעצמו בחנם ,הנה אגן לא שבקי׳ לי׳ שהרי י״א שאפי׳ להמנע
מאיסור דרבנן חייב להוציא כל ממונו (ועי׳ יו״ד קנ״ז ושל״ד ועוד).
אבל יש לצרף היתר מ״ש המנ״ח (מ״ח) שאם אמר לו אביו עשה בי חבורה
לא עבר הבן ולא כלום יעי״ש ,ולפי״ז די שאביו (או אמו) יאמר לו עשה לי זריקה

זו ואם תכשל ותעשה חבורה אני מוחל לך למפרע .ויש להביא ראי׳ להמנ״ח דעל
הא דתני סמא את עיני קטע את ידי כו׳ ע״מ לפטור חייב (ב״ק צ״ב ).אמר רבא
(שם צ״ג ).לפי שאין אדם מוחל על צערו ,וסיימו שם דיש הן שהוא כלאו ,דבודאי
בתמיהה אמר הן ,וכ״ה ברמב״ם וטוש״ע .ומינה שאם ידענו בבירור שהאב (או

האם) אומר בלב שלם ע״מ לפטור שבודאי הוא פטור ,ומכש״ב לפמ״ש הרא״ש
והטור והרמ״א (תכ״א י״ב) שכל בסתמא כשאומר ע״מ לפטור פטור.

אמנם יל״ע קצת מהא דאמרו שם החובל בעצמו אעפ״י שאינו רשאי
פטור .והרי אמרו שאינו רשאי אפי׳ לחבול בעצמו ,אבל מלבד מה שמוכח מהסוגיא
שד״ז אתיא אליבא דבר קפרא האומר נזיר טהור חוטא ושגם לבר קפרא אין זו
איסור דאורייתא וכמ״ש הלח״ט בהלכות דעות פ״ג — אף גם שם מדובר מחובל

יב
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בעצמו ללא צורך (לוא אפי׳ עושה זאת לשם תשובה כמו נזיר טהור) ,משא״כ

כשעושה הדבר לתועלת גופו ,אפי׳ לספק תועלת — שאיננו חוטא.
עוד קצת ראי׳ להמנ״ח מסנהדרין (פ״ט) בחברי׳ דמיכה שאמרי׳ מוחזק
שאני ,ולכאורה הא צריך עוד תנאי שיהא למיגדר מילתא (יבמות פ״ט) ,אע״כ

כיון שהוא מצוהו ,׳הכני ופצעני" אין בזה איסור תורה וא״צ עוד תנאי למגדר מלתא
בי אם שיהא מוחזק לעשות כדברי הנביא .אלא שאפשר לדחות ולומר שהבונה
היא "מוחזק שאני" שכיון שהוא מוחזק הוא יודע הדין ונאמן גם ע״ז שיש כאן

ענין של מגדר מילתא (ועי׳ תום' יבמות שם ואכ״ט).
עוד דבר :הנה מלשון הרמב״ם משמע שיש בכלל חילוק בין אומן לסתם
בן אדם ,שהרי הוא אומר בזה״ל :לא יקיז דם לאביו אם הי׳ רופא לא יחתוך

בבשרו ולא יחתוך ממנו אבר ,ואמאי לא נקט ברישא אם הי׳ אומן לא יקיז דם

לאביו ,כדאי׳ ביו״ד בשו״ע של״ו ,שהרי זהו דבר שא״צ לאמרו שברפואה איירי
הבא ,או שהול״ל וכן לא יחתוך בבשר וכו׳ לרפואה — ש״מ שיש חילוק בין דבר
קל בהקזה לבין נתוח בבשר .בהקזה דוקא בסתם בן אדם חוששים שמא יבוא
לידי שגגת חנק ,ולא באומן שהוא מעוטא דלא שכיח לקלקל ואם יעשה חבורה
הר״ז בגדר אנוס ,לא כן בחתיכת בשר ואבר שמעוטא דשכיח גם ברופאים לקלקל.
]יבתוספתא דמכות איתא שרופא ברשות ב״ד שהמית גולה ועי׳ יו״ד הנ״ל ,ש״מ
שאין זה בגדר אונם גמור הואיל וקלקול מעוטא דשכיח הוי לי׳ להזהר ואלו באנוס

גדול לא אמרי׳ אדם מועד לעולם (כמובא גם בתום׳ ב״ק כ״ז :ועוד) ,ולא חלקו
בתוספתא גבי רופא לענין תשלומין אם עושה בשכר או בחנם כדמחלקי׳ גבי
טבח (ב״ק צ״א וחו״מ ש״ו) ,משום דבאדם צריך להזהיר אפי׳ בעושה בחגם (ובסתמא
רופא עושה בחנם ואינו אלא נוטל שכר בטלה וכמובא ביו״ד) .בכ״ז אם הזיק פטור

לפי שעשה ברשות ב״ד (עי׳ חו״מ כ״ה) אבל חייב גלות אם המית דאיננו אונס
דלא שכיח כלל עד כדי לפטרו מגלות].

ולוא נסכים דבהקזה יש חילוק בין אומן לסתם בן אדם הרי אם הוא מומחה
ואומן לכך הר״ז אונם גדול ומעוטא דלא שכיח ופטור לגמרי.

ב) ולענין העלוקות ,אע״ג שהמג״א והאבן עוזר דעתם שבשבת יש בזה
איסור תורה ,הנה בם׳ דברי מרדכי מפלפל הרבה ומסיק שאין זה אלא דרבנן,
והגם שלא מלא לבו להורות בך למעשה — נראין דבריו ,ובכמה דברים כיוון

כ״ג נ״י לדבריו ,ועי״ש בשו״ת דברי מרדכי סי׳ מ״ג .ומכיון שכך אין כאן

שגגת חנק אפי׳ אם יעשה החבורה ,ויש יסוד להקל .ובכלל יש בהעמדת עלוקה
עוד צדדים להקל ומאפס הפנאי לא שקלתים עדיין במאזנים.
ג) ומיהו לענין הבאנקעם הנה לפי דברי כ״ת (לי לא ידוע טיב הענין)
רד"ז כעושה חבורה ממש .יאף דלרפואה מותר ומצוה אבל חשש של שגגת חנק

פרק א — שו״ת בעשית חבלה לאו״א לשם רפואה
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יש כאן אם יקלקל ולא תושג התועלת .אולם מצ״א לא ברירה לי מילו*א זו שתהא
בהעמדת הבאנקעם משום חבלה של נצרר הדם ,ועי׳ כ״ג גם בשו״ת זכרון יהוסף
להגאון משאוואל ז״ל פ״א סי׳ ק״ד בעגין העמדת פאקן בשבת וימצא שם דברים

מענינים ,וגם לוא אפי׳ תהא ביה משום חבלה הנה מכיון שעצם המניעה מעשית
דברים כאלה במקום שיש אחר הוא דרבנן ,ולדעת הב״ח ה״ה עוד פחות מדרבנן,

(וכלשון הרמב״ם ממרים פ״ה ז׳ המקיז דם לאביו כו׳ לכתחילה לא יעשה כן),
לכן בצרוף התנאי שהאב יאמר בפירוש שהוא מוחל לו אם יקלקל בחבורה כנז״ל
— נלענ״ד להקל היכי ששניהם האב והבן עניים ,ויש לחוש שאם נזקיק להאב
לחפש מקור לכסף לשם כך .ימנע לגמרי או שישתהה בשיהוים ואיחורים ,והוא
שהבן ,מומחה ואומן לאותו דבר באופן שהחשש רחוק וכנ״ל.
ורציתי להאריך ולפלפל ברחבה ,אבל קדושת החג מתקרבת ומוכרחני לקצר.

סכרכת הפסח ובכטו״ם ,ידידו ומוקירו.

יצחק אייזיק הלוי הרצוג
תשובה ב.
מהגאון מוהר״ר צבי פסח פרנק שליט״א
רב ואב״ד פעיה״ק תובב״א
ר״ח סיון תש״ד
כבוד ידיג״פ כו׳

א)

ע״ד השאלה אי בן רשאי לעשות זריקות לרפואת או״א ,וכת״ר מצדד

להיתר בתלתא אנפי ,הנה מ״ש באות א׳ ב׳ לכאורה אין זה מספיק .דכל הפוסקים
סתמו לאיסור מטעם המבואר בגמ׳ דילמא חביל ,ויציאת דם ע״י זריקה הוא דבר
המצוי ומאן מפיס לומר דכאן ליכא החשש .אלא שבאות ג׳ העלה פנים מסבירות
חדשות ,דכיון דבליכא אחר שרי ומכיון דקי״ל כבוד אב משל אב ,הרי אינו

מחויב הבן לשלם וממילא הרי״ז כליכא כאן אחר .ולדעתי עדין יש מקום לדון

בזה ,דאף אמנם איה״ג אינו מחויב להפסיד ממונו בשביל כבוד אב ,היינו דמצות
"כבוד" נדחה מפגי הפסד ,אבל בנ״ד חיוב המצוד .לא פקעה עכ״פ דאי ליכא אחר

עליו המצור .לעשותה ,ובכל אופן הוא מחויב לקיימה ,או ע״י עצמו או לבקש נזאחר
שיעשה במקומו (וגם ע״י אחר מקיים מצות כבוד או״א כדמשמע מפסחים ק״ד!
א״ל ר״י לר׳ יצחק ברי׳ זיל אמטי לי׳ כו׳ לא אזל שדרה לי׳ לאביי כו׳) ,א״כ
אין אנו דנין כאן אי מחויב בכבוד או לא דודאי מחויב לקיימו ,אלא שאם יעשה

בעצמו יש חשש שגגת חנק ,א״כ כסף זה שהוא מוציא לא בשביל מצות הכבוד
אלא לי׳ לגרמי׳ הוא דעבד בשביל עצמו הוא נותן הכסף כדי להתרחק ממכשול
עוון ואשר זו חובתו בכל אופן להתרחק מעברה.

יד

גשר החייט חל?) כ

ב)

ואם סברה זו נתנה להאמר — הרי זו עולה גם לענין השאלה השני׳

שי 1העמדת קרני אומן (באנקעס) שיהא חייב לשלם כסף לאחר כדי להנצל מעברה.
אלא שבכלל אין אני רואה להחמיר בהעמדת קרני אומן (בבאנקעס) דאם המדובר
בקרנים סתומות חושבני שאין זו מהחבורות של נצרר הדם.
ג) וע״ד השאלה השלישית אם בן רשאי להעמיד עלוקות לאביו ,וכתר״ה
דן בזה כחובל בידים ,ומדמה לה למעמיד בהמה על קמת חברו שפליגי בזה תוס׳

ורשב״א ,ושבעין זה כ׳ גם האהעו״ז (או״וז סס״י שכ״ח) שהעמדת עלוקה חשיב

כחובל ומסתמך ג״כ ממעמיד בהמה שחיובו משום מזיק בידים כסברת הרשב״א.
וכתר״ה רוצה לצדד שגם לתום׳ הר״ז כמזיק בידים והא דכתבו שחיובו הוא
משום שן זהו בנוגע לפטור רה״ר שכל שיש לו ממהות שן חיובו משום שן —

הנה לשון תום׳ לא משמע כן ,מדאמרו יאין לפרש שחייב משום אשו נראה
שחתום׳ לא ניחא להו לחלק בהכי ,ואדרבא יש ראי׳ מדבריהם שלשיטתם אין

כאן חיוב מזיק בידים והא דהוצרכו תום׳ (שם נ״ו ).לומר דטעמא דרבנן דפטרי
בהשיך בו את הנחש משום שהאדם עדין אינו בעולם שמשמע דאי הוי בעולם
יש לו דין אש — י״ל משום דהיזק של ארם נחש אינו מסוג אכילה ול״ש בו לומר
שוהו שן ,והוא כאש ממש ואינו דומה למעמיד עלוקה דדמיא לשן כמו מעמיד

בהמה על קמת חברו.
אלא דאכתי קשה ממ״ש תום׳ (שם ג״ו .ד״ה אילימא) דבכפתו והביאו
במקום שסוף ארי לבוא חייב משום אש ולפי״ז גם במעמיד בהמה צריך לחייב
משום אש ,דמה לי אם מקרב בהמה לקמה או ארי לאדם .הרי לכאורה כאילו
דברי התום׳ פליגי אהדדי.
ואמנם שבדברי כת״ר יש להעמיס בכונת המג״א (שם שכ״ח) שב׳ אפי׳
רבנן דפטרי משום דס״ל דארם מעצמו מקיא .והאהעו״ז תמה ואמר שמוכח משם
להפך.

ד) ומה שכתר״ה מצדד לומר דהעמדת עלוקה דומה לכפתו במקום יתושים
הנה המעיין בסנהדרין שם הא דהייב בכפתו לפני יתושים זהו משום דין מצמצם
שחדשה התורה מרבויא דקרא ,וכבר כתבו תום׳ (סנהדרין ע״ז) דהחילוק בין
כפתו לפני ארי ובין לפני יתושין דבארי עדין לא התחיל לחבול בו משא״ב ביתושין.

וכן מחלקין בין פרע עליו מעזיבה לבין זרק עליו חץ ונטל התרים ,ועפי״ז במעמיד
עלוקה אם רק העמיד העלוקה וסלק ידיו הרי בזמן ההעמדה עדין לא התחילו

לחבול ודומה לכפותו לפני ארי ול״ד ליתושין.
עוי״ל דבהעמדת עלוקה הלא בתחלה אין זה כלל בגדר חבלה דכבר ילפי׳
בהיקשא דלרפואה מותר וכל עיקר החשש שמא תשהה יותר מכדי רפואת-

ותבוא א ח " כ לכלל חבלה ,א״כ החבלה ודאי לא היתר .מתחלה ודומה

יטו

פרק א — שו״ת בעשית חבייר .לאו״א לשם רפואה

ממש לכפותו במקום שסוף חמה

ה)

לבוא

דפטור ולא הוי בכלל מצמצם י.

בר מן כל דין אם האב הוא במצב שכזה שיש בידו להסיר את העלוקה

תו אין זה שייך לדין מצמצם .ודומה לנתן גחלת על לבו והי׳ בידו להסירה מעליו

שהמגיה פטור.
ו) ומה שהעיר כת״ר על הא דאמר רב הונא א״ר מעמיד אדם את בהמתו
ע" ג עשבין בשבת ,והרי לרשב״א חייב משום תולש ,ומשום חומר הקושיא נדחק

לתרץ עפ״י המכילתא ואומר אפשר שבדרשה זו כללו שאין משום איסור שביתת
בהמתו ולא גם מאיסור מלאכה ,הנה דרשה זו אין משמעותה כלל למעט איסור

מלאכה אלא רק מאיסור שביתת בהמתו ,דדרשה זו קאי בכה״ג שהיא מעצמה
אוכלת משא״ב במעמיד ,וכדמוכח גם מלשון המכילתא ,והא דסמכו תוס׳ דברי
המכילתא לדברי ר״ה כמעמיד אדם בהמתו — י״ל שתום׳ לשיטתם בב״ק (ג״ו):

דבמעמיד בהמה אין בזה דין מזיק בידים ושפיר הוציאו מדרשת המכילתא שגם
מעמיד מותר ,אבל לשיטת הרשב״א איה״ג שאין לנו להתיר להעמיד בהמה בשבת

מכח דרשת המכילתא .ןוהאהעו״ז שמקשה קושיא זו ותי׳ שאין זו מלאכת מחשבת
— תירוצו זה לא מחוור גם בעיני] ־.
ואולי אפ״ל דנהי דלהרשב״א הוי כתולש בידים אבל לגבי האדם המעמיד
הר״ז תלישה כלאחר יד שאין בזה חיוב מדאורייתא ,ואחרי שלא מחזי כמלאכה

לא גזרו בי׳ רבנן .ועדין צריך הדבר תלמוד.
(ומה שהעיר מעכ״ת מדוע השמיט הרמב״ם דין דכפתו לפני יתושין כבר
עמד בזה הר״ן בחדושיו בסנהדרין וב׳ דלדעתו לא הביא הרמב״ם דין זה משום
שסמך על מה שפסק בדין סוף חמה לבוא).
מכל הלין נ״ל שבשאלה זו השלישית שפקפק בה מעכ״ת בה ביותר —
רואה אני אדרבה להקל בה ביותר מהגי טעמא.
והנני ידידו דוש״ת באה״ר ...

צבי פסח

במוהרי״ל

פרנק

 1כאן פלפל הגאון אב״ד שליט״א בדין מצמצם שגלי קרא דחייב — אם זוהי ילפותא
שחשיב כמאן דעבד בידים וממילא גם לענין שאר דברים כגון חובל בחברו ועוד או
דילמא דמצמצם אינו אלא גרמא ורק ברוצח גזה״ב הוא שחייב ,ופלפל בבאור הסוגי׳ דסנהדרין
שם ובדברי רש״י ותום׳ ובשיטת הרא״ש ובעה״מ שפסקו כרביגא משום דדמי לגרמי ,ומדוע
הכריעו בין גאמוראים בסברא בעלמא ,ויהיב טעמא דפלוגתא דמצמצם בנזקין לא מדינא דגרמי
אלא בהא גופא פליגי במהות חיוב דמצמצם ,והאריך בזה .ואם כי הדברים ראוים להשמע
בנוגע לבאור הסוגיא ושיטת הפוסקים ,אבל מכיון שאין זה נוגע לעצם ההלכה — השמטתי
הדברים האלה.
 2גם כאן פלפל הגאב״ד בדברי האהעו״ז ,ויש גם לנו להאריך אבל לקצר באנו.

t'w

גשר החיים חלק ב

תשובה ג.
מהרב הגאון ר׳ שלמה זלמן אוערבאך שיחי,׳
ב״ה ח׳ אייר תש״ד
הו״כ כו׳...
ובכולא תלתא ספיקי נלעג״ד כדעתו דהדר״ג שליט״א שהורה להיתר,
אלא שבכמה פרטים יש גם לי מה להעיר ,לגרוע ולהוסיף...

א) לענין הזריקות :ראשונה נראה אמנם השאלה חמורה .דהרי ד,ב״י סתם
בשלהנו הטהור כשיטתו בב״י עפ״י דעת הרי״ף והרא״ש שס״ל אפי׳ לצורך רפואה
ג״כ הו״ל שגגת חנק ומדינא הוא דאסור אפי׳ בליכא אחר (ומובא גם בב״ח) א״ב
אף שהרמ״א פסק להיתרא בליכא אחר אפשר שיש להחמיר קצת יותר ,ומה גם
בנ״ד שיש לה (להאם) בעל החייב ברפואתה ,ואף אם אינו רוצה מ״מ אין הבן

רשאי להכניס עצמו בספק שגגת חנק ,וכמו שכופין את הבן לזון את אביו לפי
מה שהוא יכול (יו״ד ר״מ ה׳) כמו״ב כופין אותו גם לרפואתה ע״י אחרים ,בפרט
שהפוסקים סתמו ולא התירו אא״כ "הם מסתכנים או מצטערים".
אולם אחרי שמצד אחד הלא הרמב״ם ודעימי׳ ס״ל כי רב ומר ברי׳
דרבינא שהחמירו על הבן (כשיש אחר) הוא רק חומרא בעלמא ושלדידהו שפיר
מסתבר כיון שהבן עושה הזריקות בחנם יש גם אידך טעמי׳ דמר להקל — הנה

מצד השני כבר כתבו הפוסקים שכל עיקר האיסור הוא שמא יחבול ללא תועלת
ועד״ז בחדושי הר״ן שכתב :וטעמא דרב דלא שביק לברי׳ דילמא חביל ה״ט שמא
יעשה חבורה לאביו ללא צורך היינו שיחשוב ליטול הסילוא ויחבול במקו״א אבל
הקזה לרפואה מותר כפי שמותר להקיז לאחר ואפשר לאסור להקיז מה״ט שלפעמים
יטעה ולא יכוון בהוריד ויעשה חבורה במקו״א שלא לצורך עכ״ל .אגב נלענ״ד

להעיר ע״ז שב׳ הר״ן שם "שהרופא המומחה כשיטעה ברפואותיו איננו שוגג אלא

אנוס דברשות הוא מרפא ואין לו אלא מה שעיניו רואות" שלכאורה הוא נגד

פסק השו״ע סי׳ של״ו א׳ "ואם המית ונודע לו ששגג גולה על ידו" והמקור ה״ה
מתוספתא ,וצ״ע .3וכ״כ גם הלבוש ופוסקים עוד שהחשש הוא שמא יחבול יותר

ממה שצריך ,א״כ גבי זריקות שעפ״י רוב אין זה עושה כלל חבורה מסתבר
שאין להחמיר.

ב) גם חדושו דמר דכשעושה הבן בחנם וליכא אחר בחנם הר״ז כליכא
אחר — בדומה לזה מצאתי ביפה ללב ח״ג רמ״א שכתב בזה״ל :ואף אם יש שם
קושיא זו מתורצת עפי״ד הגאון הרב הראשי (שליט״א) זצ״ל (תשובה א׳) מה שרואה
3
מלשון הרמב״ם לחלק בין דבר הקזה שברופא הר״ז מעוט דלא שכיח שיקלקל לבין נתוח או
מכר ,׳..באה ל־וי מיתה שהוא מעוט דשכיח דיקלקל ואין זה אונס גמור.
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ז

אחר והוא בשכר ובנו עושה בחנם וניחא לי׳ לאב בחנם רשאי ,ועי׳ משק ביתי

אות ס״ט ,עכ״ל( .רצוי לעיין בם׳ משק ביתי שאיננו בידי ולראות שם טעמי

הדברים) .וגם בנ״ד הלא אנו שומעים שאין ביכולת וברצון האם ובעלה לתת
שכר ,וניחא לה בחנם ע״י הבן.

עוד סעד גדול להיתר יש במ״ש המנחת חנוך (מ״ע מ״ח) דהא דמבע״ל
בש״ם להקיז דם לאביו ,היינו שלא ברצון אביו ,וכן הני אמוראי דלא שבקי ליטול
להם קוץ דילמא יעשה חבלה שלא לרצון אביו ,אבל אם אביו מוחל ומצור ,ע״ז

אינו חייב ואינו עובר כלל וכן בחובל בחברו עכ״ל > .ולענ״ד יש הכרח גדול

לדבריו כיון שאזהרת מכה אביו ומכה חברו מחד קרא נפקא וגבי חובל בחברו

ברשות קיי״ל (תכ״א י״ב) שאם א״ל בפירוש ע״מ לפטור שהוא פטור (מכש״ב
לדעת הרמ״א בטוח״מ ת״כ דקיי״ל שאדם רשאי לחבול בעצמו) ,ומפורש גם

פסק הרמב״ם (חו״מ פ״ה א׳) שאזהרת הלאו מחובל בחברו הוא דוקא "דרך בזיון"
— א״כ הה״נ בחבל באביו דרך רפואה גם שלא לצורך והוא נטל ממנו רשות
גם על הטעות שאין לחוש לשגגת חנק ,מכש״ב לפי״מ דמקשי׳ לי׳ נמי לתשלומין
דמכה בהמה שאין חיוב תשלומין היכא שעושה ברשות.
ואף אמנם מכל שאר הפוסקים נראה דלא נחתו לחלק בחובל באו״א בין
אם נתן רשות לבין אם לא נתן רשות מ״מ דברי סברה הם וודאי ראוי לצרף זה

להלכה.
בדבר קרנים סתומות (באנקעס) :בזה רואה אני להוסיף להקל גם
ג)
מטעמים אחרים עוד :לענ״ד נראה דנצרר הדם הוא דוקא אם נקרע אחד מגידי

הדם ונשפך הדם בפגים באופן שאלמלא העור המקיף הי׳ 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 (מ״ו ):כמש״ש בגצרר הדם "וכיון שהאדים
העור מבחוץ כידוע שנקרע העור מבפנים וסופו להנקב ולצאת" ,וכן מבין אני
מפירש״י בשבת דנצרר הדם הוא דוקא באופן שאין הדם חוזר ונבלע ,וכן מלשון

התום׳ בשבת (ע״ה ).דכיון דנצרר סופו לצאת אלא שהעור מעכבו ,וכ״כ גם הרא״ש
"וסופו לד,נקב העור ולצאת" וכ״ה בפיה״מ להרמב״ם וראשונים עוד .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״ג גם בג״ד אפילו אי חשיבת לי׳ להך נפוח כחבלה הרי היא חבורה
חוזרת .ולהדיא מבואר בסנהדרין בתוד״ה הכחישה דלא מחויב אלא בהכחשה
4
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גשר החיים חלק ב

ולא הדרה וגם לעניו שבת איתא (שבת ס״ו" ):סחופי כסא אטיבורי בשבתא שפיר
וווי" ועי״ש ברש״י.
ובעיקר הדבר מה דפשיט לי׳ להדר״ג טובא דבנצרר הדם חייב בחובל
3חו בשבת אפשר להעיר דאע״ג דגבי שבת חייב משום חובל גם בבה״ג דלא
א16זתי׳ כלל מכספו אבל גבי חבלה דאו״א דמקשי׳ לה למכה בהמה אפ״ל שאינו
חייו אלא דוקא בגוונא שאם עשה כן בבהמה הי׳ חייב בתשלומין.

וחושבני שזהו הספק שמספ״ל בירושלמי (שם בסנהדרין פי״א א') המכה
אביו אינו חייב עד שיעשה בו חבורה "באיזה חבורה אמרו אם כחבורת שבת או
וחבורת נזקין .אי תאמר כחבורת שבת אפי׳ לא חסר ,ואי תאמר כחבורת נזקין
עב שיחסר" .הן אמנם מסוגית הש״ם דילן דפריך "אלא היקשא ל״ל משמע דחייב

אף גכה״ג דלא אפחתי׳ מכספא דאל״ב הא אצטריך שפיר להקישא להך מילתא
 1חבלה דאב דלא דמי לחבלה דשבת ,וכן גם משמע בגימ׳ שרק אם חבל לרפואה
פטור גוה״ט דמקשי׳ לה לבהמה ,אבל לא לענין זה שלא יתחייב כי אם בגווני שיש

חיוב תשלומין .אבל מכיון שבירושלמי היא כנראה איבעי׳ תו אין כאן פשיטות
חח שטשיט לי' למר לדמותו לשבת.
ד> בדבר העמדת עלוקה שראה הדר״ג בזה חומר הרבה יש לענ״ד כמה
צדדים להקל .מה שבתר״ה רוצה לדמותה לכפתו לפני יתושים .כנים דבריו רק

ו אומן שהעמיד את העלוקה וגם אוחז בה בשעה שהעלוקה התחילה כבר למצוץ
חום אבל המדובר במג״א ובאהעו״ז ושדבר בה כתר״ה ה״ה כשרק העמיד את
חעלוקח על גוף האדם ומשך ידו בטרם שהתחילה למצוץ בכה״ג ודאי דומה לכפתו
ייסני הארי שפטור.

ן וחילוק זה מבואר גם בחדושי הר״ן ,ועי״ש בר״ן שבכלל פסק כרב אשי
וחומיף מה שהרמב״ם ז״ל לא הביא דין זה משום שסמך על מה שפסק סוף
חמה לבוא .וקצ״ע מה שמדברי הרמ״ה והמאירי ועוד משמע שעיקר החילוק הוא
רק את הדבר הממית כבר נגע בו בשעת כפיתה או לא] .ואם אחז העלוקה עד
ש! !וחילה למצוץ אם בשבת או לאביו שלא לצורך רפואה יש ח״מ (ונראה לכאורה

שאפילו נאמר שהעמדת עלוקה אינה אלא גרמא י״ל דנהי דפטור ממיתה יש
ח״מ איסור תורה ,דרך גבי שבת ומחיקת השם אמרי׳ דדוקא עשי׳ הוא דאסור

וגומא שרי אבל בחבלה לאו״א י״ל שעכ״פ איסור תורה מיהי הוי«.

ובכלל גם העמדת עלוקה (והע«דת תחבושת מוציאה דם) היתר גמור

•'עשות לאו״א לצורך רפואה אפי׳ איכא אחר מטעם פשוט אחר לגמרי ,כיון
שאח׳־כ יכול לסלקו מעליו הר״ז דומה להא דדהפו לתוך המים או לתוך האור
 :כאן האריך גם בנוגע לתחבושת המוציאה דם וליחה לחלקה מן עלוקה .ואכ״מ.

פרק א — שו״ת בעשית חבלה לאו״א לשם רפואה

יט

ויכול לעלות משם או להניח לו גחלת על לבו שיכול לסלקו פטור» .ולכן נלענ״ד
שלצרכי רפואה ודאי היתר גמור...

ברוב הוקרה

שלמה זלמן אויערבאך

ה .סיכום.
היוצא מהדברים :שאף אמנם יש לפקפק ולערער על כמה מפרטי הדברים

שלי ,מ״מ בנוגע למעשה יש להסיק גם מתשובותיהם שיש להקל בכל שלשת
השאלות.
ע״א ״הזריקות״ :אם כי בתשובה ב׳ חוכך הגאון הראב״ד שליט״א להחמיר
אבל מלבד מה שעיקר ערעורו "שהוא דבר המצוי שיוצא דם על ידי הזריקות"

והנה כ״ז שייך במהות הזריקה הגעשית בתוך הגידין (שפותחין אחד הגידין

שבזרוע וכדומה) ,ולא בכל סתם זריקות הנעשות בתוך הבשר שעפי״ר
אין זה דבר המצוי שיוצא דם — אף גם בכלל אפשר להקל כשהבן והאם עניים
והאם (או האב) ניחא לה שיעשה לה זאת בנה בחנם ,וכפי שהוסיפו בתשובה א׳

וג׳ שיש לצרף גם חדושו של המג״ח שאם החבלה נעשה ברצון או״א אין שם

בכלל מהחיוב ,ושיש סמך גדול לדבריו .וגם החדוש שחדשתי שבכה״ג אפשר גם
לדונו "כליכא כאן אחר" אע״ג שבשלושת התשובות פקפקו ע״ז ,ביחוד ערער

ע״ז הגאב״ד שליט״א (תשובה ב׳) בהסברה חודרת — עדיין יש מקום לסברתנו זו,
ובתשובה ג׳ השמיענו שחידוש זה כתבו גם שני מחברים גאונים מדור העבר,

ועכ״ם יש לצרף ג״ז לסניף נוסף לההיתר ,בפרט שרוב הפוסקים הסכימו שכל

האיסור הזה "לא להקיז דם לאביו לרפואה" הוא רק חומרא בעלמא ,שמא יחבול
יותר מכדי צורך רפואה ,ואם הבן מומחה הר״ז מיעוט דלא שכיח שיחבול יותר

מהצורך ולא חיישינן בכהאי גוונא.
ובנוגע לה״באגקעם" הלא נוטה דעת כולם להקל גם מטעם אחר ,שכנראה

להו אין דבר זה ממהות חבורה של "נצרר הדם תחת העור" ,וכאשר כתב ביחוד
בתשובה ג׳ (אם כי לדעתי יש עוד מקום להתוכח).
ומכ״ש בנדון ה״עלוקה" שהוסיפו בה טעמים גדולים עוד להיתרא ,שהר״ז
דומה "למניח גהלת על לבו באופן שיכול הניזק לסלקו" שאין נקרא מזיק בידים,
וא״כ לרפואה לוא אפי׳ תמצוץ יותר מדי אין ליחס מעשה זה של מציצת העלוקה

אל הבן.
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דבר

משה

בבא קמא פ״ג ע״ב

שנא

פרק החובל

אוצר החכמה:

f

(מספר הסימנים הם המשך מסי׳ קמ״א הנמצא בעמוד ר׳)
בחבירו ולכן בעינן גם קרא דפן יוסיף.

דף פ״ג ע״ב
קמב) בענין הלאו של חובל
בחבירו.
א .עיין ברמב״ם בפ״ה מהל׳ חובל ומזיק
ה״א שכתב וז״ל ,אסור לאדם לחבול בין

בעצמו בין בחבירו ,ולא החובל בלבד אלא

ואע״פ שכתבו הרמב״ם והטור שיש ק״ו
מהנלקה בב״ד ,אבל בכל זאת הרי מהק״ו
שכתבו הרמב״ם והטור א״א ללמוד אלא

איסורא

אבל

לחוד

לא

אזהרה

גמורה

ומלקות דהא אין מזהירין מן הדין ,ולכן

אכתי בעינן קרא דפן יוסיף .והכוונה במה
שכתבו את הק״ו היא רק לומר שגם בלי

כל המכה אדם כשר מישראל בין קטן בין

פן יוסיף יש ללמוד לכה״פ שיש איסורא

גדול בין איש בין אשה דרך בזיון הרי זה

מהק״ו הנ״ל .וכן ביאר הב״ח גם בכוונת

עובר בלא תעשה שנאמר לא יוסיף להכותו

הגמרא הנ״ל בכתובות דף ל״ג ,והיינו

בהכאת

שאזהרת מכה את חבירו היא מפן יוסיף,
וקרא דלא יוסיף הוא לגופי׳ ,דהיינו למי

בהפסוק הנ״ל שהביא הרמב״ם כתובים ב׳

שנלקה בב״ד ,כן נר׳ כוונת הב״ח שם

לשונות ,א׳ ,לא יוסיף ,ב׳ פן יוסיף .ועיין

(וע״ע בפרישה שם איך שביאר את כוונת

בכתובות דף ל״ג ע״א דמייתינן תרוייהו

הטור בהך ק״ו).

אם

הזהירה

התורה

מלהוסיף

החוטא ק״ו למכה את הצדיק עכ״ל .והנה

לענין הלאו .וכן רש״י בסנהדרין דף פ״ד

ועכ״ס

יש

לעיין

בדרכו

של

הב״ח

ע״ב הביא את שני הפסוקים עיי״ש .ברם
מדברי הרמב״ם נראה דס״ל שהלאו של

שלמסקנא יש בשניהם רק אזהרה אחת,

מכה את חבירו נלמד מלא יוסיף לחוד

דהיינו שעל הנלקה בב״ד עוברים רק על

ובק״ו.

לא יוסיף ועל חבירו עוברים רק על פן

דלכאורה יש לצדד בזה שלש דרכים :א׳,

והנה גם רש״י בפירושו על התורה בסוף

יוסיף .ב׳ ,שלעולם פן יוסיף לא נאמר כלל

פרשת כי תצא כתב שהלאו של מכה את

לענק לאו ,רק שהוא מגלה על לא יוסיף

חבירו הוא מקרא דלא יוסיף עיי״ש .ברם

שהוא נאמר גם על המכה את חבירו ולא

הטור והמחבר בסי׳ ת״כ הביאו גם קרא
דפן יוסיף וגם את הק״ו מהנלקה בב״ר.

רק על הנלקה בב״ד ,ולעולם השם של

ועיי״ש בב״ח שביאר שבאמת גם רש״י וגם
הרמב״ם וגם הטור סוברים שמלא יוסיף יש

ללמוד לאו רק בנוגע להנלקה בב״ד ,אבל
א״א ללמוד מזה

אזהרה

לענק החובל

האזהרה במכה את חבירו הוא קרא דלא

יוסיף .ג׳ ,שלמסקנא עוברים גם בחבירו
וגם בנלקה בב״ד על ב׳ אזהרות ,והיינו

משום שמאחר שכתיבי שניהם א״כ מעתה
נקטינן שפן יוסיף מגלה על לא יוסיף

קמא ב רוזמרין ,משה בן אהרן<תלמוד בבלי;> { }8עמוד מס  354הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

שנב

דבר

בבא קמא פ״ג ע״ב

שהוא קאי גם על חבירו חוץ ממה שנאמר
בחבירו לאו דפן יוסיף ,וכן נקטינן שלאו
דפן יוסיף קאי גם על הנלקה בב״ד חוץ
ממה שנאמר בנלקה לאו דלא יוסיף.

ובשערי תשובה לרבינו יונה
אות ע״ז כתב שהחובל בחבירו
לאווין דהיינו על לא יוסיף ועל
וכ״כ בספר חרדים בפ״ה ממנין
ע״ב.
ועיין עוד בהסמ״ע ובפרישה שהבין
דלא כהב״ח אלא ששפיר חולקים הרמב״ם
והטור ,ושהרמב״ם נתכוין דוקא ללא יוסיף
והטור לפן יוסיף.

בשער ג׳
עובר בב׳
פן יוסיף,
ל״ת אות

ועיין בגירסת הגר״א והמלבי״ם בדברי
הסיפרי על קרא דלא יוסיף דיוצא מגירסתם
שגם קרא דפן יוסיף אתי לדיני הנלקה
בב״ד (ועיין גם בהגהות הגר״א במכות דף
כ״ג ע״א אות ב׳ שהוא כעין גירסתו
בהסיפרי שם) ,וא״כ מזה הי׳ נראה שכל
הלאו במכה את חבירו אתי רק מהק״ו (ואי
משום אין מזהירין מן הדין עיין לקמן
בסמוך בסק״ב) .מיהו לפי הגירסא השני׳
בדברי הסיפרי שם (וכן גרס גם הב״ח
בריש סי׳ ת״כ) יוצא שגם הדרשה השני׳
שם היא מקרא דלא יוסיף ולא מקרא דפן
יוסיף ,באופן ששפיר י״ל שלא בעינן פן
יוסיף לנלקה בב״ד אלא הרי הוא בא למכה
את חבירו.

ב .והנה כבר הבאנו שמבואר מדברי הב״ח
שאי אפשר ללמוד מהק״ו אזהרה גמורה
משום שאין מזהירין מן הדין (וגם הרי
לוקין על ההכאה היכא דליכא חיוב
תשלומין) .מיהו עיין במ״מ בריש פ״ב
מהל׳ מאכלות אסורות שכתב שהיכא

—משה

שבלא״ה אסור מחמת עשה ,אז שפיר
ילפינן ק"ו לענין מלקות עיי״ש ,וא״כ גם
כאן הרי גם בלא הלאו הרי הוא בודאי
עובר על העשה של ואהבת לרעך כמוך
שנכלל בו שהוא צריך לחוס על ממונו
וכבודו של חבירו כמו על שלו וכמש״כ
הרמב״ם בפ״ו מהל׳ דעות ,ופשוט שה״ה
שהוא צריך לחוס על גופו ,וא״כ למה לא
נוכל להזהיר מן הדין לפי המ״מ.
מיהו יתכן שא״א לדמות את דברי
המ״מ לכאן משום שאולי כוונת המ״מ היא
רק להיכא שיש איסור עשה ,דהיינו לאו
הבא מכלל עשה וכמו שהזכיר באמת בתוך
לשונו שם ,אבל לא להיכא שיש רק ביטול
מצות עשה ,וא״כ אולי בואהבת לרעך
כמוך לא נכלל שום איסור עשה ואין ביד
העובר אלא ביטול מצות עשה לחוד .ועוד
דאולי שאני העשה של ואהבת כיון שאינו
בגדר ציווי מפורש על הכאה כמו העשה
של מאכלות אסורות בהמ״מ שם.

גם יש לעיין ,דהנה דברינו הנ״ל אינם
מספיקים לענין להענש מלקות על הכאת
עבד כנעני לפי מה שצידד הפמ״ג באו״ח
סי׳ קנ״ו שלא נאמר עליו ואהבת ,ויש
ליישב.

ג .ועכ״ם צ״ע על הרמב״ם למה א״א
ללמוד אזהרה גמורה למכה את חבירו
מקרא דלא יוסיף גם בלא ק״ו ,דהא באמת
אין כאן מציאות של ק״ו אלא הרי זה אותו
ציור ממש כמו הפסוק ,דמה לי בזה
שהפסוק איירי בנלקה בב״ד ,הלא מאחר
שלקה הרי הוא כאחיך וכדאמרינן בסוף
מכות ,וא״כ נמצא שכשהוא מוסיף להכותו
הרי הוא מכה צדי?! ולא חוטא .ואם נאמר
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דבר

משה

בבא קמא פ״ג ע״ב

שנג

שבכל זאת הדה אמינא שהקפידה התורה

החובל בחבירו אינו לוקה הרי הוא משום

דוקא על הנלקה בב״ד משום שכבר לקה

שניתן

הרבה ויש בזה סכנה ,א״כ קשה באמת איך
ילפינן משם בק״ו ,הלא התם גרע טפי

ומשלמים ,וא״כ החובל בעצמו דלית בי׳

שום תשלומין הי׳ צריך ללקות .ואפילו לפי

(ועיין היטב בפרישה בריש סי׳ ת״כ).
שו״ר את לשון הרמב״ם בספט״ז מהל׳

מה שכתבו הפוסקים בסי׳ תכ״ר סעי׳ ג׳
שאם חבל בעבדו חבלה שיש בה שוה

סנהדרין דמבואר שנהי שלאחר שלקה את

פרוטה הרי הוא פטור ממלקות אע״פ שגם

המספר הראוי הרי הוא צדיק אבל מ״מ

שם אינו חייב בתשלומין ,אבל מ״מ שאני

כוונת השליח ב״ד היא להכותו בשביל

התם שבעצם הוי שפיר בר תשלומין ,רק

רשעתו וא״כ שפיר בעינן מדת ק״ו.

שאינו משלם משום שמה שקנה עבד קנה

לתשלומין

וקי״ל

שאין

לוקין

רבו (עיי״ש בסמ״ע ובקצה״ח) ,אבל הכא

קמג)

עוד בענין הלאו של
חובל בהכירו.

א .הנה יש לעיין בלשון הרמב״ם הנ״ל
שהבאנו בתחילת אות קמ״ב ,דהא חזינן

שהיכא שהזכיר את האיסור כתב שאסור
להכות בין עצמו ובין חבירו ,אבל היכא

כלל,

לכאורה

לא

חשיב

בר תשלומין

וממילא

אם

איתא

שהוא בכלל הלאו,

לכאורה הי׳ צריך ללקות.
שוב העירני הגאון רבי בנימין זאב פראג
זצ״ל ממה שהבאתי באות רכ״ז לענין בל

שהזכיר את הל״ת משמע קצת שהוא עצמו

תשחית שיש אומרים שאע״ם שגם שאר
דברים חוץ מעצים הרי הם בכלל הלאו

אינו בכלל .ולכאורה נראה מזה שאע״ם

אבל בכל זאת אין לוקין אלא על עצים

שילפינן מהא דנזיר איקרי חוטא שאין אדם

כיון שהוא הציור המפורש ,דלפ״ז י״ל

רשאי לחבול בעצמו ,אבל מ״מ אכתי אינו

שה״ה

גם

בכלל הלאו (והך גוונא של ציער עצמו מן

החובל בעצמו הרי הוא בכלל הלאו ,רק

היין בודאי אינו בכלל הלאו דהא אין בזה

שבכל זאת אינו לוקה כיון שאינו הציור

שום הכאה ומעשה ,וגם אינו דרך בזיון).
ועיין לקמן בדף צ״א ע״ב בתד״ה

המפורש .ולענ״ד נראה שיש מקום לחלק
בין הכא להתם אלא שהדבר רפיא בידי

החובל וכו׳ שצידדו לומר שהחובל בעצמו

והנני סומך על המעיין.

לענין

לאו

דחבלה דלעולם

אינו לוקה*) ,וכן איתא בשט״מ לקמן בדף

ועכ״פ ע״ע בתום׳ בשבועות דף ל״ו

צ׳ ע״ב בד״ה ושיבר את הכד בשם
המאירי .ולכאורה גם מדבריהם מוכח

ע״א בד״ה ושמור נפשך מאד שהקשו למה
אין כו״ע מודים שאסור לחבול בעצמו

שאינו בכלל הלאו ,דהא אם הוי בכלל

משום הפסוק של ושמור נפשך מאד או

הלאו למה אינו לוקה ,דהא הטעם למה

מהפסוק והשמרו מאד לנפשותיכם.

*) ואם גרם לעצמו הידק דלא הדר הרי הוא עובר
בבל תשחית ,עיין בזה באות רכ״ו ,ולענין מלקות

עי׳ באות רכ״ז.

ב .עיין במנ״ח בריש מצוה מ״ח שכתב
שאם מחל לחבירו והרשהו לחבול בו ,הרי
מחילתו מועלת ,וליכא בכה״ג שום עבירה
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דבר

שנד

בבא קמא פ״ג ע״ב

משה

כלל משום דתלוי בקפידא ואיתיהיב
למחילה .והנה אם נאמר שאין בכה״ג שום
עבירה כלל וכלשונו של המנ״ח שם א״כ
נצטרך לומר שהך איסור שילפינן מנזיר
נאמר רקי על המכה את עצמו אבל לא על
המכה את הזולת ,דאל״ב הרי גם לאחר
מחילה אכתי צריך להיות אסור משום
הלימוד מנזיר כמו שהחובל בגופו עובר
בזה ואינו יכול למחול את האיסור הזה
לגבי עצמו ,וצ״ע.

צ״ע דהא היכא שמכהו שלא לשם תוכחה
הרי גם בלא הלאו של לפני עור הרי זה
אסור משום הלאו של לא יוסיף ,וא״כ
בע״כ צ״ל דאיירי שפיר בלשם תוכחה אשר
זו היא סיבה שלא יעבור בבל יוסיף ,רק
שבכל זאת הרי הוא עובר בלפני עור אע״פ
שהוא לשם תוכחה ,וא״ב הדרה קושיא
לדוכתה איך מותר להוכיח עד כדי הכאה
הלא אע״פ שהוא עושה לשם תוכחה אכתי
כאן משום לפני עור.
יש
nNj״Ll234567n

ועכ״פ אפילו אם נאמר כהמנ״ח שמהני
מחילתו להתיר להחובל לחבול בו ,אבל
בכל זאת אכתי נראה פשוט שאסור למחול
מחילה זו ,דהא לא גרע מה שהוא מוחל
לו ומרשה לו לחבול בו ממה שהוא מצער
את עצמו מן היין ,וא״כ גם בכה״ג הי׳
צריך להיות אסור משום האיסור שלמדים
מנזיר.

ואולי י״ל שאין הכוונה שמותר להוכיחו
גם תוכחה זו שעומדת לגרום הכאה ,אלא
הכוונה היא שאסור להוכיחו כבר את
התוכחה הזאת שיש בית מיחש לחשוש
שהיא תגרום להכאה .מיהו ממשמעות
הסוגיא שם לא משמע כן ,ויש לפלפל בזה
בפשט הסוגיא שם.

;אוצר החכמה!

ג .עיין בערכין דף ט״ז ע״ב דפליגי
אמוראי באם החיוב של הוכח תוכיח את
עמיתך הוא עד כדי הכאה או עד כדי קללה
או עד כדי נזיפה .ולכאורה צ״ע איך מותר
עד כדי הכאה ,הלא הוא עובר בלפני עור
בזה שהוא גורם להכאה (ובודאי שאין
המדובר שם שהוא מוחל לו בלבו ,חדא
דהוי לי׳ להש״ס למימר הכי ,ועוד דהא יש
אומרים שמחילה לא מהני ודלא כהמנחת
חינוך) .וי״ל דכיון שהוא עושה לשם
תוכחה ומתכוין לטובת חבירו א"כ אין על
זה חלות שם של נתינת מכשול .מיהו צ״ע
משום שלפ״ז יוצא שמאי דאמרינן שהמכה
את בנו גדול עובר בלפני עור הרי זה איירי
באופן שהכהו שלא לשם תוכחה ,דהא
לשם תוכחה לא מיקרי נתינת מכשול ,וא״כ

ועיין ברמ״א בחו״מ סי׳ תכ״א שכתב
שמותר להכות לפי שהוא ברשותו בדרך
תוכחה .וצ״ע דמאי שנא מבנו גדול שאסור
לכאורה גם לשם תוכחה וכהנ״ל .מיהו
הרמ״א איירי שם בציור של "לאיפרושי
מאיסורא" וא״כ יתכן שבכה״ג שאני כיון
שהמוכה קאי עכשיו באמצע לעבור
איסורים.
גם יש להסתפק בלשון הרמ״א שם אם
כוונתו היא דוקא למי שהוא ברשותו כמו
עבדו וכן מי שהוא סמוך על שולחנו וכמו
שצייר שם ,משום שבהאופנים האלו יש
קפידא עליו על שנעשים מעשים רעים
ותועבות בתוך ביתו וכמו שביאר רבינו
יונה בפ״ב מאבות משנה ז׳ ענין זה ,או
האם ה״ה לכל אדם רק שדיבר הרמ״א
בהווה .ומלשון ספר החרדים בחלק ל״ת
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דבר

משה

בבא קמא פ״ג ע״ב

שנה

פרק ה׳ אות ע״ב משמע שמותר אפילו אם

סי׳ תכ״ד סק״ד שהביא מחלוקת הפוסקים

אינו ברשותו דהא לא הזכיר שם תנאי זה.

בענין מכה בנו ,דמצוה קעביד ופטור
מגלות ,אם חייב מיהא נזק וד׳ דברים.

קמד) בענין הנ״ל.

ועכ״ס

בנוגע

למה

שכתבנו

בדעת

הרמב״ם בזה ,עיין בדברי המ״מ על ה״ג

והנה הא דכתב הרמב״ם בריש פ״ה
מהל׳ חובל ומזיק שהוא עובר בלאו גם על

דמשמע שכוונתו היא להוכיח מהא שהוא

כן

חייב לשלם שהוא שפיר עובר על הלאו.

קטן

ואשה

לכאורה

נראה

שלמד

מרציחה דכתיב בה נפש ואמרינן שגם קטן
הוא בכלל ,אלא שלכאורה.,,יש לפרוך מה

לרציחה שיש בה איבוד נשמה*).

ויש לדחות.
ועכ״פ ממה שסובר הרמב״ם בה״ו שנזק
הוא קנם אין ראי׳ שהחיוב תשלומין הוא

ואולי למד כן הרמב״ם מהא דתנן לקמן

משום שהוא עובר על הלאו ,דהא מצינו

בדף פ״ז ע״א שהחובל בקטן חייב וס״ל

הקנס של חצי נזק של קרן שאינו בא

שלא שייך חיוב תשלומין אם לא שעבר

בשביל שעבר על איסור וכמו שמבואר בדף

על הלאו אשר לפ״ז מוכח מהמשנה שם

ט״ו ע״א אלא כי היכי דלינטרי׳ לתורי׳

שהחובל בקטן עובר בלאו .ברם לכאורה

עיי״ש ,ואם כן אולי גם כאן הרי זה קנס

יש לפקפק בזה משום רעייץ בריש הלכות

כדי שלא יחבול פעם אחרת .וגם ממה

גניבה ובריש הלכות גזילה שפתח הרמב״ם

שכתב הרמב״ם בפ״א ה״ג שראוי לחסרו

עם הלאו ורק אחד כך הזכיר את התשלומין

אברו כמו שעשה לחבירו (ושנזק הוא כעין

הזכיר

כופר אברו) ,אין הכרח לומר שהכוונה היא

משא״כ

'
J?^6_7tv
ng׳

בהל׳

חובל

ומזיק

לא

הרמב״ם את הלאו עד סרק ה׳ ,והי׳ נראה

משום שעבר על איסור מסוים.

מזה דס״ל שבחובל בחבירו אין החיוב

ועי׳ גם ברש״י בגיטין דף כ״א בריש
ע״ב שחיפש הכרחים שאסור לחבול בעבד,

ועי׳ בנוגע לזה בקובץ שיעורים על ב״ק

ולא הכריח כן ממאי דאמרינן בדף פ״ח

באות ק״ו שהביא מחלוקת בין היראים

כאן שהוא חייב בתשלומין .מיהו נראה

והר״ן בענין אם חייב לשלם היכא שהי׳

דס״ל לרש״י כהנ״ל שאין החיוב תשלומין

מותר לחבול משום זה שאינו עושה מעשה

מיוסד על עבירת הלאו .ועי׳ במהרי״ץ חיות

עמך ,דלהיראים פטור ולהר״ן הרי הוא

שם.

תשלומין תלוי בהלאו כלל.

חייב .ועי׳ כעין כזה בפתחי תשובה בחו״מ

ועכ״פ אפילו אם נאמר ששפיר מוכח

שכתב

לכל דבריו (ואשמועינן שהוא חייב אע״פ שלא

הרמב״ם וז״ל ,ויראה לי שהמקלל את הקטן הנכלם

שמע ולא נצטער כמו שהביא הרמב״ם לעיל שם),

*)

ועיין

בפכ״ו

מהל׳

סנהדרין

ה״א

לוקה עכ״ל .ועיי״ש ברדב״ז ובכ״מ דמבואר שאין

וא״כ אכתי אין ראי׳ מזה לקטן .וגם מה שכתב

מקור מפורש לדבריו .ולכאורה אין ללמוד מחרש

הכ״מ שם שלמדה הרמב״ם מהא דחייבים על בושת

דקרא (וכמו שרצה הרדב״ז שם לומר ,וכמו שיש

של קטן צ״ע ,דמנ״ל מדה שלוקין על קללתו.

גורסים בגוף לשון הרמב״ם שם) ,דהא דלמא חרש

והכ״מ שם הביא עוד שהטור גורס בדברי הרמב״ם

דקרא איירי בחרש שמדבר ואינו שומע דהוי פיקח

שם שמקלל את הישן חייב ואינו גורס הטו.
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שנו

דבר

בבא קמא פ״ג ע״ב

ממה שהוא משלם (וכן ממה שכתב
הרמב״ם שהוא קנם וכופר אברו) שהוא
עובר על דבר מה ,אבל אכתי אין הכרח
לומר שהוא עובר על הלאו של פן יוסיף,
דהא חילקנו כבר בחלק א׳ בסוף אות ב׳
שיתכן שהחיוב תשלומין מיוסד על זה
שעבר על חיוב מסוים שחייבתו התורה
כלפי חבירו שלא להזיקו ,ואינו מיוסד על
איסור שהוא עובר כלפי שמיא.
וע״ע ברש״י בגיטין שם שכתב שממה
שהעבד יוצא בראשי אברים מוכח שאינו
רשאי לחבול בו .ומשמע בפשטות שכוונתו
לומר שלא יתכן קנס בלי שהמעשה יהי׳
אסור .וכבר הערנו שבפ״נ קנסא מצינו קנס
בלי^איסור .ואולי יש לחלק בדעת רש״י בין
היכא שהקנס הוא יותר ממה שהזיק לבין
הקנס של סנ״ק שהוא פחות ממה שהזיק.
וכבר הארכנו בחלק א׳ אות ב׳ בענין,
אם יש חיוב תשלומין בנזקין היכא שלא
עבר על האיסור מזיק.

קמה) בענין הנ״ל.
הנה חזינן שכתב הרמב״ם בלשונו הנ״ל
שהבאנו בריש אות קמ״ב שעוברים על
הלאו רק אם הכה ישראל כשר .ומקורו
הוא מסנהדרין דף פ״ה ע״א דאמרינן שם
שאם הוא אינו עושה מעשה עמך לא
מתחייבים עליו .ועיין בספרי על אבות
באות צ״ה בענק הגדר של אינו עושה
מעשה עמך.

קמו)

רואין אותו כאילו הוא
עבד נמכר בשוק.

א .פירש״י וז״ל ,שהרי הזיקו והפסידו
ממון זה שאם הי׳ נצרך הי׳ מוכר עצמו

משה

בעבד עברי עכ״ל .והרא״ש חולק עליו
וכתב ששמין אותו כעבד כנעני .ועיין
בקצה״ח בסי׳ ת״כ סק״א שכתב וז״ל ,והנה
לשיטת רש״י דנישום כעבד עברי ומשום
דישראל אינו נישום כעבד כנעני ,א״כ הא
נמי דאמרינן בסנהדרין דף ט״ו ע״א גבי
דמי עלי דשמין אותו כעבד עיי״ש היינו
נמי כעבד עברי ,וא״כ תיקשי לפי מה
שכתבו תוס׳ בפ״ק דקידושין דף ז׳ ע״א
דבן חורין לא איתקיש לקרקע וכו׳*) ואי
נימא דהך דסנהדרין דשמין אותו כעבד
היינו כעברי אכתי אינו כקרקע ואינו שומת
קרקע כלל ,ואמאי צריך בדמי עלי תשעה
וכהן ,דעבד עברי אינו כקרקע כמו שאר
אדם וכו׳ ,ורש״י (מתורץ) לטעמי׳ דס״ל
פ״ק קידושין דף ו׳ ע״א רכל אדם הוקש
לקרקע ,ומש״ה בהך דסנהדרין דף ט״ו ע״א
_אע״ג דאינו נישום אלא כע״ע ,נמי הוה לי׳
דין קרקע וכו׳ עכ״ל.
והנה דברי הקצה״ח בנויים על הא
דהבין שטעמו של רש״י דשמין כעבד עברי
הוא משום שישראל אינו יכול להיות נישום
כעבר כנעני ,ומש״ה ס״ל שגם בההיא
דסנהדרין יפרש רש״י ששמין כע״ע .מיהו
נראה שלעולם גבי דמי עלי מודה רש״י
ששפיר אפשר לשוס ישראל כעבד כנעני,
ואין כוונת רש״י כאן לומר שמצד דיני
שומא א״א בשום פנים לשום ישראל
בשומת עבד כנעני ,אלא טעמו של רש״י

י החכמה|

*) והנה הקצה״ח הביא שם שע״ע לא הוקש
לקרקע מהר״ן והריטב״א ,מיהו עי׳ בגמ׳ בקידושין
דף כ״ח ע״א דמבואר שאין נשבעין על ע״ע כמו
שאין נשבעין על ע״כ וטעמא דע״ב הוא משום
שהוקש לקרקעות.
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סימן ין.

כרים לאופן א׳ ודאי פטור ולאופן ב׳ מסתבר שחייב
כדבארתי וכן סובר הרתב״ס שסובר שיש גס טעם זה
בגרתי אבל הרא״ש סובר שפטור אף שלתה שבארתי סובר

כאופן 3׳ וצריך לומר דסובר שצריך שיהיה גם איסור
תזיק וזה ליכא .ובז ו רק תטבע ליס מסתבר שלאופן ג׳
יש לחייב ולאופן ב׳ אין לחייב כיון דעדין אין נחשב שעשה
תעשה היזק כלל כיון דבשויה היא אף שם .וכן בשף תטבע
ולא חסריה לאופן ג׳ יש לחייב ולאופן 3׳ אפשר אין לחייב
דכיון דלא חסריה אין כאן תעשה תזיק כלל כתו דליכא
תעשה היזק בזה .וכן נצורס אזן לאופן ג' יש לחייב דאף
ד^או^גבי תזבח קייתי ת״ת לא היה לו לעשות זה בשל
חברו אבל לאופן נ׳ כתו שזה שלאו לתזבח קיימי עושה
שאינו תעשה היזק כ״כ עושה זה שאינו גס תעשה תזיק
ולכן הרא״ש שסובר כאופן ב׳ סובר שפטור בכולהו הני
ג׳ כרבה אף שתחייב בגרתי .ונשחרר ענדו אפותיקי ותזיק
שעבודו לאופן ב׳ יש לחייב אבל לאופן ג׳ תסתבר שפטור
כיון דעושה בשלו וכדכתב הראב״ד בשס הרי״ף .וברא״ש
תשתע נדף צ״ח שתחייב וכן תפורש בדבריו בגיטין דף
ת״א והוא תחתת שסובר כאופן ב' כדנארתי .והרמב״ס
שסובר ג״כ שחייב הוא תשוס שסובר כב׳ הטעתיס
כדבארתי וכן הרתב״ן סונר שחייב הוא נתי תחתת שסובר
כב׳ הטעתיס כדבארתי ויהיה בבהתתו שהזיקה שעבודו
של חברו פטור לתה שבארתי לעיל בדעת הרתב״ן:

והנה הרתב״ם סובר בה׳'״ 3משכירות ה״ג דפשיעה
בשותרין הוא מזיק והוא ניחא לאופן ג׳ דגדר
חיוב תזיק הוא תטעס אחריות דשותר אחרי שקבל עליו
שיהיה החפץ שתור הוי באחריותו גס לענין זה שעשאו
אינו שתור וחייב בהפסד שבא תזה כפשע נשלו דהא בשל
האחר לא היה רשאי לפשוע אתרי שקבל עליו( .ול״ד
לסתס אדס שפשע שאף שתתוייב שלא לפשוע תצד עשה
ול״ת דהשבת אבדה ת״ת לא העתידה תורה באחריותו
בשביל זה כיון שלא קבל עליו ואין תוטל עליו תדיני מתון
אנא תצוה ואיסור בעלמא) .ולכאורה היה זה רק כמזיק
באופן גרתי דהרי עכ״פ לא עשה בידיס אבל א״כ יתצא
שלתאן דפוטר בגרתי יסבור דפשיעה לא הוי תזיק בשותרין
ויפטר בקרקעות וזה דוחק דא״כ לא יהיה ראיה תהא
דלא תגן ש״ח אינו תשלס דהא להפוטרים בגרתי נצ״ל
דלאו דוקא נקט דה״ה אינו תשלס כתוס ב״ת דף נ״ז
וא״כ אפשר גס לכו״ע יש לפרש כן ודוחק לומר שרק
מסברא אתר זה הרתנ״ס אף שכתב יראה לי ולכן צריך
לומר דבשותר שקבל עליו נחשב כמזיק בידיס תתש וחייב
בקרקעות אף למאן דפוטר בגרתי .אבל לאופן א׳ שהוא
מצד האיסור תזיק לא שייך לחייבו יותר מחתת שקבל
עליו כתו שאין תועיל קבל לשתות תינוק להתחייב בדין
רוצח בפשע ונהרג .ואף לאופן 3׳ לא תסתבר לחלק אבל
הרתב״ם סובר כאופן ג׳ כדבארתי:

סימן יח.

בעניז ע בי ד אי נש די נ א לנפשי ה
'ח ■1234567

עגה א.
דה כ״ח ,הקשו התוס׳ על הא דאם איירי ברייתא דשור
שעלה ע״ג חברו להורגו ובא בעל התחתון ושתט
את שלו ונפל עליון ותת פטור בתועד דליכא פסידא אך
סובר דעביד איניש דינא לנפשיה כרב נחתן ניחא ליה תה
שבסיפא תניא דחפו לעליון ותת חייב וכשתתרץ דאיירי
בתס דאיכא פסידא הקשה דגס דחפו לעליון אתאי חייב.
ותה שתירצו דאי איירי בתועד שאינו בהול ידע שיש לחיינו
תטעס שהיה לו לשתטו ורק בתם שהוא בהול שירא
להפסיד היה סבור שאין לחייבו דלא תסיק אדעתיה
לשותטו הוא דחוק קצת דנתצא שהתתרץ לא תירץ ע״ז
כלום רק שאתר שלא איכפת ליה נהקושיא בלא טעס שזה
דחוק דיותר תשחע שהתתרץ הוא התחדש טעס שהיה לו
לשתטו .וגם לפי׳ התוס׳ הא תסתבר שלא פליגי התקשה
והמתרץ בעצם סברא דבהול אלא דודאי תודה גס המתרץ
שיש סברא דבהול אך סובר דאף שהוא בהול אינו אונס
לפוטרו דת״ת הי״ל לעיין איך לעשות באופן שלא יוזק
דהוא לשותטו וכדחזינן דאף לענין מיתה חייב הנרדף
כשהיה יכול להצילו באחד חאבריו כדא״ר יונתן בן שאול
בסנהדרין דף נ״ז ואין יכול לותר שהיה בהול מחתת יראת
התיתה .והתקשן היה סבור דכיון שהיה בהול הוא כאנוס
תלעיין .ונרוצח איירי דוקא נהיה ידוע לו אף שהיה בהול

ליכול להצילו באחד תאבריו וכהא דבסנהדרין דף ת״ט גבי
אבנר שהוכיח יואב דהיה יכול וא״כ תוכח גס דלא היה
בהול תלכוין לאחד תאבריו דהשתא בדופן חתישית כיון לו
עיי״ש וגס הא לחיינו מיתה איירי בהכרח שאתרו ביה
שיכול להצילו באחד מאבריו וקבל עליו ההתראה וא״כ לא
היה בהול כ״כ להחשב אונס ויואב שהוצרך להוכחה תתה
שכיון לדופן חמישית הוא מחתת ששס לא היתה התראה
והרגו רק בדין גואל הדס כתפורש שס אבל כ״ז שלא
ידעינן דידע שיכול להציל באופן אחר תלינן שמצד בהילות
לא ידע והוא אנוס ולכן היה סבור התקשה דאין לחייבו
בתס שהיה בהול על שדחפו ולא שמטו .וצריך להבין
פלוגתייהו בזה :

עוד הקשה הפנ״י׳דגס במועד תשכחת ליה דיש לחוש
להפסד כגון שאין שס עדים ולא יאתינוהו וגם
אם אין לו להשתלם ושור המזיק הוא גרוע הרבה תשל
הניזק וא״כ יהיה פטור באופן כזה גס במועד ואף נדחפו
אף שהי״ל לשחטו להתקשן והי״ל לומר תאי לאו במועד
ואיכא עדים ויכול להשתלם ולתרץ לא בליכא עדים או
בתס ונשאר בצ״ע :

עוד

קשה תה שהרשב״א בחדושיו סובר לדינא שיש חלוק
בין תועד כשיש עדים לאין עדים ולתס באם

לא היה יכול לשומטו אלא לדחפו דבתס ובתועד כשאין
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עדים פטור ובמועד כשיש עדים ויכול להשתלם חייב הא
לדינא שהלכה כר״נ דעביד דיכא לנפשיה מכליה חלוק זה
ות״ש ממשבר ויוצא בממלא חצר חברו כדי יין שכיון
שנחשב אינו יכול לסדרן זע״ז מצד הטרחא כדכתבו התוכן׳
וגס הרשב״א בעצמו יכול גם לשבר אף שאיירי גס שם
בליכא פסידא אליבא דר" ג והתוס׳ "וד^י פליגי על

הרשב״א דהא כתבו שאס היה טרחא בשמיטה יותר
מבדחיפה היה גס בכאן מותר לדחוף אף במועד דהא
הקושיא היא גס מאס היה איירי במועד כדהיה סובר
המקשה וגס אף בתס אין שייך מצד טרחא יותר הפסד
תבמועדגלכן אין לחלק נטרחא נין תס למועד ואם אסור
.
י
*
י
יאה״ח  :1ZJ4567י
וחייב במועד אסור וחייב נמי בתם וא״כ פליגי התוס׳
על הרשב״א ומתירין אף במועד מצד טרחא כ״ש שיש
להתיר לדידהו הדחיפה כשאין יכול כלל לשומטו .וכן
תפורש ברמב״ס פ״ו מחובל ומזיק ה״ז דאם לא יכול
לשומטו פטור אף במועד כדסברי התוס׳ וצריך להבין
במאי פליגי התוס׳ והרתב״ס עס הרשב״א:
“

עוד

הקשה נמלא הרועים דגס במועד איכא עכ״פ פסידא
מצד כושרא דחיותא כדאיתא בב״ת דף צ״ג

ונשאר בצע״ג:
עוד קשה דהרתב״ס פ״ו שס ה״ה כתב בתמלא חצר
חברו רשאי רק ליכנס ולצאת כדרכו אף
שישתברו ע״י זה ולא לשבר בכוונה וכתב הת״ת דתה
שרשאי דרך הלוכו הוא נמשך כפי השיטה שכתב למעלה
דכל זמן שאינו תתכוין להזיק אפי׳ ברשות כיון שהוא
ברשותו פטור עיי״ש ,וזה תמוה מאד דהא בגת׳ תפורש
שהוא מטעם דעביד דינא לנפשיה וגם ממילא אולי יש
לפטור אף נשבר נכוונה לפ״ז ועיין נבאורי הגר״א בסי׳
שע״ט סק״ה שתשמע שעמד בזה :

—

עוד קשה דהא תשמע דכתו דבתקוס פסידא מותר גם
להכותו כדהשיב ר״נ תאה פנדי בפנדא למחייה
כ״כ לר״נ עצתו שסובר שעביד דינא אף שלא במקום
פסידא תותר גס להכותו כדתשמע מלשונו דרק למ״ד
דלא עביד דינא לנפשיה הוצרך לזה שהוא מקום פסידא
שכו״ע מודים דעביד דינא .וכן מוכרח לתה שניחא לר״נ
בהא דפטור הרב שחבל בנרצע שכלו ימיו ותסרהב לצאת
אף להמקשן שאיירי בליכא פסידא .וכן תפורש
ברא״ש .ואס כן קשה על הרתב״ם דפסק כר״נ
בפרק ב׳ מסנהדרין הלכה י״ב ותכל תקום פסק בפ״ג
מעבדים ה״ה דרק במסר לו שפתה כנענית פטור תצד
דהשתא איסורא משמע דלא רשאי תצד עביד דינא לנפשיה.
ועיין בתל״ת שהביא קושיא זו בשם תוהרש״ך ותירץ
שהרמב״ס סובר דאף לר״נ אסור להכות שלא במקום
פסידא והתל״ת הביא ראיה לזה תר״פ בדף ת״ח בנכנס
שלא ברשות שחייב בהזיקו ותפרש שאיירי בתזיד כדי
להוציאו ולא היה יכול להוציאו בענין אחר וקת״ל שאף
שעביד דינא אינו רשאי להכותו ולהרא״ש איירי ר׳’פ
נהזיקו שלא בתתכוין ולא איירי בדין עביד לנפשיה עיי״ש
אבל א" כ צריך להבין בתאי פליגי;

עוד הקשה שם התל״ת על המחבר שבסי' ד׳ פסק שיכול
להכותו אף בליכא פסידא ונסי' תכ״א בתסרהב
לצאת כתב זה רק בשם י״א משמע דלא פסיקא ליה שיהיה
רשאי שלא במקום פסידא .וביותר קשה זה על הרת״א
שבסי' תכ״א פסק רק ביש פסידא שחושש שיגנוב כתירוץ

משה

הגת׳ מותר להכותו ובסי׳ ד׳ לא השיג אתתנר וא״כ סוגר
דיכול להכותו אף בליכא פסידא וסותר להא דסי׳ תכ״א.
ותירוץ התל״ת מחמת דברגע זו קודם שיבא לב״ד איכא
פסידא שדבר שהוא שלו הוא תחת רשות חברו הוא דחוק
טובא אחרי שעכ״פ אין לו פסידא תזה .ותתוה לכאורה
איזה טעם יש לו בזה .ועיין בנה״ת סי׳ ד׳ סק״א שכתב
לתרץ דודאי אין רשאי להכות דלא עדיף מב״ד דג״כ
אסורין להכותו כשאפשר להם בדרך אחר וכיון שיכול
לילך לב״ד וליקח בלא הכאה ודאי אסור לו להכות ורק
כשכבר הכהו פטור מספק שתא גם לב״ד לא היה ציית
והיו צריכין להכותו ולכן היה ניחא לר״נ תשום דאיירי
דכבר הכהו ותמוה תירוצו דהא הרתב״ס נתי איירי שכבר
הכהו ות״ת הוצרך לטעם שאסור בשפחה .ועל התחבר
אינו כלל תירוץ דהא הי״א שבסי׳ תכ״א סובר שגם תותר
לחבול נו כדי להוציאו וא״כ אין סונר חלוק זה וא״כ קשה
הסתירה שכאן מתיר וזה ודאי דוחק לותר שספקו הוא
בסי׳ תכ״א נזה גופיה שתא תותר להכות שלא כסברת
הנה "ת דא״כ צריך לידע תהו ספקו .וגם חלוקו בין
לכתחלה לאס כבר חבל לענין תשלותין שפטור תשוס
דשתא גם הב״ד היו צריכין להכותו תמוה לכאורה דכיון
שהיה אסור להכותו נרגע ההוא תשום שצריך לילך לב״ד
יש גס לחייבו כיון דודאי היה אסור אז ות״ש מהחייב
תלקות דאסור להכותו ברגע קודם שחייבוהו וגם חיינין
לשלם אס הלקוהו וכ״כ הכא כיון שעכ״פ קודם שפסקו
הב״ד ולא ציית להו אסור להכותו יש גס לחייבו .אבל
עכ״ס זה שכתב הנה״ת דאין שייך להתיר להכותו כשיכול
להציל ע״י הליכה לב״ד לכאורה הצדק אתו ויקשה זה
על הי״א שבסי׳ תכ״א וכל הסוברין שתותר להכותו אף
שלא בתקוס פסידא וגם ת״ש מיכול להציל נעצמו בענין
אחר שאסור וחייב:

עוד קשה תה שפרש״י על הקושי׳ א״ה דהוא דרך
עקלתון תה שנתן להם תן הצד א״ה דלאו חלוף
הוא אמאי שלו לא הגיעו הא שייך להקשות רק אתאי
תה שנתן נתן כדגרסי התוס׳ ועיין בהגהות הגר״א שכתב
ע״ז צ״ע וכוונתו ודאי לקושיא זו וכן כתב נבאוריו לחו״ת
סי׳ שע״ז סק״ב שדברי רש״י א״י להולתו .עוד קשה מה
שכתב הגר״א שם בבאוריו שמרש״י דכאן תוכח שחצר
שהחזיקו בו רבים אף שלא ברשות אסור לקלקלו ולכאורה
תנ״ל תרש״י דסוגיין זה :
-------- 4--------

ענח ב.
והנכון לע״ד דהנה יש לפרש היתר הכאה דב״ד כשלא
ציית דינא בג׳ אופנים .א) דהוא תטעם הצלה
דהתתון לנעלים התירה תורה אף להכות וכעין הא
דמותר אף להרוג הרודף בשביל הצלת נפש כ״כ בשביל
הצלת ממון הותר להם להכות .נ) דתצד הצלת הממון
לא היו תותרין להכות אלא שהוא מדין הכאה לקיים
מצוה דעשה סוכה ואיבו עושה דתכין אותו דהא מחוייב
להשיב תתון חברו ויש לאו דגזל ועושק ואף אתר שעבר
הוא כתו קודם שעבר מאחר שיכול להחזיר שאף על לאו
יכולין להכות שלא יעבור (וכדמשמע כן נרש״י חולין דף
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דברות

סימיח.

משה

עט

ק״י שכתב נד״א דארבעיס ותו לא בתל״ת שכבר נעשית
העברה תשמע גס נלאו תכין עד שתצא נפשו שלא יעטר)
וגס הא איכא גם עשה בכל חיובי תחון והוא כהא דאתר
ר״פ בכתובות דף פ״ו לענין פריעת בע״ח תצוה שלכן
יכולין לכפותו גם בהכאה כהא דעשה סוכה ולולב ואינו
עושה .וכ״כ בכל החיובים דהא נפרעין בע״כ גס בכל
החיובים אף לר״ס וא״כ הוא רק תטעס פריעת בע״ח
חצוה אלתא שאיכא העשה בכל החיובים וכ״ש בחיובי

דאולי אין תחוייבין קודם שעברו לראות שלא יעברו ואין
ע״ז דין נ" ד ולכן אחרי שראינו נתדות תהקרא שגם
תחויינין ב״ד בצורך רבים לראות שלא יעברו א״כ גם על
השערים שהוא ג" כ צורך רבים יש ג״כ לחייבם ותתילא
יש להם להעתיד אגרדתין אף לשערים ככל דין ב״ד
והוצרך הרשנ״ס לותר לשתואל טעם תחתת שאין בזה
צורך ולקרנא ולרב״ח אר״י שיש צורך יש לתילף שפיר
תקרא דתדות :

התורה שיש עשה בתה שחייבה נין בעונשי קנס בין בעונשי
תתון ואינו _רק דין על הב" ד שיגבו תתנו אלא דאף הקנס
אחר שחייבו הב״ד הוא חיוב עשה על הנענש ,ואף שלא
תשתע כן ברתנ״ס דנקט לשון העשה בעונשי ממון על
הב״ד לבד תהשנת גזלה נקט על הגזלן ת״ת הא תצות
פריעת בע״ח תוכרחין לותר שודאי ישנה גם בכל

וניחא גס תה שהרתנ״ס נקט גם הא דתעתידין אגרדתין
,למדות ולשערים נתצות שוטרים תשום דתקרא
דלא יהיה ידעינן רק שיש חיוב על הב״ד ותתילא ידעינן
דתעתידין אגרדתין תדין שוטרים דאגרדמין לא הוזכר
נקרא:

החיובים:
ג) דהוא תדין ב״ד שתצות ב״ד הוא לראות שיתקיים
הדין בעולם בכל אופן אף בהכאה .וכעין ראיה
לזה דהא לא תצינו קרא שיהיה תותר להכות אלא תזה
שיש תצוה להעתיד שוטרים שתה הן שוטרים פרש״י
בסנהדרין דף ט״ז שהן גוליירין החובטין בתקלות ע״פ
השופטים לכל תי שאינו שותע וכן איתא ברתב״ם ריש
הל׳ סנהדרין ששוטרים הס בעלי תקל ורצועה והם
עותדיס לפני הדיינים עיי״ש .ותסתבר שאף תה שאתר
נב״ב דף פ״ט שתעתידין אגרדתין לתדות שהוא מתונה
להלקות תעותי החדות כדפרשב״ם נתי הוא מדין תצות
שוטרים .ולא קשה תתה שיליף על העתדת אגרדתין
תקרא דלא יהיה לך שקאי אב״ד תחתת שהוא קרא יתירא
כדפרשב״ס שם ואס הוא תדין שוטרים לתה הוצרך לקרא
דתאחר שב״ד צריכין להשגיח ע״ז תתילא יש להיות דין
גס להכות להאין שותעיס .דהוא תחתת שלא היינו יודעין
שהוא שייך לנ״ד לראות מתחלה שלא יונו איש את אחיץ
דסגי זה בהאיסור בעלתא שיש על כל אחד ורק אחרי
שיעבור אחד ויעות תדותיו יביאוהו התתאניס לב״ד לכן
הוצרך לקרא דלא יהיה לחדש שהוא חיוב על הב״ד גם
לראות תתחלה שלא יעותו החדות וממילא תעמידין
אגרדתין גם להכות להאין שומעין ככל דין ב״ד תדין

1א״כ אפשר עוד יותר שגס דינא דעשה סוכה ולולב ואינו
עושה תכין אותו נתי הוא תדין שוטרים שדין
ב״ד הוא להשגיח גם שיקיימו כל התורה דהא לא נתצא
ע״ז קרא אחר ואולי הוא בכלל לשון הרמנ״ם שם שכתב
בחצות שוטרים גס להכות כל תעות שגס זה הוא עוות
כשאינו רוצה לקיים עשה או שרוצה לעבור על ל״ת וכהא
דכתב הרתב״ס בפ״ו תי״ט הכ״א שחייבין ב״ד להעתיד
שוטרים ברגלים בגבות ובפרדסים ועל הנהרות שלא
יתקבצו אנשים ונשים ויבואו לידי עברה תשום שכל דבר
קיום תצוה ועברת ל״ת תוטל על הב״ד ותתילא הוא בדין
שוטרים שהוא אף להכותם שזהו ענין שוטרים .ואולי
תחתת זה לא נתצא ברמב״ס במק״א דין דעשה סוכה
ולולב ואינו עושה שתכין אותו משוס שהוא בכלל כל תעורג
ועיין בלח״ת שהביא חפסיקתא ושוטרים אלו שוטרי ישראל
נעלי אגרופים המכריחים את העם לשמוע דברי תורה.
וא״כ תפורש בלשון זה כדבארתי שכל עניני קיום דברי
התורה הוא מדין שוטרים לכוף עליהם בין כפיה דקיוס
פסק ב״ד בין כסיה דאגרדתין לחדות ושערים בין כפיה
לקיים מצות עשה ומניעה תלעבור על ל״ת וכדתשתע
תלשון הרתב״ם :

ענוש ג.

שוטרים:
וניחא בזה תה שלכאורה תנליה לקרנא ולרב״ח א״ר
יצחק שתעתידין אגרדתין גס לשערים הא תקרא
דלא יהיה דאיירי נתדות אין לתילף גס לשערים וגס לתה
הוצרך הרשב״ס לפרש טעם על תה ששתואל סובר שאין
תעתידין אגרדתין לשערים תחתת דסנרא הוא דאינו צריך
עיי״ש הא ליכא קרא אלא לתדות ותה״ת נימא שגס
לשערים תעתידין הא חדות ודאי חתירי דהוא גזל חתש
וקשה עונשן של תדות תשל עריות כדאיתא שם בדף פ״ח.
ולכן צריך לותר כדבארתי דנתתדש בקרא דלא יהיה רק
דגם קודם שנעשה אונאה יש חיוב על ב״ד לראות שיהיו
התדות טובות שלא יוכלו לאנות ותאחר שהוא דין לנ״ד
מתילא תעתידין אגרדתין מדין שוטרים ולכן תאחר שחזינן
שדבר שנוגע לרבים תחוייבין ב״ד לראות שלא יוכלו לעות
ולאנות אף קודם שעברו לכן גם לשערים שהוא ג״כ צורך
רבים נתי .יש להיות חיוב על ב״ד לראות שלא יפקיעו
השערים אף שאינו איסור חתור כ״כ דהא ב״ד תחוייבין
לענוש ביו איסור קל בין איסור חתור רק כל הספק היה

והנה אס דין היתר הכאה דנ״ד הוא תטעם הצלת המתון
כאופן א׳ פשוט תה שגס כשעניד דיבא לנפשיה
רשאי גס להכותו להציל תחונו כשאיכא פסידא ובלא
פסידא שפליגי ר״נ ור׳ יהודה נבאר לקחן לפ״ז .ואם הוא
תטעם קיום חצוה כאופן ב׳ וכדכתנתי שגס לתנוע
תאיסור נתי תותר להכות כדהוכחתי מרש״י חולין
וכדחזינן גס תהא דפטור הרב בהכה להנרצע שכלו יחיו
לתנעו מאיסור שפחה ופרש״י שגס רשאי עיי״ש .נתי
פשוט תה שתותר להכותו למונעו תלגרוס לו היזק שאסור
נזה ואדרבה לפ״ז תמוה ת״ט סובר ר׳ יהודה דלא עביד
דיכא לנפשיה מ״ש תשאר איסורין דהא ודאי אינו חחוייב

לתחול לו כדי שלא יעשה איסור גזל (ועיין לקמן דף ס״ט)
ואף שלא יהיה פסידא עד שיבא לב״ד ת״ת הא יעבור על
איסור גזל כשיקח תימיו אף שאח״כ ע״י הב״ד ,יחזיר או
ישלם דעכ״פ יעשה איסור וצריך לחנעו מהאיסור .ול״ד
לנרצע שתסרהב בו לצאת באופן שליכא הפסד וליכא איסור
שאסור להכותו לדידיה משוס דאפשר כשיושב בבית חברו
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1א1צר חחנמו^ס^׳&ן

כשלא תפסיד לו בזה ואינו עושה לן אף הקק ראיה כהא
דנרצע שהיה אצלו כל השנים ורוצה להשאר עוד שם
כתתחלה שאפשר שעוד תרויח כדכתב הלח״ת( .וכוונת
התום׳ שכתבו שאינו יכול להשתעבד עוד בו הוא שלא יוכל
לכופו דיכול ליזזור בו בכל שעה) .ליכא איסור גזל אף
שהוא נע״כ דאדון אף שבנ״ד יכול לכופו לצאת משם
מדין בעלותו שרשאי לתנוע אחרים גס תדריסת הרגל
וכ״ש תלישב בביתו .ואף שיהיה איסור גזל או תזיק כשיהיה
שם עד שיתנע את הבעלים תלהשתתש ותלהשכיר ת״ת
הא איירי שאין לו הפסד זה עד שיצא לנ״ד שעדין לא
יעבור על איסור גזל .אבל בהא דמים דהגרגותא הרי
יעבור על איסור גזל אף שישלם ע״י ב״ד:

ונצטרך לכאורה לותר לר׳ יהודה דבאיסורי תתון שנוגע
לעצתו הוא תקנה שלא יוכל למעבד דינא לנפשיה
בלית ליה פסידא אף שהוא לתגוע תאיסור גזל משוס
דאולי יעשה שלא כדין ואף שאז יצטרך לשלם ת״ת לא
ניחא ליה לאינש ליזוק אף להשתלם וכ״ש שלא ניחא ליה
שיחבלו בו להשתלם לכן אסרו .ואולי אף לאחרים אסרו
תלהכותו בשביל איסורי תתון תטעם זה בלא ב״ד דשתא
ירצה לעשות טובה לזה אף שלא כדין .ולכן אף שהוא גזל
ברור אסרו בליכא פסידא ור״נ סובר שלא אסרג אבל
הוא דחוק ולכן היה תסתבר יותר לפרש שר״י סובר
דבאיסורי תתון שנוגע לעצתו אסור תדינא תשוס דיסבור
דהא דלקיוס עשה או לתנוע תאיסור רשאין להכות הוא
תדין ב״ד אך דין נ״ד זה אינו דוקא על התתוניס או על
שלשה דוקא אלא על כל אדם תישראל וכהא דבלא תהליה
אבוה שתיתייבי ב״ד לתיתהליה בקידושין דף כ״ט שפשוט
שהוא חיוב אף על כל אחד תישראל דהיכן נאתר ב״ד
בקרא דהתול לכם אך צ״ל שהכוונה דגדר החיוב שעל כל
אדם הוא תדין נ״ד וכ״כ הא דתכין אותו לקיום תצוה
הוא אף על כל אחד אבל תדין נ״ד ולכן כיון שהוא תדין
ב״ד אינו שייך באיסורי תתון על הבע״ד עצתו שאינו
שייך להיות ב״ד על עצתו אף בלא דין פסול התורה של״ד
לכל פסולין לב״ד שת״ת יש עלייהו דין דכופין לקיום תצוה
תשום דרק תצד שפסלן התורה לב״ד הם פסולין ולכן
לענין כפיה זו לא נפסלו אבל בע״ד שפסול תחתת שאינו
שייך להיות ב" ד לעצתו אינו גם בדין כפיה לתנעו מאיסור
זה שעושה לעצתו ותתילא אסור להכותו אף שהוא לתנעו
יאה״ ח
תאיכוור גזל .ואפשר שבזה פליגי ר״ב ור״י שר״נ סובר
שאינו דין לב״ד אלא שהוא דין בעצם שיכולין לכוף אף
בהכאה לקיים מצוה ולמנוע תאיסור לכן גס הבע״ד
יכול להכותו :
-1234557
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אך זה שבתקוס פסידא יכול להכותו אף לר׳ יהודה יקשה
לפ״ז וגס הא תשמע בגת׳ שגס ר״נ רק מצד
טרחא תתיר אבל בלא טרחא גס ר״נ תודה דלא עביד
לנפשיה כגון שבעצתו להכות היה יותר טי־חא או שוה
תלילך לב״ד וא״כ גס ר״נ סובר דרק לב״ד יש היתר
הכאה לפ״ז ויקשה גם לר"נ ע״ת שתתיר בתקום טרתא.
ולכן יש אולי יותר לותר כטעם הראשון אף שהוא דחוק
שתדינא היה רשאי שאינו תדין ב״ד ורק תדרבנן אסרו לכן
סובר ר״נ דבתקוס טרחא לא אסרו ור״י סונר שדוקא
נתקוס פסידא לא גזרו .אך אולי יש לותר גס כטעם
האחרון ותה שבתקוס פסידא עביד דיכא לנפשיה הוא
כרשות מב״ד בגדר שליתותייהו קא עבדינן דהא זה ודאי
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שהב״ד אין צריכין לכוף בעצתם אלא שרשאים לותר גס
להבע״ד שיכוף ויכה אותו ע״פ ציויס ולכן בתקוס פסידא
שלא יהיה אפשר בחזרה הוא נתינת רשות מב״ד להבע״ד
שיכה אותו והוי כתכה אותו ע״פ ציוים כדי לתנעו
תאיסור גזל ותזיק והוי היתר הכאה כעין תקנה אבל
תתילא הוא גס תדינא דאורייתא דאחרי שנתנו רשות
הוא תותר מדאורייתא אבל לא בתנו רשות להבע״ד אלא
בתקוס פסידא ולר״נ גם בתקום טרחא .ותסתבר יותר
שלר״נ לפ״ז נפרש שסובר כטעם הראשון שבעצם תותר
בעצתו רק שתדרבנן אסרו ונתקום טרחא לא אסרו ובזה
פליגי שלר״י לא עביד דינא לנפשיה תעצס הדין רק מדין
נתינת רשות דנ״ד ולכן לא נתנו רשות אלא במקום
פסידא ולא בשביל טרחא בעלמא ולר״נ עניד דינא לנפשיה
תעצס הדין רק שתקנו מדרבנן שלא ליעביד לכן גס במקום
טרחא לא תקנו ויהיה מדויק לפ״ז לשון תחלקותס שר״י
אתר לא עביד ור״נ אמר עביד אף שלפעמים הא גס לר״י
עניד וגס לר״נ לא עביד כדמפרש וא״כ איך אתר סתם
לזה לא עביד ולזה עביד אבל לפ״ז ניחא דפליגי בעצם
הדין דלר״י בעצם לא עביד לעולם ולר״נ עביד לעולם
אך לתעשה יצא תזה דגם לר״י עביד במקום פסידא מדין
נתינת רשות ושליחותייהו דב״ד ולר״ג לא עביד במקום
שליכא לא פסידא ולא טרחא תתקנתא דרבנן ופלוגתייהו
למעשה הוא בליכא פסידא ואיכא טרחא כדבארתי:
ואם הוא מדין שוטרים דב״ד כאופן ג׳ אין שייך לכאורה
בעביד לנפשיה שלא שייך לזה דין שלטריס ולא
היה לן להתיר לו להכות .אבל לשיטת הרא״ש ספ״ק
דתה שמועילה תפיסה נקנס הוא מדין עביד איניש דינא
לנפשיה נמצא שיש לו כח דיין תתש דהא קנס צריך
שיחייבוהו ב״ד וא״כ צריך לומר שיש לו כח דיין גס לחייבו
בחיוב קנס .לכן יש גס לומר שיש לו גס דין דיין לענין
הכאה וכל דבר כפיה שעושין הדיינים בדין השוטרים
לעשות בעצתו .אבל תלוי זה בגדר דין שוטרים אס הוא
רק מדין הדיין שהתורה נתנה לדיין כח שיקייתו הפס״ד
־שלו ע״י השוטרים שהוא אף בהכאה ולכן גס בדינא
דעניד לנפשיה נתי כיון שיש לו כח דיין יש לו גס כת זה
או דשוטריס הוא מצוה חדשה שיהיו שוטרים לקיים פסק
דין הדיינים וכל שיצטוו תהס לתקן כל תעוות ולא מדין
הדיין ולכן אין שייך נעביד לנפשיה שמצוה חדשה זו ודאי
ליכא שלא נצטוו לקיים פסק שעביד לנפשיה אף שיש לו
כח דיין וממילא כיון שהיתר הכאה הוא רק מצד תצוה
החדשה לשמע להדיין שנעביד לנפשיה ליכא זה שלא
נעשה הנתבע מצד זה יותר מחוייב דאין עליו חיוב לשמע
להבע״ד אין להתיר לו להכות .ולכן אס ניתא כאופן זה
נצטרך לותר שדין שוטרים אינו דין חדש אלא הוא מדין

הדיין להן יש גס בעביד לנפשיה היתר הכאה לעשות
בעצמו:

ענת ד.
והנה לטעם הצלה היה תסתבר לכאורה שאס אך יכול
להציל באופן אחר אף בדרך רתוק ואף בטרחא
לא יהיה רשאי להכות וכהא דברודף שיכול להציל באחד
.מאבריו חייב אף אס היה ע״י טרחא יתירה ולכן כיון
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סיט!"-

שבטרתא עכל להציל ע״י ב״ד בלא הכאה היה לן לאסור,
אם_לא דניתא דגם בטרחא נחשב כהפסד ממון ואס יש
אבוד זמן ודאי הא יש לפעמים שהוא הפסד ממון כדאיתא
בנ״ת דף ל״ב אבל כשליכא הפסד ממון באבוד הזמן או
שאיכא רק טרחא בעלמא בלא אבוד זמן וניתא כדמסתבר
יותר שאין להחשיב הטרחא גופא כהפסד ממון היה לן
לאסור לאופן זה ונרא״ש איתא שפליגי בדבר דליכא
פסידא אלא הצליז טורח שגס בזה סובר ר״נ דמותר
להכותו משמע שלא איירי באיכא הפסד באבוד הזמן רק
הצלת טורח בעלמא .ודוחק לפרש שבסברא זו אס נחשב
הצלת טורח כהפסד ממון פליגי ר״ב ור״י:
וצריך לומר דר״נ סובר דתה שתותר להכות בשביל הצלת
ממונו אינו ענין דחוי לאו דלא יוסיף אלא דלא
נאסר בכה״ג אלא בכגון הוספה דמלקות שהוא להכות
ללא תועלת שרצועה שהוסיף הא אינו צורך לדין מלקות
ולא לשום דבר דהא כבר עבר הלאו אבל להציל ממונו
שהוא לתועלת לא נאסר .ועיין ברמב״ם רפ״ה מהל׳ חובל
שכתב כל התכה אדס דרך נציון ה״ז עובר בל״ת ויש
גורסין דרך בזיון עכ״פ חזינן שלא כל חבלה והכאה
אסור וא״כ אפשר שגס זה לא בחשב דרך נציון ובזיון
כיון שהוא להצלת ממונו .וגס כמו שאם אינו דרך נציון
ובזיון כגון דרך שחוק כהא דתוס' סוכה דף מ״ה לא
נאסר צריך לומר דהוא ג״כ מחמת שאינו כהא דהוספת
רצועה במלקות א״כ גס לצורך הצלת ממונו נמי ל״ד
להא דהוספת רצועה( .ובתוס׳ שם תשמע טעם אחר
בפטור דשחוק ואולי פליגי ארתב״ס שמצריך דרך נציון
ובזיון וצע״ק)( .אך קשה על הרחב״ם מסנהדרין דף פ״ד
שהקשה שגם אתר יהיה אסור למשקל לו סילוא משוס
דלתא חביל והא אינו דרך בציון ובזיון בשלתא לדידי לא
קשה דהחבלה דשס אינו לצורך רק מחמת שלא נזהר
בטוב חביל ולכן הוא שגגת לאו אבל להרמב״ס שאוסר
;אוצר החכמה:
״ ,
.
רק דרך נציון קשה וצע״ג) ........ :
ולכן מעצם הדין הא היה תותר רק דאס יכול להציל
באופן אחר אסור ויש להסתפק אס מחתת
שעתה אינו לצורך אלא הוא הכאה בעלמא אסור או
דבעצם נחשב בכל אופן לצורך כיון שגס זה יציל הממון
אך זה שיכול להציל באופן אחר עושה עליו חיוב חדש
מצד מהיות טוב שצריך לבחור נדרך האחר מבדרך ההכאה.
ואם ניחא כטעם א׳ דכשיכול להציל באופן אתר נחשבת
ההכאה שלא לצורך נצטרך לומר דמה שמותר לר״נ גס
בלא הפסד ןאיכא טורח יותר הוא מחמת דגס בשביל
מניעת טרחא הוא לתועלת וצורך שלא נאסר .אבל אם
ניחא כטעם ב׳ דהוא חיוב חדש מצד תהיות טוב וג״ז
מסתבר שהוא מדאורייתא שהוא מעין גדר כופין ע״ת
סדום שהוא מדאורייתא ,אפשר לומר כדחסתבר יותר
דבשביל מניעת טרחא לא נחשב לתועלת וצורך ואין להתיר
הכאה בשביל זה באס מתחלה היה זה רק בשביל טרחא
ותה שמותר לר״נ בשביל טרחא הוא רק כשיש בעצם
הפסד מתון שהותרה ההכאה בשביל זה וממילא ליכא עצס
האיסור אף כשיש לו גס אופן אחר להציל ורק מצד חיוב
החדש שצריך לבחור באופן האחר לכן כשיש לו טרחא
א״צ לבחור נדרך האחר שאין שייך שוב תהיות טוב ומדת
סדום .ול״ד כלל ליכול להציל באחד מאבריו ברודף שאף
בטרחא מרובה חייב משום דרציחה הא ודאי הוא מעשה
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איסור בכל אופן רק שהותר בשביל הצלה לכן כיון שיש
אופן אף רחוק בטורח רב להציל שלא בהריגה הוא רוצח
כשהציל בהריגה <.ולטעם ראשון ודאי הוא פשוט לחלק
דכיון שיכול להציל בטורח הרי נמצא דהורגו להציל טורח
שחייב דאף בשביל הצלת ממון חייב וכ״ש בשביל טורח
אבל להכות שמותר בשביל תחון מותר גם בשביל טורח:

1ד׳ יהודה סובר דלאו דהכאה ישנו בכל אופן רק דנדחה
בשביל הצלת מתון וילפינן זה מרשות הכאה דב״ד לכן
אין להתיר אלא במה שמצינו דהוא בהפסד ממון ולא בשביל
טורח בעלמא שלא מצינו זה בהיתר דב״ד לכן אוסר כשיכול
להציל בטורח ע״י הליכה לב" ד בלא הפסד ממון .ובאבוד
זמן באופן שהוא הפסד מתון מסתבר דלפ״ז יודה אף
ר״י שחותר כמו באיכא פסידא ממש :
ואם הוא תטעם קיום מצוה ולמונעו מאיסור כאופן ב׳
מסתבר דהוא רק בעושה איסור עתה כגון
שרוצה לגזול כהא דתי הבור אבל אס כבר גזל וצריך להשיב
שלקיום תצוה זו דהשבת גזל הא יקיים אף אם ישיב אח״כ
כמו באס ישיב עתה אין להתיר למעבד לנפשיה כיון דע״י
ב״ד ישיב ויתקיים העשה דהשבת גזל ופריעת בע״ח בלא
הכאה ,דהא גם בתצוה כה״ג כשנדע שאח״כ יקיים לא
יהיו רשאין להכותו וה״נ הרי יקיים אח״כ ע״י נ״ד.
ואולי כשהוא בעין נחשב כל שעה כעובר האיסור גזל
מחדש בתה שמעכב את של חברו בידו ועיין ברמ״א סי׳ ד׳
שכתב שי״א דרק בגזלו או רוצה לגזול או להזיקו עביד
דינא לנפשיה ולא אס נתחייב לו מכח גזלה או ממקום
אחר עיי״ש והוא כטעם אופן זה ותחלק בין הגזל בעין
שבזה מותר אף שכבר גזל לכבר אינו בעין רק שחייב
לו התשלומין :
ולם״ 1אף אם יצטרך לאבד זמן באופן הפסד ממון נתי
אין להתיר להכותו דהפסד של אבוד זמן שנגרם
ע״י מה שאינו רוצה לשלם תיכף נעצמו וצריך לילך לב״ד
אין להחשיב הפסד שעושה באיסור מזיק וגורם בנזקין
דלא אמר לו לילך לב״ד ואף שיחכה הרבה זמן עד שלא
יופסד באבוד זמנו לא יעשה יותר איסור וגס הא אפשר
שאח״ז ישיב מעצתו לכן אין הכאתו למנעו מאיסור ולקיום
מצוה אלא להציל טרחתו וזמנו שבשביל זה לא הותר לפ״ז.
ורק בפסידא דעושה עתה איסור כגון הא דמי הבור רשאי
למנעו אף בהכאה ולר״נ אף אם יחזיר ע״י ב״ד יש להתיר
כדלעיל שבארתי מחלקותס :

עבו 6ת
מהו מה שיש לפרש במחלוקת הרמנ״ס והרא״ש
דהרמב״ס סובר כאופן ב׳ שהוא מטעם קיום
מצוה ומניעה מאיסור לכן אסור להכותו בתסרהב בו
לצאת דאינו עושה מעשה עברה דגזל ולא דתזיק כיון
שלא מפסיד לו בזה ואינו עושה לו אף היזק ראיה ועוד
מרויח כדכתבתי לעיל ואס הכה חייב:
ופשוט שלפ״ז אף בעבדא גנבא דאיכא פסידא אין להתיר
להכותו דהא הוא אומר שלא יגנוב וא״ה איך
שייך להתיר להכותו לצאת כדי למנעו מגנבה דמנא לן
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דברות
שיגנוב ע״י שיהיה שס
מה שהשמיט הרמב״ס
פליג ואוסר אף נענדא
מטעם למגעו מאיסור

סיטזיח.

דהא רק חושדו שיגנוב לכן ניחא
תירוץ זה דסובר דר״נ בר יצחק
גנבא משוס דסובר כאופן ב' דהוא
ורק נמסר לו שפחה שהוא ודאי

למנעו מאיסור מתיר :

-

וא״כ המתרץ שאיירי בעבדא גנבא אין יכול לסבור כאופן
נ׳ מטעס מגיעה מאיסור אלא צריך לומר שסובר
מטעם הצלה כאופן א׳ לכן בגנבא שאיכא פסידא רשאי
להכותו אף לר׳ יהודה .וממילא יש חלוק נינייהו גם
אליבא דר״נ דלהתתרץ בענדא גנבא שהוא כאופן א׳ רשאי
להכותו לר״נ אף בלא גננא שליכא פסידא מחמת שלילך
לב״ד הוא בטורח יותר .וכן היה סבור גס המקשה לכן
היה ניחא לו הא דנרצע שרבו מסרהב בו לצאת אליבא
דר״נ והוקשה לו רק אליבא דר״י וכן סובר נמי המתרץ
בעבדא גנבא .אבל רנב״י שהוצרך לתרץ במסר לו שפחה
שהוא לת״ק בקידושין דף י״ד שהלכה כמותו כדאיפסק
ברתב״ס פ״ג מעבדים ה״ג רק במכרוהו ב״ד שהוא רק
בגנבא כדאיתא ברתב״ס ריש הל׳ עבדים שכתב ואין לך
איש בישראל שחוכרין אותו נ״ד אלא הגנב בלבד עיי״ש
וא״כ בכל אופן יש להתיר מצד שהוא גנבא .ודוחק לומר
מחמת שר״נ לא סבר החלוק דעד האידנא הוה אימתיה
דרביה עליה ולכן מסתבר שפליג רנב״י אעיקר דיניה

דאף בגנבא אוסר משוס דסובר כאופן 3׳ דהוא מטעס
מניעה מאיסור שלפ״ז אסור אף בגנבא כדלעיל ולא רק
לר׳ יהודה אלא אף לר״נ אסור ופסק הרתב״ס כמותו.
(ודחוק קצת לשון של המתרץ הב״ע בענדא גנבא הא כל
ע״ע הנרצע עבדא גגבא הוא לת״ק שהלכה כמותו וצריך
לפרש שהוא כמו דאומר הב״ע רק לת״ק או לר״א בגנבא
דהא ליכא לפרש דדוקא בידוע לו שגס עתה הוא גנב
דתנא ליה זה הא איירי שלא גנב עד השתא כדאמר מחמת
דהוה אימתיה דרניה עליה) :
והרא״ש סובר כאופן א׳ דהוא תטעס הצלה לכן תותר
להכותו לר״נ שפסק כמותו אף בליכא פסידא
בזה שילך לב״ד כיון דהוא בטרחא יותר כאחד מהטעמים

דלעיל .אבל תשמע מלשון הרא״ש שסובר כטעם 3׳ שגם
לר״נ היה אסור בשביל הצלת טרחא לבד ורק כשהותר
בשביל הצלת מתון שבעצם הותר בכל אופן כיון שעכ״פ
מציל רק שהוא חיוב חדש מצד מהיות טוב דכשיכול
להציל באופן אחר אסור לנחור נדרך ההכאה דלכן לא
נאסר באיסור החדש כשהוא ע" י טורח יותר .דאס כטעם
שרציתי לומר שגם הצלת טורח נחשב כהפסד מתון היה
לו לקצר ולומר ור״נ סובר דגם בשביל הצלת טורח מותר.
וגס תמוה מש״כ על ר״נ שסובר דכיון דדינא קא עביד
ויכול לברר שבדין היה יכול להוציא תמנו יש לו רשות
להציל את שלו אפי׳ בהכאה אם אינו יכול להציל נענין
אתר עיי״ש הא זה הוי אף לר׳ יהודה ביש לו פסידא
ולמה נקט זה בטעם לר״נ ביש לו רק טורח .ולכן צריך

לומר שסובר כטעם  '3וכדבאריזי תחלקותס דפליגי
באיסור הכאה דר״י סובר שיש איסור הכאה בכל אופן
אך שנדחה משוס הצלת מתון לכן הוא רק בשביל הצלת
מתון שאשכחן בדיין ולא בשביל טורח ור׳׳נ סבר דרשאי
ממש בשביל מתון ולכן בכל אופן מותר רק שמדין חדש
אסור כשיכול להציל נענין אחר שלכן גס טורח נחשב
אין יכול להציל כטעם  ,'3וא׳׳כ מדויק לשונו שרק בטעם

משה

ר״נ כתב דכיון דבדינא קא עביד יש לו רשות להציל אפי׳
בהכאה דכוונתו רשות והיתר ממש לא רק שנדחה האיסור
דלכן תותר אם רק אינו יכול להציל בענין אחר שכוובתו
ממש כאופן ההכאה שהוא גם בלא טרחא יתירא דלר״י
שהוא רק דחוי אין להתיר כיון שלא יהיה הפסד ממון
כשיציל ע״י נ״ד אף שזה נחשב להרא״ש אין יכול להציל
כיון שאינו באופן שהיה חציל בהכאה בעצמו שהוא ע״י
טרחא יתירא דעכ״פ לא נדחה איסור הכאה בשביל זה.
ולא רצה לומר לשון יש לו רשות לר״י במקום פסידא שזה
הלשון משמע ליה שהוא היתר בעצם לכן נקט רק לשון
אי איכא פסידא עביד דינא לנפש יה ופטור בתה שחבל
דלשון זה משמע שהוא רק היתר ע״י הדחק מצד דחוי
וכן לא נקט נקצור ור״נ סובר דגם בשביל הצלת טורח
חותר משום דלפעמים אסור באס גס מתחלה הוא רק
טורח לכן האריך לבאר דנחשך ההיתר שהותר בשביל
הפסד ממון גס כשנמצא עתה שהוא רק בשביל טורח
משוס דלדידיה יש לו רשות ממש להציל דהוא היתר גמור
ולא רק דחוי האיסור .וגם דוחק לפרש שסובר כטעם א׳
ונקט הטעם דכיון שלר״ב יש לו רשות דהוא היתר גמור
משוס שלא נאסר לתועלת לכן גס מניעת טורח בחשב
לתועלת דא״כ חסר עיקר הטעם תן הספר דהא הוא
טעם רק אס מה שהותר לממון הוא מחתת שהוא לתועלת
לכן יש להתיר גם למנוע טרחא אבל אם לממון הוא
מטעם אחר אפשר שאינו שייך למניעת טורח וא״כ היה
לו להרא״ש להזכיר גס טעם ההיתר לממון שיש לו רשות
להציל את שלו משום־ שהוא לתועלת ולא לחבול בעלמא
ולכן תשמע שסובר דלטורח היה אסור רק מחתת שכיון
שהוא היתר להצלת מתון סובר שהוא היתר בכל אופן
לכן אין חלוק מאיזה טעם הוא היתר לממון דיהיה מאחה
טעם שיהיה כיון שהוא היתר הוא בעצם מותר להציל
בכל אופן רק שהוא חיוב חדש כשיכול להציל באופן אחר
מצד מהיות טוב לכן צריך שיהיה ממש כאופן ההכאה
ולא בטרתא יתירא כדלעיל:

ונצטרך לומר להרא״ש בתה שהוצרך רנב״י לאוקמי
במסר לו שפחה אף שהא בהכרח הוא עבדא
גנבא וא״כ יותר אף לר״י משוס פסידא דהא לא פליג
רנב״י על המתרץ דיש להתיר אף משום פסידא כזו
דגנבא .דהוא משוס שרנב״י לא סבר החלוק דאימתיה
דרבו עליו ולכן כיון שעד השתא לא גנב אין לו לחוש
שעתה יגנוב והוכרח לתרץ במסר לו שפחה ולמנעו
תאיסורא :

ענח ו.
וניחא לפ״ז שיטת המחבר דבדין שעניד לנפשיה כשרוצה
לגזול כהא דסי׳ ד׳ רשאי להכות בהחלט משום
דלכל האופנים רשאי אחרי שפסקינן כר״נ כדלעיל אבל
בתסרהב בו לצאת ,שבסי׳ תכ״א כתב זה רק בשם י״א
משום שיש בזה מחלוקת דרק לאופן א׳ שהוא להרא״ש
והטור רשאי אף בליכא פסידא שאינו גנבא ולאופן נ׳
שהוא להרחב״ס אסור אף לר״נ ואף בעבדא גנבא דפוסק
כרנב״י כדלעיל ותתורץ קושית התל״ת עליו:
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דברות

סימן יח.

אבל הרמ״א שסובר בסי׳ תכ״א דרק בגנבא מותר עדין
יקשה דהא לב' האופנים ליכא חלוק אליבא
דדינא שהלכה כר״נ דלאופן א׳ יש להתיר אף כשאינו
גנבא שליכא פסידא ולאופן ב׳ אין להתיר אף בגנגא.
ולכן צריך לומר דהרמ״א סונר כאופן ג׳ שהוא מדין
שוטרים דדיין וא״כ ודאי ששוטרים ירק תדרך דחייה
הותרו להכות ובמקום שאפשר להו בלא הכאה אין יכולין
בהכאה כדכתב הנה״ת ולכן גס הוא בדינא דעניד לנפשיה
לא עדיף .ולכן במסרהב נו לצאת שאפשר לו לילך לב״ד
ויצא בלא הכאה ויקוייס הפסק דין שלו על ידם אסור
בהכאה אבל ברוצה לגזול ובהכאה לא יגזול אף שע״י ב״ד
לא יהיה לו פסידא משום דיחזיר על ידם רשאי להכות
משוס דעכ״פ לא יקויים הפסק דין שעביד שלא יגזול אף
מתחלה אף שיחזיר לבסוף ואין להחשיב שאפשר בלא
הכאה כיון דהיתר הכאה הוא לקיים הפסק דין שלו כתו
בדיין וזה לא יקוייס במה שילך לב״ד דכבר יעבור על
פס״ד שלו .ולכן רק בחסרהב שהפס״ד שלו שיצא משם
יקיים ע״י נ״ד אח״כ אסור להכותו( .ואולי הוא כוונת
חלוק המל״ת מה שקודם שיבא לב״ד איכא פסידא אף
שלא משמע זה בלשונו וצריך עדין עיון בכוונתו):
אבל הוא רק כשאינו גנבא דאס הוא גנבא שנוגע הפס״ד
שלו שיצא גס על הקדימה שיצא תיכף מחמת
שחושש "שיגנוב שזה לא יקוייס ע״י ב״ד תותר להכותו
1
יאה״ח ,1234567
אף שיקויים עצם הפס״ד שלו שיצא .ואף שלכאורה מאחר
שרשאי להוציא חברו מביתו אף שידוע לו שישהה שם רק
שעה קטנה אף בלא חשש הפסד וא״כ נמצא שאף בלא
פסידא לא יקויים ע״י ב״ד הפס״ד שלו שצריך לצאת תיכף.
יש לומר בפשיטות דהא לכל קיום פס״ד וענין נ״ד נותנין
זמן כשליכא הפסד אף שלא יקוייס הפס״ד שלהם תיכף
אף שהדין הוא שישלם תיכף ולכן אף בכאן אף שאין
צורך לזמן ל׳ יום כיון שהוא דבר שיכול לקיים תיכף אבל
בשביל שלא להכותו יש ליתן זמן עד שיראו שלא יצא בלא
הכאה ולא איכפת לן בקיום הפס״ד תיכף אבל כשיש
פסידא בשהייתו שם אין ליתן זמן כיון שהוא דבר שיכול
לקיים .חיפף :
;אוצרהחכמהו

ולפ״ז יש לומר גס כתירוץ הנה״ת דאס כבר הכה אין
לחייבו דשמא גס ב״ד היו צריכין להכותו דכיון
דבעצס הוא כב״ד שרשאי גס הוא להכותו לקיים הפס״ד
רק מחמת דאולי היה מקיים בלא הכאה ע" י ב״ד היה
אסור ונמצא שאיסורו הוא רק מספק שלכן אין לחייבו
כשאפשר שגם הב״ד היו צריכין להכותו דלטעם הצלה
אין להתיר נשעה קודם שצריך זה לההצלה ולכן כ״ז שלא
נתברר לו שלא יועיל ע״י הנ״ד אינו עדין השעה שצריך
להכותו וכן הוא אס הוא לכפיה לקיום תצוה שעדין לא
היה צריך לכופו בהכאה וא״כ לא הותר עדין בכל אופן
אף אם אח״כ גם הב״ד היו צריכין להכותו דעכ״פ כ״ז
שלא היה ידוע זה היה אסור אבל כיון שהוא מדין שוטרים
דנ״ד דהס רשאין לסמוך על האותדנא שלהם שלא יועיל
כפיות אחרות אלא הכאה גס הוא היה יכול להכות
כשאמד שלא יועיל בלא הכאה כמו הב״ד רק שאנו אוסרין
אותו מספק דשמא טועה נאותדנא שלו לכן הוא רק
איסור מספק שאין לחייבו מתון מספק:

והמקשה שהיה סבור שאף בלא גנבא היה תותר לר״נ
אפשר לומר נב׳ דרכים להרמ״א או דסובר דהוא

משה

Mfi

מטעם הצלה כאופן א׳ וכדכתבתי לעיל להרמב״ם והמתרץ
סובר כאופן ג׳ .או דגם המקשה סונר כאופן ג׳ אבל סובר
דכיון שעכ״פ דין זה דיצא תיכף לא יקוייס ע״י ב״ד
רשאי בעצמו ואין בזה דין נתינת זמן אף עד שלא יצטרך
להכותו כיון שהוא דבר בעין שא״צ לזמן ובשביל הכאה
אין לו למנוע אחרי דמותר לו להכותו כתו דיין .ורנב״י
יש לומר גם לרמ״א שלא פליג אדינא דעבדא גנבא אך
אינו סובר החלוק דאיתתיה דרנו כדכתנתי להרא״ש:
וגם יש לפרש שלכו״ע פליגי אליבא דר״נ התקשה
והמתרץ נעבדא גנבא ורנב״י המתרץ נמסר לו
שפחה בה ני תלתא אופנים דהחקשה סובר כאופן א׳
והמתרץ בגננא כאופן ג׳ ורנג״י כאופן נ׳ ופסק הרמנ״ם
כרנב״י והרא״ש כהמקשה והרת״א כהמתרץ בגננא .וזה
ניחא יותר לפרש מלומר שהמתרץ רק לר״י אוקיס בגננא
דכיון דיש ר" נ הסובר דמותר אף בלא גנבא א" כ ודאי
יש סברא גדולה לומר כדבריו ולכן הי״ל לברייתא לפרש
דדוקא בגננא ודלא כר״נ וכ״ש כשדריש תקרא שלא נימא
דהוא בכל אופן לכן מסתבר שהמתרץ סובר שאף לר״נ
מותר בנרצע שמסרהב בו לצאת רק בגנבא ולכן לא הי״ל
לפרש כיון דלכו״ע הוא כן ולכן הוא רק מחתת שסובר
כאופן ג׳ ולרננ״י לכו״ע חותר רק במסר לו שפחה לכן

לא הי״ל לפרש והוא משום דסובר כאופן 3׳ והתקשה
סובר מחמת זה שלא פירש דאיירי אף כשאינו גנבא ואף
בלא מסר לו שפתה משוס דסונר כאופן א׳ ולכן היה
מותר לר״ג ואס הברייתא פליג עליו הי״ל לפרש ולכן
הקשה ממנה לר״י .ואף שיש לומר שבגנבא אינו אוקיחתא
אלא דכל נרצע הוא גנבא כדכתבתי לעיל ולכן לא פירש
בברייתא ת״ת מסתבר מלשון הנ״ע שהיא אוקיחתא ואולי
זה שחושש רבו שמעתה יגנוב היא אוקימתא שהרבה לא
יחששו לזה כיון דעד האידנא לא גנב ולא הוי פסידא:

והנה לר׳ יהודה אס ניחא שגס הוא סובר כאופן ג׳
נצטרך לומר שחה שאוסר גס ברוצה לגזול
כשע״י ב״ד יחזיר הוא מחתת דסובר דדין דיין שיש לו
למעבד לנפשיה הוא רק בדברים השייכים לו דהוא כשיהיה
לו הפסד אבל כשיחזיר לו ע״י נ״ד נמצא שאיסור גזל
שיעבור אינו שייך לו אלא איסור בעלמא שיעבור כאיסורים
שנין אדם למקום שע״ז אף שהדין הוא שלא יעבור וזה
לא יקויים ע״י הב״ד במה שיחזיר לבסוף ת״ת אינו
מהדינים שדן לעצתו שזה הוא כאינו שייך לו אלא לשתים
ונמצא ששייך לו רק הטרחא שיש בהליכה לנ״ד שבשביל
זה אסור להכות אף לדיין .ור״נ סובר שכיון שעכ״ס
האיסור גזל אף לשעה הוא בשבילו יכול להיות דיין לעצתו.
וממילא יכול גס להכותו אחרי שלא יקוייס זה ע״י הב״ד.
ויהיה ניחא לפ״ז מה שבמקום פסידא אמר דגם לר״י
עביד דינא לנפשיה דתשמע דהוא מאותו הגדר עצמו דלר״ג
אך הוא סובר שרק במקום פסידא יכול להיות דיין לנפשיה
וחצינו שגס לר״י יכול לתפוס קנס בדף י״ט שתייביה ר׳
יהודה אסלא חצי נזק שפירשו התוס׳ והרא״ש בחד אופן
דהיה ע״י תפיסה שלהרא״ש הוא מדין עניד דינא לנפשיה.
(אבל אפשר גם לפרש שלר״י הוא מטעם אופן א׳ ושהוא
רק דחוי איסור הכאה כדבארתי לעיל ולר״ג הוא מטעם
אופן ג׳ ויהיה מדויק תה שאתר סתם לא עביד דינא
לנפשיה שלכאורה הא ביש פסידא תודה דעביד לנפשיה
דלפ״ז ניחא דר״י סובר דדינא לא עביד כלל לנפשיה ולכן
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אין יכול אף באיכא פסידא להכות מצד דעניד דינא אלא
מה שיכול להכותו נאיכא פסידא הוא מדין הצלה כאופן
 'fiור״נ סובר דעביד דינא ויכול להכות מצד שהוא כדיין
ולכן אף בליכא פסידא יכול להכות מצד הדין שאין יכול

לגזול אף להחזיר כדבארתי) :

(והנה צ״ע מה שצריך במסרהב בו לצאת לקרא אחרי
שהוא מדין עביד דינא לנפשיה או למנעו מאיסור
שזה ודאי אין לומר דמקרא זה ידעינן דעביד דינא דא״כ
כשתירץ במסר לו שפחה מנלן דעביד דינא אף במקום
פסידא אחרי שצריך לזה קרא וגס במסר לו שפחה לתה
צריך קרא מ״ש משאר איסורין דרשאי בלא קרא .ואולי
הוא כדי שלא נימא דהיציאה ביובל היא רק לטובת העבד
שהוא רק כשרוצה אבל כשאינו רוצה לצאת רשאי להיות
עבד וממילא צריך הרב להחזיקו בביתו .ואף שלא היה
מסתבר שיהיה הרב תחוייב להחזיקו דאף בתוך שש ובנרצע
קודם היובל מסתבר שיכול לשחררו בשטר אף 3ע״כ ת״ת
לא היה רשאי להכותו שיתרצה לזה קודם ששחררו שיקבל
השטר שחרור ויצא מדין כי טוב לו עמך .ולכן היה תקום
לומר דיציאת היובל כשאינו רוצה רשאי שלא לצאת בזה
וממילא הוא עבדו ומחוייב בכי טוב לו עמך ואסור להכותו
שיצא וחידש הקרא שכיון שכלו ימיו אינו שוב עבדו אף
כשרוצה ופטור מדין כי טוב לו עמך ולכן רשאי להכותו
כבכל עביד דינא לנפשיה) :

משה

לדידיה להתחשב במה לכופו שלא יכפוהו בתה שנוגע גס
לאחרים שאין שייכים להכפיה .ואף שחצינו בב״ד שלחגדר
מלתא ולקנוס אלם יש להם רשות גס להפסיד ממונו
ולאבדו כדאיתא ברתב״ם פכ״ד מסנהדרין ה״ו וברת״א
סי׳ ב׳ הוא רק כח שיש לנ״ד לעשות לפעמים שלא תן הדין
שכח זה ודאי לא שייך בדין דעניד לנפשיה:
ולאופן א׳ שהוא תטעם הצלה ודאי שייך גס בזה דת״ש
מהכאה וחבלה :

אבל יש לומר דאף לאופן ב׳ וג׳ שייך לפעמים גס בהפסד
ממון המזיק באס היה זה ההפסד חיוב על
המזיק לעשות שלכן מקייתין לו חיובו נע״כ כהא דכתב
הרמנ״ן לענין ירידה לנכסיו מדין כפיה דת״ע שהוא
מחמת שמקיימין לו מ״ע שלו בע״כ .ולכן בהא דשור
שעלה ע״ג חברו להורגו דבעל השור תחוייב לשמור שורו
ולא להניחו להזיק וא״כ יש לנו לעשות חיובו וכיון דעביד
דינא לנפשיה גם הוא נעצמו יכול לעשות חיוב המזיק.
לשמור שאף אחר שעלה לא יזיק שהוא רק בשמיטה
או בדחיפה :

והנה זה פשוט שעצם הדין שמירה שעל המזיק אם היה
בכאן היה עליו ליקח את שלו ולא לשמוט את
הניזק דהא הניזק רשאי להיות בפה דעל המזיק הוא חיוב
השמירה שלא יזיק וזהו תעשה דחיפת העליון .אבל כיון
שבדחיפה ימות שור המזיק הא מצינו בתוס׳ דף כ״ג דאינו
תתוייב להמית שורו כדי שלא יזיק אלא כשקיק ישלם דהא
כתבו שם דרק בקייתי לשחיטה תקנו שבהתראה ישחוט
אבל בלא קיימי לשחיטה איבו תחוייב לשחוט אלא כשקיק
׳אוצר החכמה-.ישלם ותשמע אף שלא יכול לשומרם דת״ש מיכול ואיבו
ז.
שומרם דעוד כ״ש הוא .וא״כ חזינן דאינו מחוייב המזיק
להפסיד בהמתו בשביל האיסור להזיק שיש עליו אף
והנה להפסיד ממון החזיק כדי שלא יוזק לכאורה אין
כשישלס ואף שיצטרכו להטריח לחיקם בהדיה לדינא ואף
שייך בזה מטעם אופן נ׳ שהוא למנוע מאיסור
שיש לחוש שלא יהיו עדים וגס אף שניחא ליה לאדם
ולקיים מצוה דלא מצינו ענין כזה בכפיה לקיום מצוה.
בשלו כדאיתא בנ״ת דף ל״ח ועיין בסת״ע סי׳ שצ״ז סק״ד
ואף שלמצות פריעת בע״ח פי׳ הרמנ״ן בחדושיו ב״ב דף
בהיתר שחיטה בעומדות לשחיטה נקט נמי מחתת ש ניחא
קע״ה דהירידה לנכסיו הוא מדין כפיה דמכין אותו לקיים
לאדם בשלו א״כ הוי האיסור באין עומדות לשחיטה אף
מצוה עיי״ש הוא רק באופן שזה גופיה הוא קיום המצוה
כשניחא לו בשלו .וא״כ גס לענין קרן נמי מסתבר דאינו
וכדכתב שם הרתב״ן אח״כ דאנן הכי קאמרינן כיון
מתוייב לשחוט שורו בשביל שלא קיק דיכול לומר כשיזיק
דפריעת בע״ח מצוה תה״ת וכופין על ת״ע אף אנו יורדין
ישלם ואינו תחוייב המזיק להפסיד גס בשביל כושרא
לנכסיו ומקייתין לו מ״ע שלו בע״כ עיי״ש משמע אבל
דחיותא דמ״ש תניחא לאדם בשלו בתבואה דאינו תחוייב
לעשות לו היזק בממונו באופן שאינו קיום תצוה רק כדי
להפסיד בשביל זה דלא חצינו דכושרא דחיותא הוא יותר
שיהיה זה כפיה לקיים אין יכולין :
עדיף לאדם דאדרנה בניחא בשלו אמר נגח׳ שס דניתא לו
יותר מט׳ קבין של חברו מה שלא מצינו לשון זה בכושרא
ולאופן ג׳ שהוא מדין ב״ד ג״כ לכאורה אין שייך להפסיד
ממונו דלא חצינו זה בדין שוטרים דב״ד דל״ד
דחיויזא( .ואף למאי דתסיק שם דהוא גוזמא מ״ת בכדי
לחבלה שעושין לכופו דגופו הוא הצריך לעשות ולא הפסד
חסרונן ודאי ניחא לו יותר אף שעכ״פ הוא תפסיד ובשביל
ממון שאין שייך לעשית המצוה רק שיגרום לו שיעשה.
כושרא דחיותא חזיבן בב״ת דף צ״ג שלא ניחא לו להפסיד
וגם הא הפסד ממון הוא גס לזרעו ועיין בדף קי״ט לענין
כלום דהא רק כדי דמיהן חייב ש״ש לקדם ברועים
ממון מסור שאיכא מ״ד שאסור לאבדו ביד משום דלתא
ובמקלות ולשקול דמיהן חבעה״ב ולא יותר מכדי דמיהן
הו" ל זרעא מעליא וכן איפסק להלכה ברמב״ס פ״ח
אף לא מעט .ופלא על בעל מלא הרועים שכתב בקושיתו
מחובל הי״א וא״־כ מסתבר שאף לדין כפיה אין לאבד
הא אמרו רוצה נקב שלו יותר מט' קבין של חברו ובשור
ממונו גס מטעם זה ואף למ״ד מותר לאבדו במסור משוס
אמרו יותר דניתא ליה בשלו לפי שמלומד כבר להשתע לו
שלא יהא ממונו חתור מגופו מסתבר שהוא רק במסור
עיי״ש היכן ראה בזה שהוא יותר ממה שרוצה בקב שלו
שהותר דמו מדין תורידין ולא מעלין סובר שהותר גם
בתבואה ואדרבה חזינן שבקב שלו ניחא לו יותר דאף
ממונו שלא יהא חמור מגופו כיון שעתה הוא שלו ואין
להפסיד ניחא ליה משא״כ בכושרא דחיותא .ואף שיש לומר
להתחשב בכלום אבל לכפיה שלא הופקר אף גופו בעצם
דאינו מחמת שלא ניחא לו להפסיד אלא מחתת דשתא לא
רק לדין כפיה לתועלת כדי לקיים הפס״ד יש אפשר גס
ירצה בעה״ב להחזיר לו כדכתב טעם זה הסמ״ע בסי׳

ענה
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מפתה היינו בקטנה דלא שייך בה מהילה עכ״ל .ונראה לומר

עבירה ,אולם בשו״ע הגר״ז ה׳ נזקי הגוף כתב ,וז״ל אסור

במפתה את הקטנה אם פטור מקנס ,תלוי בזה ,לדעת הרמב״ן

להכות את חבירו ,אפילו הוא נותן לו רשות להכותו ,כי אין

והרשב״א ,הא דמפתה פטור היינו כיון דמסרה לו גופה

לאדם רשות על גופו להכותו ולא לביישו ולא לצערו בשום

מרצונה ,אין בכלל חיוב ,דמזיק ברשות אינו צריך לשלם,

צער ,אלא א״כ עושה בדרך תשובה עכ״ל והיינו משום שאין

לפי״ז יש לומר דגם המפתה קטנה פטור לשלם ,דדוקא

הגוף קנינו של האדם ,לפי״ז גם אם נותן לו רשות ,אסור

מהילת הוב אינה יכולה קטנה למחול ,אבל במפתה דפטור

להכותו ועובר על הלאו של לא יוסיף.

לשלם ,אינו משום מחילת החוב ,אלא כיון דמסרו לו גופה,
וכיון דהוי ברשות אין לגמרי חוב וא״כ אפשר דגם במפתה

ונראה לומר דקתני בב״ק דף צ״א ע״ב "תנאי היא דאיכא

הקטנה פטור לשלם .כיון דהיא מסרה לו גופה והוי ברשות,

למ״ד אין אדם רשאי לחבול בעצמו ,ואיכא למ״ד

אולם התום׳ והרמב״ם דסוברים דהמפתה קטנה חייב לשלם,

אדם רשאי לחבל בעצמו" ועיין ברמב״ם ה׳ חובל ומזיק

לפי שקטנה אינה יכולה למחול ,נראה ,דעיין ברמב״ם ה׳

"אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין בחבירו" נמצא שפוסק

נערה פ״ב המשים כסף של קנס הם דמי שכיבה בלבד"

כמ״ד אסור לאדם לחבל בעצמו ,אולם הטור חו״מ ס׳ ת״כ

נמצא דקנם אינו עבור שפגמה והחיוב הוא מטעם מזיק ,אלא

החובל בעצמו אע״פ שאינו רשאי ,כתב הרמ״ה שאינה הלכה

החיוב הוא משום הנאת ביאה ,והרי כתבנו לעיל דדוקא מזיק

א\א האדם רשאי לחבל בעצמו ,ומבאר הבית יוסף נראה

^ .רשות פטור לשלם ,אבל אם החיוב עבור הנאה ,אין לפטור

שטעמו מדאמרינו בגט׳ ,אלא תנאי דתניא אמר ר׳ אלעזר

אם נהנה ברשות ,אלא אם מחל לו בפירוש ולכן המפתה

הכפר מה תלמוד לומר וכפר עליו מאשר חטא על הנפש,

קטנה שאינה יכולה למחול ,ולכן חייב ,ועוד אפשר לומר,

משמע ליה להרמ״ה דלית הלכתא כרבי אלעזר הכפר עכ״ל,

דהמפתה קטנה א״א לומר שפטור לשלם משום שהסכימה

הרי דיש מחלוקת בזה ,אם יש רשות לאדם לחבל בעצמו,

מרצונה ,דעיין בתום׳ רע״א פ״ד כתובות .דהמפתה קטנה,

וא״כ יש לומר דהמנ״ח סובר כהרמ״ה דאדם רשאי לחבל

כיון דפיתוי קטנה אונס ,חייב לישאנה כמו באונס ,והיינו

בעצמו ,ולכן אם נותן רשות להכותו ,אינו עובר בלאו ,כיון

כיון דאין לה דעת ,והפיתוי נחשב לאונה ,וא״כ א״א לפטור

שהוא בעלים על גופו ,והוא נתז רשות לחבירו ,אבל השו״ע

ולכן דעת

הגר״ז סובר כדעת הרמב״ם דאסור לאדם לחבל בעצמו,

!

המפתה אותה לפי שהסכימה מרצונה הטוב,

הרמב״ם והתום׳ דהמפתה את הקטנה חייב.

וממילא אינו יכול לתת רשות להבירו להכותו.

תראה

מלשון הרמב״ם "אסור לאדם לחבול בין בעצמו
בין בחבירו ,ולא החובל בלבד אלא כל המכה אדם

כשר מישראל דרך נציון הרי זה עובר בלא תעשה" מדבריו

סימן טו

משמע אימתי עובר על לא תעשה ,אלא אם חובל בחבירו,
אבל אם חבל בעצמו כתב הרמב״ם "אסור לאדם לחבול

בדין תבלה ברשות

בעצמו ,ומשמע דעובר על איסור גרידא ,אבל אינו עובר על

לאו ,ואולי אם חובל בעצמו י״ל דעובר על איסור דרבנן
ב״ק דף צ״ב "קרע את כסותי שבר את כדי ,ע״מ לפטור

בלבד ,ואפשר להסביר ,דהרי הרמב״ם כתב "כל המכה את

פטור" הבאנו לעיל דברי הקצוה״ח ,דקרע את כסותי

הבירו דרך נציון" כלומר דוקא אם מכה אותו מתוך מריבה

שפטור לשלם אינו משום שמחל לו החוב ,אלא משום דליכא

וריגז ,אז עובר על לא תעשה ,אבל אם חובל בעצמו לא

דין נזק כל היכא דעביד ברשות בעלים ,וכן החובל בחבירו

לימר זה ,וא״כ אם נותן רשות לחבירו להכותו וחבירו הכה

אם נותן לו רשות פטור לשלם ,כיון דעשה ברשות אינו חל

אותו ,הרי זה אינו משום "בציון" אלא משום שנתן לו רשות,

עליו חיוב לשלם ,ויש להסתפק היכי שנתן לו רשות לחבול

וא״כ איבו עובר על הלאו של לא יוסיף וצ״ע ,וכ 7החובל

בו אם מותר ,ואינו עובר על לאו של לא יוסיף ,אם חובל בו,

בעצמו שאינו דרך בציון איבו עובר על הלאו ,אלא עובר על

ועיין במנחת חינוך מ׳ מ״ח וז״ל ונראה דזה שחייבה תורה

איסור דרבנן בלבד.

בחכה אביו ואמו או בחבירו ,היינו דוקא בלא רשות ,אבל אם

אביו ואמו אומרים לו שייכם ,או חביו־ו אינו עובר בלאו ,ואין

כאן עבירה כלל לא בחבירו ולא באב ואם ,עכ״ל הרי דסובר

דאם נותז לו רשות לחבול בו אינו עובר בלאו דאין כאן

גג

הבאנו

דברי המנחת חינוך דזד ,שחייבה התורה בהכה אביו

ואמו היינו דוקא בלא רשות ,אבל אם אביו ואמו

1
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דברי

נדמו טו טז

׳מה

יושר

אומרים לו שיבם או יקללם אינו עובר בלאו ,וכן בראה מלשון

ג.

הי־מב״ם ה׳ סנהדרין פ׳ כ״ו "אע״פ שיש לדיין או לנשיא

והנה הבאנו דברי הר״ן דרב אינו יכול למחול על בזיונו,

למחול על כבודו ,איבו יכול למחול על קללתו ,וכן שאר

וכן כתב ד״ריב״ש דרב אינו יכול למחול על בזיון,

העם אע״ם שמחל המקולל מלקין את המקלל שכבר חטא

וכן האב אינו יכול למחול על חירוף וגידוף של הבז ,א״כ

ונתחייב" ועיי״ש בכ״מ ,משמע דוקא אם כבר קילל כיון

קשה דברי הקצור",ח דאב יכול לומר לבנו לקללו ,הרי אין

שכבל" ,עבירה לשמים אין המחילה מועלת ,אבל בתחלה

לך גידוף גדול מזה ,וא״א למחול ,ונראה לי להוכיח דאסור

שנותן רשות לקלל אין כאן עבירה כלל עכ״ל ,וקשה לי

לקלל אביו ואמו אף היכא שנותנים רשות ,ומוחלים על

מהריב״ש (הובא בכס״מ סוף ה׳ ת״ת) ח״ל אע״ם שאמרו

בזיוגם ,דקחני בסנהדרין דף פ״ה ,זה חומר במקלל וכו׳

בקדושין הרב שמחל על כבודו ,כבודו מחול ,היינו מידי דלית

שהמקלל לאחר מיתה חייב" וכיון שחייב המקלל גם לאחר

ביה בזיון וכו׳ ודמי למאי דאמרינן האב שמחל על כבודו,

מיתת האב ,הרי אין לומר דאיסור מקלל משום הצער שיש

כבודו מחול ,דליכא למימר שיהא האב יכול למחול לבן,

לאב ,דהא קתני במס׳ ברכות דף י״ט "כל המספר אחרי המת

שיאמר לו דברי חרופין וגדופין עכ״ל ,ונראה לחלק ביז אם

כאילו מספר אחרי האבן ,איכא דאמרי דלא ידעי ,ואיכא

אמר אביו להכותו ,כיון שבתן לו רשות ,אין איסור על הבן

דאמרי דידעי ולא איכפא להו ,וכו׳ ,שאני צורבא מרבנן

להכות את אביו ,אבל אם אמר האב לקללו ,שאין בזיון גדול

דקודשא בריך הוא תבע ביקריה" ומבואר דהמת אינו מקפד

^זה ,ע״ז לא מהני מחילת האב ,דכתב הר״ן פ״ק דר״ה וז״ל

על בזיונו ,אבל מ״מ הקב״ה תובע את עלבונו .משום דהוי

,מיהו תלמיד חכם דמבזו יתיה ,כל היכא דלא מיפייסו ליה.

זלזול בכבודו ,וא״כ כיון דהמקלל אביו חייב גם לאחר מיתה,

מיבעי ליה למינקט מילתא בלביה משום כבוד תורה ,והא

אף שאינו מקפד ומצטער על בזיונו• וע״כ דהחיוב הוא משום

דאמר במגילה דף כ״ה דמר זוטרא חסידא כי הוי סליק

דהוי זלזול בכבוד האב ,ועיין ברמב״ם ה׳ ממרים סוף פ״ד,

לפורייה הוי שרי ומיחל לכל דמצערין ליה .משמע אע״ג דלא

ולא על הכאה ולא על הקללה בלבד הקפידה תורה ,אלא אף

מפייסי ליה ,ההוא דמצערו ליה ,ולא מבזו ליה ,אי במי דמבזו

על הבזיון .שכל המבזה אביו או אמו אפילו בדברים ,ואפילו

ליה בצנעה דליכא בזיון תורד ,עכ״ל.

ברמיזה הרי זה וכו׳ שנאמר ארור מקלה אביו ואמו וכו׳ ויש

,

לבית דין להכות על זה" ועיין ברש״י (דברים כ״ז) "מקלה

נמצא

דמחלק בין היכא שמצעדין אותו ,ע״ז נאמר הרב

אביו ואמו מזלל לשון ונקלה אחיך".

שמחל על כבודו ,כבודו מחול ,אבל על בזיון כמו
חירוף וגידוף ,אין הרב יכול למחול על בזיונו ,כמו״ב מה

תראה

להוכיח דאסור בזיון אינו משום שמצטער מזה,

שכתב הריב״ש שאין האב יכול למחול היינו על חירוף וגידוף

אלא משום זלזול ,דקתני בב״ק דף פ״ו ביישו ישן

שזר ,בזיון לתאב ,אבל אם האב אומר לבבו להכותו ,להמבחת

ומת מהו משום כיסופא הוא ולית ליה כיסופא או משום

חינוך שיש לאדם רשות על גופו ,ואם נותן רשות לחבירו

זילותא הוא והא אוזליה" וברש״י שמזלזל בו ואע״פ שאינו

ולהכותו .אינו עובר בלאו ,ולכן אפשר דגם באב שאומר לבנו

שם על לבו ,והרי מבואר דאם ביישו ישן ומת ,דאין לו צער,

להכותו איבו עובר כדברי המנ״ח ,והיינו דעל צער יכול האב

מ״מ נקרא בושת ,אף שאינו מקפיד,

למחול ,ונראה לומר אף לשו״ע הגר״ז שאסור להכות חבירו,

בכבודו ,ולכן המקלל אביו לאחר מיתה חייב ,כיון דהוי זלזול

אפילו אם נתז רשות להכותו ,כי אין לאדם רשות על גופו,

בכבוד האב ,וא״כ גם אם האב אמר לבנו לקללו ג״כ אסור,

וכן ברמב״ם ה׳ סנהדרין סוף פ׳ י״ח "שאין ממיתין בי״ד ולא

כיון דסוף סוף יש בזה זלזול וצ״ע.

כיה שיש זלזול

מלקין את האדם בהודאת פיו ,אלא ע״פ שנים עדים" וכתב

הרדב״ז ואפשר לתת טעם ,לפי שאין נפשו של אדם קניינו

אלא קנין הקב״ה עכ״ל והיינו כדברי השו״ע הגר״ז ,שאסור
להכות חבירו ,אפילו אם נתז רשות ,שאין

הוא

הבעלים על

סימן טז

עצמו ,ואפשר לומר דמ״מ אם האב אומר לבנו להכותו ,נהי
שעובר על הלאו של לא יוסיף ,כיון דאין לו רשות ,אבל מ״מ
פטור מעונש מיתה ,כיון דחיוב עונש הוא דבר

בעניו חיוב מזונות לאשה

מיוחד דק

בעושה חבורה באביו ,ולכן כיון שביארנו דאב יכול למחול
על צערו ,נמצא שהוא כשאר ישראל שאומר לחבירו להכותו
דעובר בלאו בלבד ,כמו״ב במכה אביו אינו חייב בעונש.

I

איתא

בכתובות דף מ״ז ,אמר רבא האי תנא סבר מזונות

דאורייתא ,דתניא שארה אלו מזיגות ,וכן הוא אומר
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סירוס אשה במקום חשש לחולי תורשתי
ובני״ד חמירא טפי ,דהא הוחזקו בבנים בריאים ואפשר דמפקי לגבייהו מספיקא
רבנים חולים ,ועכ״פ לא הוי כבר ספק השקול .ולהכי אף סברא הנ״ל שלא חשיבא
לדרך השחתה תליא באחוזי הסיכון ,דכשהוי אחוזים פחותים ,י״ל דאף דהם חוששים
לזה לא מפקיע הא דהוי דרך השחתה ,דהרי ברירא שאם כתתם לסיבות פרנסה וכיו״ב
חשיבא להשחתה אף דיש להם נימוקים ,ולהכי נמי בחשש דמחלה הוא רק אם מיירי
בגדר דבר המצוי וחשש אמיתי ,וצ״ע בשיעור החשש ,ואפשר דתליא בשיעורא
דחיישינן למיעוטא בכה״ג דאיכא לברורי ,ראם חיישינן לזה ,הוי הוכחה דיש מקום
לחשש.

?^2

האם יש לאסור משום האיסור לחבול בעצמו

/c<7J0

ב .אמנם משום איסור דחבלה בעצמה מחמת הניתוח[ ,ויש אופן של קשירה ללא
ניתוח] ,וגם עיקר הדבר שאינה ראוי׳ להוליד דהוי מום בחסרון הרחם כמבואר
בפוסקים ,עי׳ שו״ת אמרי יושר (ח״ב סי׳ קנט) ,דכיון דרצונם בהכי גם אם הסיבה לא
שכיחא לא חשיבא לחבלה דמ״מ איכא סיבה לחבלה ,והוא כ״ש מנידון האגרות משה
(ח״ב סי׳ סה ס״ו) ,וגם האחרונים דפליגי התם [עי׳ שו״ת מנחת יצחק ח״ו סי׳ קה,
ושו״ת ציץ אליעזר חי״א סי׳ מא] ,כיון דהוא רק לשם נוי ויפוי ולית לי׳ צערא או מחלה,
משא״ב בנידון בדירן הרי יש להם צער להכניס נפשייהו לספיקא ,אבל מהני רק דלא
חשיבא איסור דחובל ,ולא לאיסורא דסירוסם[ ,ולגבי חבלה לא מהני הא דאפשר
להחזירו לקדמותו דמ״מ חשיבא לחבלה] .ויש לשאול לרופאים אם שייך בזה אפשרות
דרך גרמא ,דבזה מבואר בשו״ע דשרי לאשה לכתחילה לשתות כוס עיקרין ,וביאר
הב״ש (ס״ק יד) משום דלא חשיבא למעשה.
ולכן למעשה מי אנכי שאכריע בשאילתא חמירא דא ,וישא עיניו אל גדולי ההוראה
שליט״א.

נזקי אש

שפד

החדר שטר פרוע לעכו״ם על א׳ והעכו״ם הוציא ממנו פטור ,דהוי גרמא ,כן כתב
הב״י" .עכ״ל .ולכאורה זוהי סתירה ,וזו כוונת השעה״מ.
ונלע״ד לתח ,דבסי׳ כו כשמסר המלוה את השט״ח שיש לו על הלוה לעכו״ם

הר״ז ברי היזיקא ,כי המלוה יודע ברור מה שהעכו״ם יעשה עם השטר שימסור
לגוביינא לערכאות .ובדיני עכו״ם יתחייב לשלם יותר מה שחייב בדיני ישראל,

והסמ״ע (בסי׳ שפו סעיף א) מביא מש״כ התוס׳ והרא״ש שבברי היזיקא הוי גרמי
וחייב ,משא״כ במוסר שטר פרוע לעכו״ם ,הרי אין זה ברי היזיקא דמסתמא מיירי
שיודע העכו״ם שהלוה כבר פרע השטר .ועכ״פ במקום שתובע אותו בודאי טוען

הלוה ששילם החוב ,ואי״ז ברי היזיקא ,דמי יאמר שיסתכן בדבר לתבוע עם שטר
שכבר נפרע ,והסברא נותנת שיפחד שמא הלוה יביא עדים שיעידו שכבר פרע,

ואם בכל זאת כן הלך העכו״ם ותבע והוציא ממנו הוי גרמא ,כנלע״ד לתרץ שלא
יהי׳ סתירה בשי׳ הב״י.

וז״ל הרמ״א (בסוף סי׳ שפח)" :וכן אם מסר שטר פרוע לעכו״ם" ויודע שיתנו
לשר ויכוף את הישראל לפרוע שנית" חייב לשלם (ב״י בשם התשב״ץ ומהר״ם

מריזבורק) ומפורש החילוק הנ״ל ,שאם יודע שהעכו״ם יעביר השטר הפרוע לשר
ויכריח את הלוה לשלם עוד הפעם חייב לשלם מדינא דגרמי ,אבל במסר שטר

פרוע ואינו יודע שיכוף את הלוה לשלם שנית פטור דהוי גרמא.

מיי

)^■j

ח'ה•

שפה

רבי אפרים גרינבלט שליט״א
אב״ד מעמפים טענם׳
מח״ם שו״ת ׳רבבות אפרים׳ ז״ח

ניתוח פלסטי לסיוע בשידוך

נערה המבקשת לעבור ניתוח קוסמטי שישפר את מראה ,ויסייע
בידה למצוא שידוך ,האם רשאית לבצע ניתוח שיש בו הרדמה
וחשש סכנה כאשר אין בו צורך מבחינה רפואית
א .איסור חבלה
ב .כניסה מרצון למצב סכנה
ג .טיפול ע'׳ רופא כשאין צורך רפואי
ד .האם חייבת להודיע לבעלה לעתיד שעברה ניתוח
נשאלתי מבחורה שמתקשה למצוא שידוך ,ולדבריה הסיבה לכך היא שהיא

מכוערת כי יש לה אף לא יפה .הרופא הראה לה תמונה כיצד תראה אחר ניתוח

פלסטי ,ולפי התמונה היא תראה יפה.
היא שואלת האם על פי דין מותר לה לעשות ניתוח כזה הואיל והוא כרוך

בהרדמה ,ויש סכנה בהרדמה.
ועניתי שכבר דנו בזה בספרי השו״ת שיצאו לאחרונה .ויש לדון כאן בכמה

שאלות:

א] האם יש בניתוח איסור משום ׳חבלה׳

ב] האם יש לאסור ניתוח בהרדמה משום חשש סכנה ,במקום שאין הכרח רפואי.

ג] האם יש איסור לרופא לבצע ניתוח זה ,הואיל ואינו לצרכי רפואה.

איסור חבלה
א .והנה איסור חבלה ,מבואר בתום׳ (ב״ק צא ע״ב) וביש״ש (ב״ק פ׳׳ח נט) ,דהוא
גם כשהחבלה לצורך ,אך בטור (חו״מ סי׳ תכן העתיק דעת הרמ״ה דהתיר לחבול

בעצמו לצורך.

שפו
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והשתא לדעה דלצורך מותר ,הרי דכאן חשיב צורך ומותר ,וכעין זה העלה בשו״ת
מהרי״א אסאד (חיו״ד סי׳ רמט) ובשו״ת מנחת יצחק (ח״א סי׳ לו אות ד) ,ובפרט

כשהדבר נעשה לבקשת הנחבל ולטובתו ,ואינה חבלה בדרך ׳נציון׳ או דרך ׳בזיון׳
[כלשון הרמב״ם בהל׳ חובל פ״ה ה״א] יש להתיר וכמש״כ המנ״ח (מצוה מח).

והנה גם אם נאמר כדעת התום׳ ודעימיה דאיסור חבלה גם כשעושה מרצונו
ולטובתו אסור ,עדיין יש לבאר עד כמה צער מחויב אדם לסבול בכדי לא לעבור

על איסור חבלה בעצמו .ובשו״ת חלקת יעקב-ברייש (ח״ג סי׳ יא) דן בזה והתיר
כאשר לאדם יש בושה ועגמת נפש מפני הסובבים אותו.

והדברים מתבארים מדברי הרמ״א (יו״ד סי רמא ס״ג) שהתיר לבן להוציא קוץ

התחוב לאביו [אע״ג שבהוצאתו יצא דם והרי הוא חובל באביו] באופן שאין שם

אחר ואביו מצטער בכך.
ומקורו הוא מדברי הרמב״ם (פ״ה מהלכות ממרים ה״זץ וכן במאירי (סנהדרין פד

ע״ב) כתב" :ואם אין שם אחר ,והם [אביו או אמו] מסתכנים או מצטערים ,עושה
ברשותם והמצוה עליו לעשות .ובביאור הרדב״ז על הרמב״ם (שם) כתב דבכה״ג

לא מבעיא דאין איסור בדבר ,אלא דמקיים מ״ע דואהבת לרעך כמוך.
דהותרה חבלה במקום צער [אף כשאין סכנה].

הרי

ואני איני נותן הוראה לרבים בזה ,כי צריך לדון בכל מקרה י לגופו ,ואם כן מה

שאני פוסק כאן אינו פסק עבור שאר הזקוקות לניתוח ,הואיל ועל כל אחת לגשת
לפוסק שיודיע לה מה עליה לעשות.

ובמקרה שלפני זה נחשב מום גדול ,ובעל אינו רוצה אשה עם מום כזה .ולאחר
שדברתי עם המנתח ושאלתיו למידת הסכנה בניתוח כזה ,וענה לי שהכל בידי

שמים ,אך מתוך הניתוחים הרבים שביצע ,המקרה הנידון אינו נחשב-לניתוח

מסוכן ,והבטיח לי להשתדל לעשות באופן הטוב ביותר.
כניסה למצב סכנה

ב .הואיל והטיפול הקוסמטי מצריך הרדמה ,יש לדון אם מותר להיכנס לסכנה זו,

בדבר שאין בו משום רפואה.
בשבט הלוי (ח״ו סי׳ קצח) כתב" :דאין אדם מחויב להכניס עצמו אפילו לספק

סכנה רחוקה בכדי לקיים מ״ע ...ומכ״ש לצורך נוי או כדי לבוא לידי זיווג ...אבל
ע״י ניתוח לא שמענו".
אך למעיין בדבריו נראה דשם השאלה אם ׳מחויב׳ אדם להיכנס לסכנה ,ועדיין
יתכן לומר דאם רוצה להכניס עצמו לכך אין ׳איסור׳ בדבר.
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מפז

והנה האם הרדמה עצמה נחשבת ׳סכנה׳ ,אע״ג דמעשים שבכל יום שמרדימים

אנשים לצורך טיפולים ,ויתכן דהואיל והוא דבר דרשו בו רבים הרי הוא בגדר

שומר פתאים ה׳.
ובענין זה איתא בגם׳ יבמות (יב עב) דלר׳ מאיר שלש נשים משמשות במוך,
משום סכנה .ולחכמים אין צריכות מוך ומשמשות כדרכן ומן השמים ירחמו,
דשומר פתאים ה׳ .והנה אף דהרי״ף והרא״ש הביאו הברייתא כלשונה בלא
להכריע ,כבר כתבו המאירי ,התוס׳ רי״ד (שם) ,שו״ת הרדב״ז (ח״ג סי׳ אלף כב)

ובית מאיר אה״ע (סי׳ כג) דהלכה כחכמים .ומשמע משם דבדבר הרגיל ומצוי אף
דיש בו משום סכנה ,אין צריך לחוש ,רעל זה נאמר שומר פתאים ה׳.
והנה ניתן לומר דשומר פתאים נאמר רק לגבי הך דג׳ נשים ,דלענין תשמיש וחיוב

עונה הוי כמובטחות מהקב״ה שלא יארע להם נזק ,וכעין זה איתא באגר״מ

(אבה״ע ח״ד סי׳ עג אות א) .או מכיון דהאשה נחשבת כעוסקת במצווה בהריון,
הואיל והיא מסייעת לבעל לקיים מצוות פו״ר [שו״ת מחזה אברהם ח״ב אה״ע סי׳

מד] .ולפי זה לא ניתן להקיש משם לגבי מקומות שיש בהם סכנה ,ואין הבטחה
לשמירה.
וכן לפי ביאורו של הקובץ שעורים (כתובות אות קלו) דכלל זה נאמר רק בדבר

הרגיל כי אין האדם מחויב להימנע מדבר שהוא דרך ארץ ,אך בכל מקום שבידו
להיזהר לא נאמר זה .וא״כ לפי״ז כאן הרי ניתן להימנע מההרדמה ,ולא ניתן

לסמוך על כלל זה.
אך יש שכתבו דשומר פתאים נאמר בכל מקום שחשש הסכנה הוא רחוק [היכל
יצחק אבה״ע סי׳ טז] ,או גדר אחר רכל מקום שבמחשבת בני האדם אינו נתפס
כסכנה ניתן לומר שומר פתאים [שם אריה סי׳ כז ,שבט מיהודה ח״א א׳ פי״ט,

ושש״כ פל״ב סי׳ א סק״ב משם הגרש״ז אויערבאך זצ״ל] ,ולפי זה נראה שכיום
אין נחשב הרדמה לאדם בריא ,כדבר שיש בו סכנה ,וניתן לסמוך על הכלל הנ״ל,
אף בנידון דידן.
ודיברתי עם תלמידי הרופא המרדים ואמר לי שיבצע את ההרדמה באופן שאף

פעם לא יצאה תקלה ,והבטיח שישתדל וישגיח באופן מיוחד ,וזה עזר לי להחליט
בפסיקתי.

טיפול ע״י רופא כשאין צורך רפואי
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שפח

ג .האם יש איסור לרופא לנתח כשאין הכרח רפואי .הנה בשו״ת שערי צדק (וזיו״ד

סי׳ קמג) כתב רכל דבר שנברא כך מטבעו ואין בו חולי וכיו״ב ,יש בכך משום
שינוי מעשה בראשית ,וסתירת גזיות מלכו של עולם .דהיינו דלא ניתנה רשות
לרופא לעסוק בכגון זה.

אמנם נראה שבענין מום חיצוני בולט לעין כל שהחולה מצטער בו ,יש בו משום

מחלה ,והגם דבשו״ת מנחת יצחק (ח״ו סי׳ קה) כתב לגבי מי שעושה ניתוח כזה
מחמת איזו דאגה או טירוף דעת ממצבו ,דלא הוי בכלל חושיב״ס ,אך בגדר חולה
מיהא הוי ,ולפי זה אפשר דשאני מהא שכתב השערי צדק ,ואין איסור לרופא

לנתח ,כבשאר עניני הרפואה.
ובפרט באשה שלדבריה הדבר מפריע לה ביותר למצוא שידוך הגון ,ויכולה אף
לחלות מזה בדיכאון רח״ל ,נראה דשרי לרופא לנתח.

וראה באגרות משה (חו״מ ח״ב סי׳ סו) באורך ,שהתיר לנערה לעבור ניתוח כזה,

ולא דן כלל האם יש איסור לרופא ,ונראה דגם הוא ס״ל דהוי בגדר רפואה

שהותרה.

ואמרתי לשואלת לקרוא פרקי תהילים ולתת מעות לצדקה לעניים ולבני תורה ,ואז
רק לה אני מתיר הואיל והוא צורך נישואין.
וראיתי שכך העלה ידידי הרה״ג הלוי שליט״א הרב הראשי לת״א [בספרו עשה לך

רב ח״ר סי׳ סה] דאין בזה היתר כללי אלא צריך שאלת חכם בכל מקרה לגופו.
האם חייבת להודיע לבעלה לעתיד שעברה ניתוח
ד .ואחר הניתוח כשהציעו בפניה שידוך ,שאלה האם היא מחויבת לספר לחתן

שעברה ניתוח ,ונראה מהיות טוב שתאמר ,אך יתכן שהיא אינה בעלת מום כיום
ולא צריכה לספר .וכעין זה עי׳ מה שכתב בשו״ת שבט הלוי (ח״ו ס׳ רה) ,ויש

לעיין בפרט זה.
והנה בשבט הלוי (שם) דן באשה שאין לה שער כלל ,והעלה דאף דראשה מכוסה

בפאה נכרית עליה להודיע לבעלה ,אך נראה דשאני התם דבאמת אין לה שער והוי

מום גם כיום ,אך בנידוננו ,לאחר הניתוח אין לה כל מום ואמאי תצטרך לספר מום
שכבר אינו.

וענין מום באשה מבואר בשו״ע (אה״ע סי׳ לט ס״ו)" :קידשה ע׳׳מ שאין בה
מומין והיו בה מומין והלכה אצל רופא וריפא אותה אינה מקודשת ".דבשעת
הקידושין הטעתו ובטלו הקידושין [כמש״ב רש״י בגמ׳ שם] .וכתב הבה״ט (ס״ק

ט)" :מיהו אם בשעת הקידושין כבר נרפאו המוסק שהיו בה קודם הקידושין,

שפט
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מקודשת ,דלא התנה על זה ".מבואר דאף בבעל שקידש בתנאי מפורש ע״מ שאין

בה מומין ,אין מתחשבין במה שהיו לה קודם קידושין.
וכל זה בקידשה ע״מ שאין בה ,אך בקידשה סתם ,בזה פשוט דאין נפק״מ בזה
שהיתה פעם בעלת מום ,וחלים הקידושין.

ובמום דלפנינו שחוטמה ארוך יש לדון בכלל אי מקרי מום ,דאם החוטם משונה

מצורתו ראה במשנה (בכורות לט ע״א) מה מקרי מום .ובמקרה דנן לא היה

משונה מצורתו אלא היה גדול ,והגם דנתנו חז״ל שיעור לגודל חוטם והוא כאצבע
קטנה של בעל החוטם [ובקטן מזה או גדול מזה הוי מום] ,מ״מ כבר כתב החו״י

(הו״ד בפת״ש אה״ע סי׳ לט ס״ד סק״ב) דאף בארוך בשיעור הפוסל בכהנים אין

לבטל השידוכין ,דאין ללמוד מכהנים דבשלוחי דרחמנא יש קפידא .וביאר דבריו
בפת״ש ,דשכיחי אנשים ונשים דאין חוטמם מכוון במידה שאמרו חז״ל ואין איש
שם על לב .וכן מוכח להדיא מהלכות עגונות דבחוטם גדול לא נחשב סימן
מובהק ,הרי דהוא דבר השכיח אצל בני אדם [ועי׳ אוצה״פ סי׳ יז ס״ק קצט בלוח
הסימנים מערכת ח] ,ומיהא מסיק דאם היא ללעג לרוב רואיה ,הוי מום.
הרי דאין אומדין אורך החוטם לפי מידת חז״ל ,וגם לא לפי' הרגשתה העצמית,
אלא לפי האופן שמתייחסים אליה בני האדם.
ויתכן דבמקרה דידן הגם דהיא חושבת שאפה גדול והיא מכוערת ביותר ,עדיין אין

הבריות סבורים כן ,ואפשר דבכה״ג אינו מום אף לאחר נישואין ,אך זה צ״ע.
מ׳׳מ מה שקודם הנישואין היא עברה ניתוח להקטנת האף ,והניתוח עלה יפה,
ובעלה מקדשה סתם ,נראה ברור שאינה צריכה לומר לו.
והרחמן יצילנו משגיאות ,ובנות ישראל לא יצטערו וימצאו מייד שידוך הגון

אכי״ר.

שו״ת דברי ריבות סימן קיז
שאלה ראובן בהיותו עומד בבית הכנסת לפני היכל הקדש קם והכה לשמעון בהיות כי שמעון לא היה לו טענה ודברים
רק עם לוי ילמדנו רבינו מה עונשו הראוי ובמה יכופר עונו.

עוד יורנו רבינו על לוי ויהודה שהיה ביניהם דברי ריב וקטטה ובא לוי בבית הכנסת של יהודה לפני ב״ד ותבע עלבונו
ובשתו אשר ביישו ללוי וקם יהוד׳ וענה בקול גדול לפני הרבים בקהל הנז׳ ח״ו הוא לא הוציא מפיו דבר שיתחייב בו
ושיעמדו בדין תורה והדין יקוב את ההר.
עוד הלך יהודה בכל הקהילות והשיב להתראת לוי הנז׳ כנז׳ ובעת ההיא שמעו שלוי ברכו ליהוד׳ וגם שמעו שהשיב
יהודה ללוי אדרבה.
עוד חזר וצוח יהודה שנית בפני כל הקהילו׳ לאמר תהיו עדים בדבר איך עשיתי התראה ללוי שיעמוד בדין תור׳ ואם
יחייבוני הנני הנני מוכן לקבל דיני כו׳.
תשובה נראה לע״ד כי הענין ברור ואין צריך להאריך בו ובפרט אחר שכתבו החכמים השלמים אבל כדי להשיב שלחי

דבר אענה אף אני חלקי וזה כי דבר ברור הוא שהמכה את חבירו נקרא רשע דהא אמרינן בסנהדרין פרק ארבע מיתות
אף על פי שלא הכהו נקרא רשע דכתיב ויאמר לרשע למה תכה רעך וענשו גדול דאמרינן בפרק הנז׳ דרב הונא קוץ ירא
וכתבו התוספות דמדינא הוה עביר הכי דהא מקרא דריש דכתיב וזרוע רמה תשבר ואע״ג דהסכימו רש״י ותוספת כל
אחד לפי שטתיה רזה מיירי למי שרגיל בכך מכל מקום לנקוט מיהא חרא שהנושא מגונה עד מאד ועוד שהוא מחייבי
מלקות שעבר על לאו דפן יוסף להכותו ואפילו הכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה דלאו בר תשלומין היא לוקה ואפילו
הכה לעבד כנעני לוקה כל שכן לאדם אחד מישראל שגדול עונו מנשוא.
וגם ברור הוא במסכת קמא פרק החובל לענין החובל בחבירו אצל הבושת שהכל לפי המבייש והמתבייש ולפי המקום
כדתנן פרק החובל מעשה בא׳ שפרע ראש האשה בשוק באת לפני רבי עקיבא וחייבו ליתן לה ד׳ מאות זוזי כל שכן
בנדון דידן שביישו בבית הכנסת בפני רבים ובמקום שאין נוהגים קלות ראש הקל ראשו וידו ובמקום המשפט שמא
הרשע בודאי שגדול עונו מנשוא וראוי לקנסו ואף על גב דקיימא לן שאין דנין דיני קנסות בבבל כבר כתבו הפוסקים
משמיה דרב צמח גאון וז״ל כלל אמרו אין דנין דיני קנסות בבבל אבל בשביל שלא יהא חוטא נשכר ושלא יהיו ישראל
פרוצים בניזקין שכיון שיודעים שאין גובים קנסות שולחים יד זה בזה נהגו חכמים אחרונים לנדותן עד שיפייסהו
בממון או עד שירבה עליו רעים ויפייסנו בדברים.

וכן נשאל לרב נטרונאי ז״ל על זה והשיב כך מנהג בשני ישיבות שמנדין אותו עד שמפייס אותו וכן כתב הרמב״ם פרק
ה׳ מהלכות סנהדרין ואפילו המבייש בדברים כתב רב שרירא גאון שמנדין אותו עד שיפייסנו כראוי לפי כבודו .ועוד
כתב הרמב״ם פרק ג׳ מהלכות חובל ומזיק על המבייש את חבירו בדברים יש לב״ד לגדור בדבר בכל מקום ובכל זמן
,כפי מה שיראו וכן כתב פרק כ״ד מהלכות סנהדרין ולכך בנדון דידן ראוי לנדות למרים ידו עד שיפייס לחבירו.

ועל ענין הברכה שבירך לוי ליהודה אם חלה או לא נראה לעניות דעתי דלא חלה כלל ברכת לוי יהיה מי שיהיה
דאמרינן בירושלמי זקן שנידה לצורך עצמו אפילו כהלכה אין נדויו נדוי ופירש אבי העזרי שנדה כהלכה ומיהו לא
נתכוון אלא לריוח שלו שישתכר בהתרת הנדוי הילכך אינו נדוי כמו שהביאו הטור סי׳ של״ד וכתב הרב בעל תרומות
הדשן סימן רע״ד שחכם שנידה לאיש א׳ לנקום ממנו ולהכניעו הוי כנידה לצורך עצמו כי גם זה שכרו לעשות נחת רוח
ליצרו שצריך המנדה שיתכוון לשם שמים כדי לעשות גדר לתורה ולכבוד לומדיה ולא יכוון כלל לעצמו לשום הנאה
ותועלת ואם לא כן אין ממש באותו נדוי ע״כ.
ובנדון דידן מתוך דברי השאלה נראה שכיון לוי בנדויו לעשות נחת רוח ליצרו ולכן לא חל כלל כל שכן וכל שכן בהיות
יהודה עומד וצווח שיעמדו לדין ושיקבל עליו כל מה שיגזרו עליו דפשיטא ופשיטא שאין שום ממש בנדויו של לוי
כמו שהאריך בזה הרר״י קולון סימן קס״ט וכיון שכן נמצא שיהודה לא היה חייב נדוי וכיון שנידהו לוי שלא כדין
והשיב יהודה אדרבה חל נידויו של יהודה על לוי והראיה מדאמרינן במועד קטן פרק אלו מגלחין ריש לקיש הוה מנטר
פרדסא אתא ההוא גברא וקא אכיל תאני רמה ביה קלא ולא אשגה ביה א״ל להוי ההוא גברא בשמתא אמר ליה אדרבה
ליהוי ההוא גברא בשמתא אם ממון נתחייבתי לך נידוי לא נתחייבתי לך אתא לבי מדרשא ושאיל אמרו ליה דידיה נדוי
דידך לאו נדוי וכתב נמקי יוסף מכאן משמע דמאן דמשמת לחבריה שלא כדין בר שמתא הוא וגם הרמב״ם כתב פרק
ששי מהלכות ת״ת שהוא אחד מכ״ד דברים שמנדים את האדם המנדה מי שאינו חייב נדוי וכתב ה״ר בית יוסף בטור
יירר דסד סי׳ רמ״ג בשם הריב״ש שבשביל כל הכ״ד דברי׳ שכתב הרמב״ם חייבים ב״ד לנדות נמצא שיהודה נידה למי
שח"יב נדוי ולכן נידויו של יהודה נדוי ומוטל על לוי לנהוג איסור ער שיפייסנו ליהודה וירבה עליו רעי׳ ויקבש
/ויבקש /מחילה וסליחה זהו מה שנראה לע״ד ואמר לבי נאם הצעיר יצחק בכ״ר שמואל אדרב זלה ה.

שו׳׳ת דברי ריבות סימן קסז

במותב תלתא כחדא הוינא אנחנא בי דינא דחתימין לתתא כד אתא קדמנא הנעלה ה״ר אברהם הכהן בכמה״ר שבתי הכהן ז״ל ואסהיד
בתורת עדות בואם לא יגיד ונשא עונו וכו׳ בהיות שרבי אברהם כרוב יצ״ו נכנס לבית הכנסת שהיה מתפלל שם ומצא לרבי פנחס ברבי
יוחנן ז״ל יושב במקומו של רבי אברהם כרוב הנז׳ אמר רבי אברהם כרוב הנז׳ לר׳ פנחס הנזכר שיתרחק מעט ויעש׳ לו מקום לשב /לישב/
במקומו כדרכו אז השיב ר׳ פנחס הנז׳ ואמר שמקו׳ מושב ומצבו של ר׳ אברהם כרוב הנז׳ הוא מחוץ לבית הכנסת השיב ר׳ אברהם הנזכר
ואמר לר׳ פנחס הנז׳ שמקומו ומצבו הוא בקפאלובירשי כששמע כך רבי פנחס הנזכר קם והכה לרבי אברהם כרוב הנזכר על פניו בפני כל
הק״ק יצ״ו כל זה העיד ר׳ אברהם הכהן יצ״ו ועוד בא רבי יצחק פיסו בפנינו חתומי מטה והעיד בתורת עדות ואמר בהיותי יושב במקומי
ערב שבת נכנס רבי אברהם כרוב הנזכר לשב /לישב /במקומו ומצא לר׳ פנחס יושב אמר רבי אברהם כרוב הנזכר לרבי פנחס הנז׳ שיעשה
לו מקום במקומו לשב /לישב /ורבי פנחס סרב לא אבה שמוע רק חרפו וגדפו לר׳ אברהם כרוב הנזכר וקראו נרבע בפני כל הק״ק יצ״ו
ואח״ב הכה אותו על פניו ור׳ אברהם הנזכר השיב לרבי פנחס הנזכר ואמר שהו׳ נרבע שבקפאלובישי מכירים אותו כל זה העיד רבי יצחק
פיסו בפנינו .ועוד העיד רב יודה גוטה בפנינו בתורת עדות איך בהיותו ערב שבת בבית הכנס׳ עומד במקומו נכנס ר׳ אברהם כרוב ומצא
יושב במקומו לרבי פנחס הנזכר ואמר לו צא ממקומי ושב במקומך השיב רבי פנחס ואמר לרבי אברהם הנזכר מקומך נרבע הוא מחוץ
לבית הכנסת השיב ר׳ אברהם ואמ׳ לו מקומך הוא בקאפאלוברשי אז הכה אותו על פניו כל זה העיד רבי יודה גוטה בפנינו ומה ששמענו
והועד בפנינו כתבנו וחתמנו שמותינו פה להיות לר׳ אברהם כרוב הנזכר לראייה ולזכות היום יום שני כ״ו לניסן שנת השכ״ו ליצירה פה
ליפאנטו והכל אמת דוד בכמהר״ר חייא ן׳ דוקש זצ״ל דין .יוסף בכ״ר שלמה גרשון יצ״ו דין .רפאל בכ״ר יצחק מלטי ז״ל דין .ילמדנו
רבינו הדין עם מי.

תשובה אף על גב דגרסינן בקמא פרק החובל על ההיא מתניתין דקתני רקק והגיע בו הרוק וכו׳ אמר רב פפא לא שנו אלא בו אבל כנגדו לא
ונהוי כי בייש בדברים אמרי במערבא משמיה דרבי אבין זאת אומרת ביישו בדברים פטור מכלום וכן פסק הרמב״ם הלכות חובל ומזיק פרק
ג׳ מכל מקום כבר כתב רב שרירא גאון ז״ל הביאו הרא״ש בפסקיו פר׳ החובל וז״ל אף על בושת דברים מנדין אותו עד שיפייסנו כראוי לפי
|4כבודו והביאו הטור לפסק הלכה ח״ה סי״ב וסימן תכ״א וכן פסק הר״אש שכתב שם בפסקיו ומסתברא דיותר היא בושת דברים מבשת של
חבלה דאין דבר גדול כלשון הרע ודבה שאדם מוציא על חבירו והרמב״ם ז״ל בפרק הנזכר כתב דאף על גב דהמבייש בדברים פטור מן
התשלומין מ״מ יש לבית דין לגדור בדבר בכל מקו׳ ובכל זמן כפי שיראו כו׳ ועוד כתב המבייש בדברים עון גדול הוא ואינו מחרף ומגדף
לעם אלא רשע שוטה ואמרו חכמים הראשוני׳ שכל המלבין פני אדם כשר מישראל אין לו חלק לעולם הבא ועוד כתב המרדכי שם פ׳
החובל וז״ל :נראה לי על דברי קנטורין שבין לאה ובין ראובן אלו היו עדי׳ בדבר שקרא אותה נפקת ברא היה לקהל לקונסו או בממון לפי
המבייש והמתבויש /והמתבייש /לפי ראות עיני הקהל וכו׳ .הרי לכל הני רברבא המבייש בדברים ראוי להענישו וכיון שכן בנדון דידן
שלפי עדות שני העדים כ״ר פנחס הנז׳ פטר מים וחירף וגידף לכ״ר אברהם הנזכר וקראו נרבע ברבים מוטל על הקהל להענישו ולנדותו עד
שיתפייס לפי ראות עיניהם ומה גם עתה שהוסיף על חטאתו פשע והכהו על פניו שראוי לקונסו שהרי כתב הרמב״ם פרק חמישי הלכות
חובל ומזיק כל המכה אדם כשר מישראל בין קטן בין גדול בין איש בין אשה דרך נציון /בספרי הרמב״ם מוגה :בזיון /הרי זה עובר בלא
* תעשה שנאמר לא יוסיף להכותו אם הזהירה תורה מלהוסיף בהכאת החוטא קל וחומר למכה את הצדיק אפי׳ להגביה ידו על חברו אסור
וכל המגביה ידו על חבירו אף על פי שלא הכהו הרי זה רשע וכתיב בהגהו׳ שפסק ראב״ן שפוסקים דינו כן לקרותו רשע ופסול לעדות
ושכנגדו נשבע ונוטל עד שישוב מרשעו וקבל דין לכן חייב רבי פנחס לקבל עליו את הדין כפי מה שיראה בעיני ראשי הקהל יצ״ו ולבקש
מכה״ר אברהם הנזכר מחילה סליחה וכפרה וכמו שכתב הרמ״בם פרק הנזכר אפילו הקריב כל אילי נביות אינו מתכפר לו ולא נמחל עונו
עד שיבקש מן הנחבל וימחול לו וכו׳ ובעשותו כך חייב כה״ר אברהם הנזכר למחול לו ולא יקום ולא יטור וכמו שכתב הרמב״ם שם כי אין
זו דרך זרע ישראל אלא כיון שבקש ממנו החובל ונתחנן לו פעם ראשונה ושניה וידע שהוא שב מחטאו וניחם על רעתו ימחול לו וכל
הממהר למחול הרי זה משובח ורוח חכמים נוחה הימנו גם בנדון דידן ושב ורפא לו זהו מה שנרא׳ לעניות דעתי ואמר לי לבי נאם הצעיר
יצחק בכ״ר שמואל אדרבי זלה״ה.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -אונ׳ בר-אילן**
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טנהדרין פד ע*ב

ו■

עצמן שאין להם חלע״ה ,אלא מאי איריא אנשי עיר הגדחת כל עובד ע״ז  ,•<133ועוד
דהתם בפ׳ נגמר הדין איכא מאן  10דסליק אדעתיד .אפי׳ במת מתוך רשעו דה״ל
כפרה ,ואי מתני׳ היא שאין להם וזלע״ה ה״ל לאיתויי התם ".
דמעתה נאמר שהענין הביא לפ׳«* אלו שאין וכו ,*8,מפני אלו השנויים בסוף
הנשרפי **,שהן נידונין שלא בב״ד• לומ׳ שיש אחרים כמו אלו שעונשן המור
אעפ״י שאינם נידונין בב״ד( ,וכס [והן]• אלו שאין להם וכו׳ דומין לגנב את הקשוה
ולבועל ארמית וחבריהם ,שאעפ״י שאינן נידונין בב״ד (וכן אלו)• עונשן המור
עד שיתן [רשות]» ביד כל אדם להרוג אותן.
גם מורי אומ׳» [שאף אלו] *8שאין להם (וכו[ ),חלק לעוה״ב]• (הא) [וזן] ■*8כיוצא בהן
שקנאין פוגעין (וכו[ ),בהן]» ,כמו שאמרנו בם׳ אין מעמידין» [על הצדוקים ועל
המומרין של כותים שמורידין אותם ואין מעלי•0
ועדיין נשאר לפרש למה נמנו אלו בם ,הנשרפי ,,היה להם לפרשם אחר שימנו כל
הנידונין בב״ד .התשובה בזה מפורשת (דמה) [במה] שכתבנו* בפ׳ ץ « סורר ששנו שם
הבא במחתרת לפי הענין ששנו שם נידון ע״ש סופו ,■*8ואף כאן ע״י ששנו בדיני
הרוצח רוצח שנתערב באחרים כונסי ,לכיפה"* שנו מי שלקה ושנה וכו 80,אלא
שהכניסו בנתים דין חייבי מיתות שנתערבו י 8על ידי ששגו רוצח שנתערב
באחרים  88וכו ,,וע״י ששנו כיפה שהוא מיתה שאינה בקו הדין כשאר הדינין שגו
גונב את הקשוה וחביריו  88שאף הם דומים להם שפרחי כהונה מפצעין *« את מוחו
בגיזרין» ,וע״י עשנו טמא ששמש  58שגו זר ששמש שנחלקו בו רע״ק וחכמים י,8
ואע״פ שרע״ק מנה אותו מן הנחנקין( .ומ״מ)[ואחר]  88אלו שעונשן חמור ואעפ״י
שאינם נידונים בב״ד שנו ואלו שאין [להם חלק] וכו ,שהן כיוצא בהן כמו שאמרנו.

שם ש*מ כל הינא דאיכא הכאה סתם דלאו מיתת הוא .והא דכתיב" 8איש כי
יכה כל נפש אדם מות יומת ,ההיא לאו הכאה סתם היא דכיון דכתיב נפש הכאה
של מיתה משמע»» ,או הכאה שיש בת חבורה כשיש לדרוש אותם באביו שהוא
נהרג על חבורה בלא מיתהז» .וקרא דאיש כי יכה לא דרשי ,ליה באביו [ד]הא

 40רב יוסף שם.
[ 39ד׳ מו ,א].
 38כ״ב רביגו גם שם ועי׳ הערה .332
[ 43צ*ל:
 = 42לפרש.
 41עמש״ב רבינו שם ובמה שכתוב שם הערה .324
 47עבו׳
 46לא מצאתי.
 45חי׳ הר״ן.
 44פא ,ב במשנה.
להם חלק לעוה״ב].
זרה [ד׳ בו ,ב] [המינים והמומרים בו׳ מורידין ולא מעלין] ולפנינו שם :המינין המסורות
והמומרים היו מורידן ולא מעליז• ע״ם תי׳ הר״ן [צ-ל :אף שמ״מ שאין להם תלק לעוה״ב
 50פא ,ב-
 49עט ,ב.
 48שם ועיי־׳ש עא ,ב בבן סורר.
הם כיוצא ,בו׳].
 54כי»מ :פוצעין ,ועיי״ש הערה .אולם
 53שם פא.
52שם,
 51עט ,ב.
בגונב את הקשור ,נאמר רק קגאין פוגעין בו ולא דין סרתי כהונה ועי׳ גם שם בדברי רבינו
 56כ״ה
 55כ״ד ,שם לפנינו .כי״ק כי״מ :בגזרין.
שם קטע המתחיל :ואם היו ובהערו?.
 59ויקרא כר יז.
 58וזי׳ ד,ר*ן ,ובד״ם.
 57שם.
לפנינו שם .כי״מ ששימש.
 60מבואר שאינו סונר כמש״ב תום׳ ד״ה ד,״ג שאין גורסין כמש*כ לפנינו מהכתוב — במדבר
לה ל — כל מבה נפש לפי עדים ירצת את ד,רוצת אלא מהכתוב ויקרא הנ*ל איש כי יכה
ובדבריהם הוא ברש״י משפטים בא יב ובמכילתא שם .יש לוקוק בדברי הגט׳ מד ,שייך
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חידושי רביגו ווד בונם/,

כתיב «• ומכה אדם יומת דמידרש» לאביו בסמוך ,ומוקמי׳ ליה בהורג נפש לכל
דהו נפש או עד דאיכא כולי נפש כדאיתא בם׳ הנשרפין».
שם ה״א איש דבר מצווז אין  45קטן לא .כך נמצא בהרבה ספרים .ובמקצת ספרים
איש דבר מצוה אין אשה לא •» .ומוהקין אותו משום דהא אמרי׳ ז» השוה הכתוב
אשה לאיש־לכל עונשין שבתורה .ואין למחקה בכך דכיון דכתיב איש אית לן למעוטי
אשד ,שלא אמרו שהשוה הכתוב אשה לאיש אלא [כ]שהכתוב• סתם כמו שאמרו
בפ״ד מיתות •».

[שם] הניחא לנו״ד דאית ליה תנא דבי זזזקיה .כתבנו בם׳ הגשרפין בע״ד.»«,
שם רב פפא ™ לא שביק לבדיה וכו׳ .רב פפא לא פליג אהיקשא דלעיל דמוכיחין
מינה דמכה אדם לרפואה פטור דלאו בגוונא דפלוגתא קא מחתו להו בגט׳.
וכשתשאל למה אין חוששין בהקזת דם [לאביון• שמא יבא (לשנות חוק) [לשגגת
חנק] שהרי אפשר שלא תהיה לו לרפואה והויא ליה (שנות חוק) [שגגת חנק].
אם אתה אומר כן ,כ״א גטי יש לך לומד שיהא אסור להקיז דם דלאו (שגגה
לזו) [שגגת לאו]• הוא אלא שגגת (הרבה) [מיתה]• שהרבה פעמים שהקזה ממיתה את
האדם [כ]שהוא בטעות.

 61צ״ע שמהגמרא
הצריבותא מכה איש לכאן הלא איגו שייך כלל למכר ,אביו.
משמע שכל שאינה הכאת מיתה היא הכאת סתם ואף הכאת אביו בחבורה בכלל ואיך אמר
 62ויקרא שם כא .כי״מ :הא כתיב .כי-מ:
רבינו שהכאת אביו בחבורה אינה הכאה סתם.
 63בכח״י :דמי וריש בב׳ מילים ובד-ם
היא כתיב [צ׳ל דהא קרא] ועי׳ הערה הבאה.
מחק :דמי ומש־כ בהערה הקודמת כ׳ עם־י מש״ב כאן .אולם כשנחבר המלים כאן בלא
 65בי״ק :היא.
[ 64ד׳ עח ,א].
הגהה צ״ל למעלה כמשיב .כי״ק :דרשינן.
 65בדקדוקי הוסרים הביא הגירהא עיי״ש אור 1 ,ועי׳ רש׳יי שמות שם :את האשה ואת הקטן
 67ספרי במדבר ה ו תמורה כ ,ב וש־ג .צע-ק מה שייך כאן
וביר ,במכילתא ובילקוט שם.
השוה שהרי המדובר באשה שנהרגה ולא באשה שהרגה .ובע״ה מצאתי בבני חייא בחידושיו
שעמד בזד .עיייש וב׳ שכן יש להקשות במשיב תיס׳ לעיל סו דיה לרבות .אולם בקידושין לה,
א ותו׳ הראיש שם מבואר שגם באשה שנהרגה שייך לחשוד ,אשה לאיש ועי׳ גם בתום׳ ב״ק
ורשביא שם ושמיק בשם תו׳ שאג׳ן שם .יש להקשות על גירסא זו איך סיד שאין חייב על
אשד .הלא בדין יום או יומיים (שמות כא כ) או את אמתו וכו׳ נקם ינקם ,ובפרשת דמי ולדות
(שם בג) ואם אסון יהיר ,ונתת נפש תחת נפש אולם גם על גרסתינו קשה שבפרשת שור נגח
(שם לא) או בן יגח והאמרי צבי ומרגליות הים עמדו בראשון ושלישי ונדחקו בזה וציע.
 68סו א .עי׳ חי׳ הרין שם שדבריו כנראה הם דברי רבינו ועי׳ תום׳ כאן דיה איש ושם ד-ד,
[ 69לעיל ד׳ עט עיב דיה הא דתני].
לרבות ותום׳ ביק טו א דיה השוה ורשביא שם.
[ 70וכן הוא בגירטת הרי״ף והרא״ש] ושאילתות שאילתא ם (עט׳ תיא עם ההעמקו ותורת האדם
להרמב״ן עגין הסכנה שעוועל עם׳ לו והובא בב״י וב״ח יו״ד ם* רמ״א ,וכ״ה בעין יעקב
[ובגי׳ בגט׳ הוא רב] ובדקדוקי סופרים הוסיף שגירפת ר״ם בב״י מו״ם ובילקוט ובבה׳־ג הל׳
כבוד או״א בערוך ערך סל סמ״ג לאוין ריס ביראים השלם קעז ובאגודה" וכן הגי׳ הב״ח בגט׳,
ובחי׳ הר״ן אע-ס שגורם ר-ם באמצע דבריו בריבוד המתחיל גורם רב כלפנינו ויתכן שבד״ד,
שם צ*ל ר-ס במקום רב .וב״ה בראבי׳ הל׳ שבת עט׳  233ושם עט׳  238בשם אביו רכינו
יואל וכ״ה בריקנטי טי׳  nonבשם היראים .ובטעם גירסא הישנה ע׳ חו־׳ד רע*א מערבה ליומא
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?מ

ולא בהקזה בלבד אלא בכל דבר של רפואה יש לו (אומר) [לומר] כן שכולן (אם)[ ,1גם]
הם סכנה לחולה שיש בהם כדי להמית אם יטעה בהם הרופא .אלא שיש לנו שהרופא
״־־•כשטועה ברפואתו אינו טועה אלא אנוס» שברשות הוא מרפא כמו שאמרנו בם׳
החובל *’ שנתנו רשות לרופא לרפאותו ואין לו אלא מה שעיניו רואות כמו בדיין
וכן מקיז בהסכמת הרופא הוא עושה ואין שגגה [שלו]• במעות» אלא אונם כמו
שאמרנו.

י יל׳,

 71כ׳-ה בכי׳־מ
אות ג וסנהדרי קטנה עמ>  264בסופו והעמק שאלה לשאילתא קד .ענד רלז.
 72מקור דברי רבינו הם ברמב״ן רבו בתורת
ובד״ם מתקו ואין עורך אלא להגי׳.
האדם שער הסכנה (שעוועל עם־ מג) שאם מתנהג בהן כשורה לפי דעתו אין לו ברפואות
י ־אלא מדוד .דרוזמנא פקדי׳ לרפויי ,ליבית אגסיה למטעא .אלא שדבריהם תמוהים שהרמב״ן שם
<עמ׳ מא) הביא תוספתא (וכ״ם השו״ע יו-ד סי׳ שלו סעי׳ א :ואם המית ונודע לו ששגג נולה
על ידו) גמדא אדלינו בתוספתא מכות בהשמטה מנוסחאות כ״י לס״ב ת*הנ שליה ב״ד שהכד.
ברשות ב״ד הרי זה גולה רופא אומן שריפא ברשות ב״ד (והזיק — כן גרם הרמב-ן וכן
הובא מדבריו בכפו׳ם םו״פ מר ,ובגירסא המשובשת שם עיי-ש בדפוס ברלין בקונטרס תקוני
שגיאות .אולם בתשב׳״ן ח״ג סי׳ פב הביא דברי הרמב״ן שגורס :והרג) הרי זה גולה ,ואם
כדבריהם שטעות רופא המרפא ברשות ב״ד אונס הוא ולא שוגג הלא מבואר בב-ק לב ,ב
ומכות ה ,א שהסותר את כותלו במקום שלא שכיהי רבים פטור מגלות שאנוס הוא (עי׳ תוס׳
ב״ק שם ד*ה מאן) .ובע״ה ראיתי שהמרגליות הים עמד בזה בשם ספר גשר החיים זז״ב
פרק א תשובה ג אות א (ועיי״ש בהערה  3שתי׳ לחלק בין הקזה לניתוחים וכיוצא שדוקא
בהקזה הוא אונם שתהיזק לא שכיח כל כך אבל בניתוחים וכיוצא ששכיח מזה שיפות אינו
אונם ובוה מדבר התוספתא אולם הרואה יראה שאין להעמיס כוונה זו בדברי רבינו שהרי
התיר כל ענין רפואה מטעם שאף על חיזק שעלול לצאת ממנו הוא אנוס) .ומציאה מצאתי
באמרי בינה הל׳ דייגים סי׳ ל שנתקשה בהתוספתא שלשים שנה למה הוא גולה הלא אנוס
הוא ועי׳ גם בישועות ישראל סי׳ כה עי״ט סק״ג שעמד בעיקר הדבר .ובעיקר דבר רופא
שטעה ,עי׳ תוספתא גיטין פ״ג הי״ג שרופא שטעה והזיק בשוגג סטור רק מפגי תיקון העולם
ובמזיד חייב ובתוספתא ב״ק פ״ט ת״ג :רופא ברשות ב״ד והזיק פטור תבל יתר פן הראוי
לו הרי זר ,חייב ,ועי׳ היטב בתשב׳״ן שם בפירוש תוספתות האלו ע׳־פ דברי הרמב״ן ,ועיי-ש
עוד מש׳־כ ברופא שהמית שדוקא כשריפא בכלי ברזל גולה שכלי ברזל אין צריך אומד אבל
כשריפא במשקה ובמשלשלים ובמרקחת וכדומה אינו גילה ופטור אף מדין שמים ועי׳ אמרי
בינה שם ד״ה הדרן שעמד בדבריו אלו .ועי׳ תשב״ץ שם ,שו״ת בשמים ראש סי׳ שפו (לשונו
ודבריו ניכרים שאינם דברי הרא״׳ש אלא לקוחים טהתשב״ץ) יד אברהם ליו״ד שם שהקשו
על תוספתא הג־ל המובא ברמב״־ן שם ממכות ח ,א שרב לתלמידו והאב לבני פטורים מגלות
ועיי״ש שכוונו לדבר אחו ,ועי׳ גם מש׳־כ בישועות ישראל שם שיישב בב׳ אופנים דומים ועפשיב
בברכי יוסף יו״ד שם אות ו ,אבל עי׳ אור שטח רוצח פ״ה ה״ו והוון יחזקאל ב־ק פ״ם שם
כפל דבריו בגיטין שם) שעמדו בזד ,שבתוספתא כ״י שם אף שליח ב״ד גולה (והפלא על התשב׳־ץ שב׳
מהתוספתא מכות עצמו ווה רק מפי הרמב״ן כהמפרשים האחרים) והאור שמח כתב שהתוספתא
הוא דלא כאבא שאול ואליביה אף רופא סטור ותמה על הטור והשו״ע שהביאו את וברי
התוספתא להלכה .ראיתי לנכון להציב כאן מה שמצאתי כתוב על גליון התשב״ץ שלי על דבריו
שם ד״ה ונראה :ואם שגג או הזיז־ וכו׳ פטור אף הוא מדיני שמים :,צריך להבין הא הוי מזיד
ולא מתכוין אך י״ל דקרא ממעט מד׳׳כ ( = מרכתיב) בערמה (שמות יכא יד) בא למעט
כה ...וזה הדין ברופא וכ״ה במכילתא (שם פרשה ד ברייתא ו) בערמה למעט הרופא ומשמע
דברופא אף שהוא מזיר ערמה ליכא וכ״כ רש״י ז״ל אעפ״י שהרופא במזיד אינו מערים ועי*
במזרחי ו־כ׳ ג״כ דבערמה למעט הרופא ובזה א״ש דברי החשב״ץ דאע״ג שהוא מזיר אינו
[ 73ד׳ פה ע״א] ובברכות
מתכוין וזה נתמעט מערמה ,ע״כ מש״כ על גליון התשב״ץ.
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חידושי רבי! ו דור בונסיע

אבל שגגת (חוק) [הנק] במשקל סילוא" אינו דומה לזה אלא [שיש לחשוש] שיעשה בו
חבורה ללא צורך (שיש) [שי]םבור" לחבול בו לצורך ה&ילוא ויטעה ויחבול במקום
אחר” שאינו מועיל לסילוא ונמצא חובל באביו חייב מיתה .וא״ב נאמר שהבן
מותר להקיז לאביו" ששניהם אפשר שיהיה בחבירו ג״כ טעות של חיוב מיתה
אלא (השברשות הן עושין כמו שאמרתי .או נאמר שבהקזת הדם יש בה שגגה אחרת
ם א ,עיי״ש הלימוד מהכתוב ורפא ירפא (שמות כא יט> גם זה למד רבינו מתורתו של הרמב״ן
שכתוב בתורת האדם שם והובא בסור יו״ד סי׳ שלו בב״י ובב״ח .ועיי״ש עוד צורך בהכתוב.
ומבואר שבלא הלימוד מהכתוב הי׳ אסור לרופא לרפאות שהי׳ לו לחשוש אולי יטעה ויזיקנו
וימיתנו .ועי׳ תום׳ ר׳ יהודה שירליאון החסיד ותום׳ הרא״ש ברכות שם שהקשו בשם ר׳
יעקב מאורלייניש (היבא גם בפתח עינים שם להחיד׳־א בשם תום׳ כ״י) על הצורך בההיתר
לרופא לרפאות אחר שכתוב לא תעמוד על דם רעך — ויקרא יט טז — ונאמר והשיבות לו
— דברים כב ב — ודרשו זה אבידת גופו (ב״ק פא ב ולעיל עג א ועי׳ ספרי דברים שם פסקא
רכג ורבינו הלל שם ועי׳ רמב״ם בפהמ״ש נדרים פ״ד מ״ ,)1ולדברי הרמב״ן הרי אין מקום
לקושיא שבלא היתר מפורש לרופא לרפאות לא הי׳ נכלל בדין הצלת נפשות והשבת אבידת
הנפש שהי׳ אסור מחשש שיטעה .ותי׳ ב׳ שכתבו שם שיש צורך להכתוב ורפא ללמד שמותר
לרפאות אף מכה בידי שמים ולא נאמר שאסור מפני שהיא גזירת המלך צ־׳ע שהלא המדובר
בפרשה במכה בידי אדם .ועי׳ תוס׳ ב״ק שם ד״ה שניתנה ותום׳ רבינו פרץ ורשב״א שם
שכתבו שבכתוב ורפא ירפא יש ב׳ רבויים א׳ למכה בידי אדם וא׳ למכה בידי שמים׳ והדי
מבואר שגם הם אין סוברים כראשונים ברכות הנ״ל .עי׳ רמב״ן עה״ת ויקרא כו יא שהוכיא
מברכות שם שאין ההיתר אלא לרופא לרפאות ולא לחולה להתרפאות — לחפש רפואות וכיוצא
אלא מפני שנהגו .ומעיקר הדבר יתרפא ברצון ה׳ דוקא ,עיי-ש בט*ז יו״ד שם ובברכי יוסף
 74סנהדרין ו,ב.
שם באורך שעכשיו אסור לו להזניח דרכי הרפואה ולסמוך על נם.
גם דברים אלו לקוחים מהרמב״ן שם :הרופא כדיין מצווה לדין ואם טעה בלא הודע אין עליו
עונש כלל כדאמרינן איו לדיין אלא מה שעיניו רואות ואעפ״כ אם טעה ונודע לב״ד שטעה
משלם מביתו על הדברים הידועים בו -ואע״ג דד,תם אם דן ברשות ב״ד פטור (פירוש שדן
ברשות ריש גלותא כסנהדרין ה ,א .ואע״ג — פטור׳ חסר בהנדפם עם חידושי הרמב״ן על
הש״ם מם׳ תורת האום השייך למס׳ ב״ק ירושלים תרפט וצילומיו) אף כאן מדיני אדם פטור מתשלו׳
אלא שאינו פטור מדיני שמים וכו׳ ומ*מ בלא הודע שלו אינו חייב כלום כמו שהדיין פטור
לגמרי בין מדיני אדם בין מעונש והוא שיזהר כמו שראוי ליזהר בדיני נפשות ולא יזיק בפשיעה,
ועי׳ גם בוה במש״כ התשב״ץ שם .והאור שמח שם והאמרי בינה שם והישועות ישראל שם
חמו בדבריו בדרכים שונים עד שהוציא מזה הישועות שדן את הדין שפטור כשקבלו אינו
 75אולי
מטעם אונם אלא מטעם שקבלה דומה כאילו פטרו בפירוש ,עיי״ש ובחה״מ םק׳׳ה.
 76כנראה שכן גרם בגמרא ,וכ״ה לפנינו ,ובערוך
צ״ל להיסך :ואין טעות שלו בשגגה.
ערך סל .אבל בד*,ג שם שאילתות ס רי-ף כאן וריקנטי שם :סילווא .באלמגדרי :סאלוא.
 77עי׳ ערוך ערך בע שפי׳ בדברי רבינא :דילמא מרחיב לה וכ״ה באלטנדרי בסאלוא :דילמא
 78ע׳ חמרא וחייא
לא שקיל לי׳ בהדיא שצריך להרחיב הנקב וכן פירש בכוותא ,עיי-ש.
בשם כללים (מהמאירי) מקיז הבן לאביו וכו׳ אבל מ״מ לא יפתח לו בועה להוציא ליחה ולא
יוצא לו את הקוץ מבשרו שמא יחבול בו וכו׳ אבל בהקזת הדם אין לחוש לכך שהרי עיקר
כונתו להוציא דם הוא ולעשות חבורה כ״ג מסוגית הגם׳ וכן מצאתי לאחד מגדולי המפרשים
האחרונים׳ ויתכן שרמז לדברי רבינו אלו המחלק בין הקזה לקוץ וכוותה ,ועי׳ רבינו ירוחם
אדם נ״א ה״ד :וי״ם שכתבו שמותר להקיז לו דם ולא דמי לנוטל קוץ דא״א לו בלא חבלה
ואם עשה חבלה נמצא חובל בלא צורך רפואה ,ועי׳ רמכ״ן בתורת האום שם שבדין הקזה
הוא ממש לשון רבינו :ולהאי טעמא גבי הקזה כיון וחבלה גופא לרפואה הוא מותר לבן
להקיז דם לאביו דבנו ואחר שוין הם בכך וכו׳ ובדין קוץ וכוותה שאסור כתב טעם אחר ,ועי׳
סנהדרי גדולה <סנהדרין>  -א ליפשיץ ,יעקב הלוי (מהדיר) עמוד מס (195הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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שיש בה חיוב למיתה שמא יעשה חבורה ללא צורך«« כמו במשקל סילוא שאמרנו.
שלא יחבול במקום ההקזה ויעשה לו חבורה ללא צורך .ואחר מותר משום דהוי
(שגגה) !שגגת לאו]• ובנו אסור מפגי שהיא שגגת מיתה ,והוא דעת הרי״ף«°
ונכון ,אבל מ״מ לענין טעות הרפואה הוא כמו שאמרנו שאינה שגגה אלא אונם.
(ושגגה) [ושגגת]• לאו דאמרי׳ [דמותר]" ,פי׳ בתום׳“ (שמא> [שהוא]• דבר שאץ
מתכוין ומותר באיסור לאו כמו שאמרנו  82בענין כלאים במוכרי כסות שמוכרין
שאעפ״י שהותר דבר שאין מתכוין לעגין שבת
כדרכן ובאיסור מיתה לא הותר
אינו אלא משום דמלאכת מחשבת אסרה תורה* ,8וכן הוא בודאי שהרי אמרו»
בפ״ד מיתות חומר בשאר מצות מבשבת  88שבשאר מצות שגג שלא במתכוין חייב
משא״כ בשבת ,ואעפ״י שפי׳ שם 87חלבים ועריות מפגי שכבר 88נהגה ,אין רציחה88
 79עי׳ שאילתות שם שפי׳ בד,אד שאסור :או דילמא
להלן בדבריו שגם רביגו כתב כן.
ומנין דעביר בי׳ טפי ממאי דמתבעי ואתי לידי איסורא ,וכ׳׳כ באלמנדרי :מי חיישינן שפא
ירחיב הנקב יותר מן הצורך ונמצא עושה חבורה וכר .מקור דברי רבינו אלו ברמב-ן שם
שפי׳ לדברי הרי־ף האוסר :דילמא חביל ביה טפי ממה שהוא בדרך הרפואה והוד ,ליד ,שעת
חנק ,וע״פ דברים אלו פי׳ ד,תועפות ראם שם אות ה לדברי יראים הקצר סי׳ נט :שלא יקיז
להם דם שמא יחבל בהם וכו׳ ליישבו מהשגת מעשה בצלא׳ לרקנטי שם .עיי״ש .וכ״כ בחמרא
וחייא בשם כללים ד,נ»ל :אבל מדברי גדולי המורים נראה שאפי׳ להקי׳ לו דם אסור איפשר
 80כאן ,ודבריו הועתקו
שדעתם לומר שיש לחוש שמא יעשר ,חבורה יותר מן הצריך.
ברא״ש ובאגודה .ע׳ סנהדרי קטנה ענד  261שפי׳ שהרי״ף סובר שרב פפא חולק על עיקר
דברי רב מתנה ורב וימי ובהקזה חייב חנק שחבלה לרפואה אסורה לגמרי ,וזה דלא כדברי כל
המפרשים בדעת הרי״ף ורבינו בכללם שעל עיקר ההיקש אין מחלוקת ור״פ לא נחלק אלא
על פשיטות רב מתנה להאיבעיא מהו שיקיז שמותר להקיז .במחלוקת הב״י והב״ח בדעת
הרי״ף עי׳ להלן (אף לרעת הב״י בהרי״ף אין הוא חייב חנק בהקזה x,עי׳ שאילתות שם מפורש
שאף ר׳־פ לא אסר לרפואה אלא מדרבנן  :אע-ג ומדאורייתא שרי חיישינן דילמא אתי למיעבד
[ 81ליתא בחום׳ שלפנינו] ,ועי׳ תום׳ פה ,א ד*ה ורבי שאסור משום
חבורה ,עיי*ש.
[ 82כלאים פ״ם מ״ה] ועיי״ש גם במ״ב ובמ״ה וב״ק קיג א ,ובכורות
ספק פסיק רישא.
לג ,ב לפהמ-ש שם בבכור ונזיר מב ,א בנזיר וזבחים צא ,ב בכבוי אש במזבח ושבת קלג א
 84לעיל סב ב ,ועוד.
בקציצת בהרת ,ועוד 83 .עמש״ב בפ״י שבת מא ,ב ד״ה מתקיף.
[ 85סב ב] .מבואר שתום׳ מערב דבר שאין מתכוין ומתעסק ואינו מחלק ביניהם ,ועי׳ תום׳
כאן הנ״ל :דמתעסק שאינו מתכוין למלאכה פטור כ״ש היכא דאינו מתכוין אלא לגרירד-
ועי׳ שבת ער ,א :מתעסק הוא אצל נטילת נשמה ועי׳ רש*י ותום׳ שם ומגיני שלמה שם
ומרכבת המשנה שבת פ*א עם׳ יט .ועי׳ פסחים לג ,א :לא אם אמרת בשאר מצות שלא
עשה בהן שאין מתכוין כמתכוין ,הכוונה למתעסק ,עיי״ש .ועי׳ מרחשת ח״א סי׳ מב ואחיעזר
חיו״ד סי׳ נ אות ו וח״ג סי׳ נז ובמיוחד בעט׳ נט ובקובץ שיעורים מהגר״א ווסרמאן ח-ב
 86לפנינו
סי׳ כג [דבריו נדפסו בראשונה באהל תורה ח״ב סי׳ ג ובשו״ת אחיעזר שם].
 89כוונת התוס׳
 88שם :שכן.
[ 87צ״ל :דוקא] ,נוסף.
שם אין :מבשבת.
להקזה שבזה מדובר שהוא שגגת רציחה .אולםצ״ע שלדברי רבינו אין הוא שגגת רציחה
אלא אונס ואין כאן חיוב גלות כלל ,נעוד מר .יענהבהטלת קוץ מאביו שאין שם ענין רציחה
וגם אין חיוב גלות על שגגתו ולמה לא יפטור כשהוא אינו מתכוין .ואולי כוונת התום׳ :רציחה
ותולדותיו ,והיינו חבלה ומכה אביו בכלל ,שמכיון שעל רציחה עצמה יש חיוב גלות מסתבר
שבכל הכאה לא שייך פטור של מתעסק ודבר שאין מתכוין ,אלא שעיקר דבריו צ״ע מה
ענין חיוב גלות בשגגת רציחה לזה שאין שייך פטור דשא״מ ומתעסק אפי׳ ברציחה ממש ,ועוד
לעיל עח ,ב במשנה :נתכוין להרוג את הבהמה והרג את האדם לעובר כוכבים והרג את
סנהדרי גדולה <סנהדרין>  -א ליפשיץ ,יעקב הלוי (מהדיר) עמוד מס (196הודפס ע״י תכנה אוצר החכמה (0
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חידושי יבינו דור ב ו נ ם י ל

יוצאה מן הכלל*" שהרי חייב עליה התורה גלות אלא דהתם לא מיירי אלא [ב]1כר
שחייבים על שגגתו חטאת.
אבל אם נאמר שהוא דבר שאין מתכוין האיד הקשו ממחט של יד דהא בשבת דבר
׳•שאין מתכוין מותר*" .וא״ת דחשיב ליה פסיק רישיה וכו /א״כ אף באחר נמיכי הוי שגגת לאו מאי הוי משום דבר שאין מתכוין[ .הא]• פסיק רישיה וכו׳
הוא ־״ .אלא ודאי דאין זה דבר שאין מתכוין (שהשגגה)• שהוא מתכוין להוציא את
הקוץ ומוציא דם אלא שהוא מכוין לחבול במקום הקוץ וחובל במקום אהר כמו
שאמרנו למעלה ,זהו שגגה גמורה שממין לחבלה אלא שחושב שהיא מותרת*".
ומה שאמרו שגגת לאו ,מפני שלא מצינו (שמוש>[שיענוש] »״ הכתוב בשגגת לאו

ישראל לגמלים והרג את בן קיימא פטור ,ואף בנתכוין להרוג את זה והרג את זה נחלקו
תנאים ור״ש סוסו־ ,הרי שאף ברציחה סטור מתעסק ולר״ש אף מתעסק דאיטורא (אולם לר״ש
סטור רק משום לימוד מיוחד ולא משום מתעסק ,ואולי הדבר משום שאין מתעסק דאיסורא
פטור רק בשבת משום מלאכת מחשבת ולכן ברציחה צריך לימוד מיוחד) ואולי י״ל שבנתכוין
לבהמה פטור לא משום מתעסק אלא כב״ק ב ,ב :בהמה לית לי׳ מזל ולכן אין כוונה להרוג
את הבהמה נחשב ככוונה להרוג את האדם וצ-ע .שבתי וראיתי שלכאורה זה טעות שהמדובר
שם בנתכוין להרוג וכו׳ הוא להפטר ממיתת ב־ד שלא נחשב במזיד ומתעסק מדובר לד,פטר
רק מהחיוב שנתחייב העושה בשוגג כגון חטאת ,ואף שמשמע שנתכוין להרוג פטור אף
מגלות אין זה משום מתעסק אלא מפורש במכות ז ,ב :בבלי דעת פרט למתכוין וכו׳ .אלא
שמצאתי מפורש בתום׳ תלמידי רבינו פרץ שר״ש פוטר בנתכוין להרוג את זה והרג את זה
משום מתעסק .דבריו הובאו לעיל עם ,א בחטרא וחייא ובשמ״ק כתובות ח-א עט׳  154ד״ה
וז״ל שיטה ישנה :והקשה ר״ש ז-ל היכי מוכח מהכא האי דינא (קבוע כמחצה מזורק אבן לגו)
דילמא דוקא בדיני נפשות דאמר רחמנא הכי להקל כדכתיב והצילו העדר ,אבל בעלמא לא דהא
אשתו ואחותו ונתכוין לזו ובעל לזו חייב שהרי מתעסק בהיתר חייב בחלבים ועריות ומדר״ש
לא ילפינן בעלמא פטור כשאין מתכוין מרוצח לרבנן נמי לא נילף מינה קבוע בעלמא וכו׳,
הרי מפורש שסטורו משום מתעסק אולם יש לדקדק בדבריו למה לו להקשות מר-ש לרבנן
־*׳הלא יכול להקשות מרבנן עצמם שפוטרים בנתכוין לבהמה וכו׳ ומחייבים בחלבים ועריות
 90קצ״ע
הרי שאין למדים מרוצח (ולפמ״ש לעיל שבהמה שאני אין קושי בדבריו) וצ״ע,
שבקידושין מג ,א כעין אותו טעם לענין שאין שליחות לחלבים ולעריות :זה נהנה וזה מתחייב
לא אמרינן ,ושם מפורש שברציחה שייך שליחות אם לא שהוא עבירה ואולי יש לחלק בין
 91יש ליישב דברי התום׳ שהרי כתב מפורש ששבת
שליחות למתעסק והטעם צ*ע.
שאני משום מלאכת מחשבת אסרה תורד ,ולפי-ז בחובל ומבעיר שא״צ מלאכת מחשבת אף
דשא״ט חייב וכוונת הנם׳ להקשות לר״ש שמקלקל בחבורה חייב ,לפי״ז יוצא שא״צ למלאכת
מחשבת ,אלא התרצן הפסיק דבריו .ותי׳ הגם׳ שהפטור הוא משום מלאכה שא״צ לגופה והפטור
אינו משום מלאכת מחשבת אלא משום שאינו דומה למשכן — ע׳ תוס׳ שבת עה א ד׳יה טפי
ניחא לי׳ ושם צד א ד״ד .רבי שמעון ויומא לד ב ד״ה הני מילי ובית יעקב כתובות ה ב ,ולפי״ז
גם חובל ומבעיר פטור .ועתום׳ שבת עה שם ד״ה מתעסק ותוספות כתובות ה ב ד״ד ,את*ל
שגם דבר שאינו מתכוין מותר בחובל ומבעיר ואין הפטור משום מלאכת מחשבת .ומצאתי
 92כעין קושיא זו בחו״ד רע״א הג״ל
כעין זה בהעמק שאלה שאילתא קד .עמ׳ רלז.
 93שיטת רבינו לא הועתק בחי׳ הר״ן .ופשטות דבריו נראה שמסיק
הנרמז בהערה סד.
כתום׳ שבדבר שאין מתכוין יש הבדל בין שגגת סקילה לשגגת לאו אלא שכאן אין שייך לדבר
שאין מתכוין שהלא מתכוין הוא לחבול באופן המותר ,לרפואה .אלא שצע״ג למה בשבת מותר
ליטול את הקוץ מכיון שאינו שייך לדש׳ימ שהרי מוזכוין לחבול ובשבת אין היתר לחבול כלל
 94בד״ס ע*ם
ואף שבנם׳ מבואר שפטור משום מלאכה שאצל״ג למה מותר לעשות כן.
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כלום .ושמא אף בדיני שמים לא מתחייב שאין לד לומר {עונש הוא כשתכניס את
עצמן) [שיעגש הוא כשיכניס את עצמו]• לבית הספק שזו לטובה היתר ,כונתו
לרפאות את חבירו”׳ אבל בבנו ודאי אמרי׳ כן שאפשר לעשות ע״י אחר והאחר
ראוי לו להכניס את עצמו לבית הספק יותר ממנו מפני שאיסורו קל יותר ״« .וכן
בשבת אם היתר ,שגגת סקילה היה לו להמתין עד למחר .וגר׳ שזו היא כוונת
רש״י  84והיא האמת.
שם מאן שמעת ליה וכו׳ .ר״ש לא שמעי׳ ליה דאמר הכי בהדיא בכולה שבח
אלא משום [דסבר]*.מלאכה שאינה צריכה לגופה שהוא פטור לא קיימא ליה
הבערה בבת כהן שהוצרך הכתוב לאסור 88בשבת אלא משום דמקלקל [בהבערה
חייב]• הוא שהתיקון שבו לקיים את המצוה מלאכה (שחוץ)[שאי״ץ) לגופה הוא
[ופטור«« עליה  100אבל ר״י סבר שמקלקל בעלמא פטור וכל זד ,מפני התיקון
(שחוץ>[שאי״ץ] לגופה הוא] חייב שמלאכה שאינה צריכה חייב עליה ,ועיקר דבר
ושם כתבנו בארוכה 104בס״ד.
זה בשבת

דף פה 7״א .והאח׳ רב ששת ביישו ישן וכו׳ .כך היא הגירסא בכל הספרים.
ופירושו שבאו ללמוד מבייש ישן ומת שהוא חייב אעפ״י שאינו מתבייש[ ,וחייב]•

 95מוכרי רבינו אלו מבואר שדוקא כאן
כי*מ כי־ם .כי״ק :שלא מצינו בכתוב ,וגו׳.
לא מתחייב כלום בדיני שמים מפגי שמתכוין למוכר ,אבל שוגג אחר לא ולפי״ז יחלוק עפש-ב
רמב״ן רבו כפה*ת ויקרא ב ד שבשגגת לאו ומיתה בד״ש אין עליו נשיאת חמא ואמו בריף
רצוי כלל וע׳ בהמובא במרגליות הים סי׳ ך .אולם לפי־׳ז קשה מש״ב בתחילה שלכן אין
חוששין כאן בשגגת לאו מפני שאין עליו עונש שמים מ-מ יש בו איסור וההכרח לפרש שרבינו
ר״ל שכאן שנתכוין לטובה כ״ש שאין עליו עונש שטים וה״ד ,כל שגגת לאו כמש״ב הרמב-ן.
 96מבואר שאף לשי׳ הרי״ף בין הקזה ובין הטלת קוץ ופתיחת כוותא אינו אסור אלא כשאפשר
באחר וכשאין אחר הכל מותר שהרי רבינו הסכים לעיל כובריו .וזהו כשי׳ הבי׳ח יו״ד סי׳ רפא
בפי׳ וברי הטור שם ובשי׳ הרי״ף שאינו חולק על הרמב-ם ממרים פ״ז ד*,ז שסובר כן במפירש.
וכן משמע מרבו הרמב״ן בתורת האדם שם שהם מקור דברי רבינו אלו ,וכן הביא הנמו״י כאן
בשם הרמב״ן בשי׳ הוי״ף .ולפי״ז אין מחלוקת במקום שא׳־א באחר ולו״ה מותר .וכ*כ מהריק״ש
בערך לחם יו״ד שם :נ״ל דעת כל הפוסקים שור ,שאם אין אחר לעשות וה״ז מצטער ה״ו
מקיז וחותך כפי מד ,שירשהו ,וכשיש אחר איסורו הוא או מדרבנן או שרק לכתחילה לא יעשה
בן — כ*כ הב״ח שם מדברי הסט׳׳ג לאוין ריט .אבל הב״י שם כ׳ שהרי״ף חולק על הרמב״ם ואף
כשאין אחר אסור להקיז דם וכ״ש ליטול קוץ ,וכן הביא בשם רבינו ירוחם (ע׳ ספר אום
ג׳־א ח*ד בשם הרי״ף — לא הזכיר דעת הרמב״ם והרמב״ן —  ,ע׳ ב״ח שאין ראיי׳ מדבריו)
וכ״ם בשו״ע שם אולם הרמ״א שם בהגה צור כדברי הרמב״ם והרמב״ן ורבינו והטור לחלק
בין אפשר ללא אפשר ע״י אחר וע׳ ערוך השלחן יו״ד שם סעיף ו שאם הכן עושר ,יותר סוב
 97לא נתברר לי לאיזה רש״י
מאחרים ואו״א רוצים בו דומה כלא אפשר באחו.
מתכוין ואולי צ*ל במקומו :רבי ,וכוונתו להרמב״ן בתורת האום הנ׳־ל.
 99חסר בכי״פ
[ 98צ״ל :למה אסרה .הכתוב] במקום :שהוצרך — לאסור.
[ 100ובן גבי מקלקל בחבורה נר׳ מואיצטריך קרא למישרי
בהשמטת הדומות
מילה אע״ג דא״צ לגוף  ........מקלקל בחבורה חייב וע׳ מ״ש ע״ז בתוס׳ ד״ה פאן שמעת לי׳].
 102לא זכינו עדיין לדבריו שם .וע׳ רש״י ותום׳ ב״ק לר ב ו״ה חובל
 101קו א ,ועוד.
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חידושי רביגו דוד בונסיל

מפגי בושת של בני המשפחה ,אף כאן אעפ׳י שהוא גברא קטילא יש בושת של
בני המשפחה י*!.
ויש” 1שמוחקים אותו משום דהא שמעתא דרב ששת דאמר ביישו ישן ומת לא
שמיע להו דהא בם׳ החובל ״ 1°היא בעיא ולא איפשטאיי״י .ואומרי׳  107דד,כי
(נמי [גרסינן] 108והא״ר ששת ביישו” 1חייב ומפרשי דביוצא ליהרג קטיירי
דאם ביישו קאט׳ רב ששת דחייב דלא חשיב ליה גברא קטילא ,111
ואינו נכון* 11שהרי בסמוך אמרו דאחר היינו טעמא דפטור משום ונשיא בעמך
לא תאור• 11וא״כ מ״ט דרב ששת דמחייב ,ואפשר לדחוק דרב ששת כשעשה

ועי׳ רמב״ן ורשב׳־א וחי׳ המיוחסים להריםב-א ור״ן שבת שם ושמ״ק ב״ק בשם הראייה והרשב־א.
 103ב״ב רש״י דיה חייב אולם צ«ע שבב״ק פו ב נחלקו רב פפא ורב זביד בדברי ר׳ אבא בר
ממל המסתפק בדבר בריטעם לחיובא ולרב זביד הטעם משום זילותא ולפי״ז ביוצא ליהרג יפטור
משום גברא קסילא ואולי טעמו של רב ששת הוא כרב זביד ואין כאן קושיא .ובעיקר דבר
בושת של בני משפחה צ״ע מכתובות סו א :אלא מעתה בייש עני בן טובים דאית להו זילותא
לכל בני המשפחה ה״נ דבעי למיתן לתו בושת לכל בגי המשפחה א״ל התם לאו גופייהו ,וע׳
תום׳ שם ד״ה אלא ומאירי שם .ואולי יש לחלק כשמתחייב לעני עצמו לא נתחייב כלל לבני
המשפחה אבל כאן מצדו אין חייב כלל שהרי מעולם הוא לא נתבייש ויוצא ליהרג הרי הוא
גברא קסילא ולכן יתכן שמחויב מפני בושת בני המשפחה וע׳ רמב״ם נערה פ״ב ה-ה וירושלמי
 104ע׳ תום׳ ד״ת והאמר ותום׳ ב״ק שם ד-ה ביישו.
ב״ק פ״ת ה״ח וס-מ שם וצ־ע.
 106כ-כ תום׳ כאן ואור זרוע ורשב-א ב״ק שם וכן מתבאר
[ 105ד׳ פו ע״ב].
מדברי הרטב-ם חו*מ פ׳יג ה״ג ומאירי שם וכאן ושו׳־ע חו״מ סי׳ תכא סעיף לה אבל תום׳ ב״ק
ורא-ש שם והשלמה ב״ק שם וכן מתבאר מהטור ורמ״א בהגה שם שבב־ק שם נפשם שפטור ,עיי-ש.
 107ר*ת בס׳ הישר (ד,וצ׳ מק-נ סי׳ פז ובדפוס ווינה עט׳ פד ב) הובא בתום׳ או-ז רשב-א הג״ל וכן
מבואר מדברי הרמב-ם ממרים פ*ה הי*ב .ובמש׳־כ הכם*מ שם ,ע׳ אבן האזל חו״מ פ*ג שם שתמה
עליו אולם תמיהתו חלה גם עליו שאף אם הרמב״ם יגרום כר״ת ומדבר ביוצא ליהרג עדיין יש
להשוות ישן ומת ליוצא ליהרג שהרי ביוצא ליהרג חייב רק משום פגם משפחה וה״ד .בישן ומת
ואע*פ שבספר הישר שם מבואר שמסקנת הגם׳ חוור בו מהטעם גברא קטילא ולפי-ז אין הכרח
להטעם פגם משפחה אולם הרמב-ם אינו סבור כן שהרי לא חייב [חית מחורק] אלא בבושת ולא
 108בד-ם .כי״ק :דה״ג .מעתיק אחד לא
בשאר הד׳ דברים וע-כ טעמו משום גברא קטילא וצ״ע.
 109ע׳ תום׳ ר-ם ב*ק שם שהביא:
פענח הג׳ אלא כ״נון -ופתח הראשי תיבות בטעות.
י״ם דגר׳ ביישו ישן ול*ג ומת וקאי איוצא ליהרג וכ״כ בספר הישר שם לפני שהביא גירסתו
וצ״ע פירושו .וע׳ תום׳ הנ*ל שהביא גירסא זו ופירשו שלמדים מישן ליוצא ליהרג ,ובמה
שתמה ע׳ ערוך לנר .ודבריו צ-ע .א) לסמש-כ ישן וישן ומת הוא ממש אוחו דבר .ב) איך
נחייב גברא קסילא בבושת אם לא משום פגם משפחה .ג) מש-כ שגברא קטילא זילותא איכא
כיסופא ליכא הוא דוחק שגם כיסופא יש לו ,ואם נאמר שלא נחשב ככיסופא שהרי יוצא ליהרג
גם לזילותא לא יחשב.
 111כאמור בהערה  107שבספר הישר שם כ׳ שלמסקנא נדחית הסברא של הפטור גברא קטילא
והוא מרב ששת עצמו שבבושת חייב ואינו מפרש כרש-י וכמש״כ מקודם שחייב בבושת
משום פגם משפחה .אלא שאינו הכרח גמור ,שיש לפרש דברי רבינו שלחיוב בושת אין גברא
קטילא נחשב כטעם לפטור ומטעם בושת בגי המשפחה .ע׳ ספר הישר שם בטעם הפטור גברא
קטילא :והוי הפקר כיון דרשע הוא ,וע׳ רש-י ערכין ו ב ד*ד ,פטורין :דאין לו דמים ועומד
 112ע׳ מהרש״א ותורת חיים שכיוונו לקושיא זו .והטעם שאינו קשה אלא
הוא ליחבל.
על רבינו תם הוא שלגירסא האחרת יתכן שאחר שיש לנו לימוד מהכתוב יסטור גם מבושת ואין
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סנהדרין פת jf״x

היי

תשובה קאמ׳י" .ואתא למים׳ דהחובל בו אינו מתחייב אלא על הבושת שעל
הנזק ועל (הבושת) [השבת]• ועל הריפוי אינו חייב כיון דלקטלא קא אזיל ,אלא על
הבושת וה״ה לצער אם יש שם הראוי לתשלומם  118אלא בושת דחשיב טפי חשיב
אבל אין צריך שלא הזכירו ענין של עושה מעשה עמך אלא לאחר שהעמידוה
בדבר שאין בה שוה פרוטה ,שבאותה הכאה הוא שאמרו בעושה מעשה עמך
מפני שאין בה תשלומיןי» .ולא אמרו שהוא לוקה עליה אלא לכבוד האדם כעגין

 114צ-ע שאין מיושב בזה
 113שמות כב בז.
שייך להשוותו לביישו ישן.
אלא עושה מעשה עמך ומ״מ איך חייב הלא אינו מקוים שבעמך .ע׳ קרית ספר ממרים שם:
ואם ביישו חייב בנשת כיון דעשה תשובה ולא גמרינן מקללה .וסוף דבריו:ולא גמריגן
מקללה לא נתבאר כוונתו שאם כיוון כמש״ב רבינו להלן שבושת אין גומרין מקללה א״כ אפי׳
 116דברי
 115המ׳־ם קמוצה .כי״ק כי*מ :לתשלומין.
לא עשה תשובה חייב.
רבינו צ״ע ,מה ענין צער לבושת שהרי גברא קטילא הוא ,ובשלמא בושת כבר כתב שחייב
משום פגם משפתה מה שאין לומר בצער ,ואין לומר במו שמשמע בערוך לנר בשי׳ דברי הי׳
הר״ן (שהם העתקה מדברי רבינו) שגברא קטילא שפטור אינו משום שטופקע מדין הבלה
ומיתה (שלעיל פא א מסיק שגברא קטילא חייב) אלא משום שכיון שעומד למיתה אין לו
דמים ,פ׳ אין לו שומא במציאות ואינו שוד ,כלום ולכן הוא פטור מנזק משבת ומריפוי
(ציע הטעם בריפוי אולי כיון שממילא ימות אין לו להתרפאות) אבל בצער ובושת אין לומר
כן ,שא״ב למה אמר שחייב בבושת משום פגם משפחה דוקא הלא אין שייך פטור של גברא
קטילא כלל בבושת (אולם י״ל שרבינו כאן חולק על פי׳ הג״ל שחייב רק משום פגם משפחה,
שדוקא להגירטא המומה גברא קטילא לישן ומת צ״ל שדומה משום פגם משפחה אבל לגירסת
ר»ת אף רבינו סובר שאין הטעם משום פגם משפחה) ועוד עיקר הדבר שבבושת אין שייך פטור
של גברא קטילא משום פגם משפחה צ-ב שאם הוא פטור בחבלה למה יהי׳ הבדל .והנה
עיקר דין גברא קטילא שאין לו דמים הוא ברייתא בערכין ו ב :היוצא ליהרג הוא שחבל
באחרים חייב אחרים שחבלו בו פטורים ,ועיי״ש ברש״י (הובא הערה  )111ומקורו בתוספתא
ב״ק פ״ם תוספתא ד ,ובספרי מטעי למדים מהכתוב ולא תקחו כופר לנפש רוצח (במרבד לה לא),
שלא תקחו כופר — נזק — משום חבלה ברוצח ,ועיי״ש שתנאים נחלקו בזה לר׳ יאשי׳ למדים
שפטור רק מחבלה ולר׳ יונתן למדים שפטור אף מרציחה (כך משמע מפירוש הנצי״ב שם,
ויתכן לפרש גם להיפך שר׳ יאשי׳ פוטר אף מחבלה ולר׳ יונתן דוקא מרציחה ,וע׳ זרע אברהם
שם שאין מחלוקת ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי וכן מבואר בחי׳ מרן הגרי•!
רוצח פ״א הי»ג) .ושם בדברי ר׳ יאשי׳ :מגופו ולא בממונו ,שאם ממונו היזק חייבים ועיי*ש
בעמק הנצי׳־ב מפגי שזה שייך ליורשים (ועיי׳ש גירסת הגר״א שלמדים כן מהכתוב שפטור
דוקא מכופר — נזק וכו׳ ,ולא היזק ממון) .ולסי-ז נראה שאין לפוטרו אלא מד׳ דברים ולא
מבושת שכיון שבושה הוא מפני פגם משפחה כ״ש הוא מהיזק ממון שאינו שלהם אלא מרין
ירושה .וע׳ ברבנו הלל לספרי שם שכתב שפטור אף מבושת כמו משאר ד׳ דברים ,והטעם
לכולן שגברא קטילא כמת חשוב ,וע׳ להלן.
 117כ״ב בבעל המאור ומאירי כאן ומלשון רבינו נראה פירושו שלא הוקש הכאה לקללה אלא
הבאה שאין בה שוה פרוטה .אבל בספר יראים השלם ריז כתב מפורש שמקשינן הכאה לקללה
לפטור מכה באינו עושה מעשה עמך אף בד׳ דברים ,ועיי״ש שד,ק׳ מב״ק לג אדם באדם וכו׳ ותי׳
שבחבלו זב-ז בשוגג שהראשון לא נעשה רשע( .ע׳ ריטב״א מכות יב א ד׳־ה ותסברא שג״ר ,כ״כ
שבשוגג עושה מעשה עמך הוא ,וע׳ ערוך לנר יבמות כב ב שאף אם אין ידוע לנו אם עשה
תשובה אסור לו לכתחילה מספק להכותו שי״ל שעשה תשובה ,ועיי״ש שיישב שי׳ הרמב״ם
בזה וע׳ כעי״ז בסגר,דרי קטנה כאן עמי  )268וע׳ קובץ שיעורים להגר-א ווסרמאן ב״ק סי׳ קו
שעמד בהמחלוקת וציין לרש״י גיטין כא ב ואולי כוזנתו לםש״כ שם ד״ה לא אפשר
סנהדרי גדולה <סנהדרין>  -א ליפשיץ ,יעקב הלוי (מהדיר) עמוד מס (200הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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[שהוא] בקללה»» .ולפיכך [אף] •«« כשאין עושה מעשה עמך הוא חייב כתשלומין
שממון הוא חייב ומפני שאינו עושה מעשה עמך לא הותר לו«» ממונו.
אינו ענין
מבעמך במקוים [שבעמך]• למעט היוצא ליהרג
וכן מה שדרשו
כמו כן אלא לאחר שהעמידוה בדבר שאץ בה ש״ם אבל כשיש בה תשלומין חייב,
והיינו רב ששת לפי זאת הגירסא שביישו חייב נאמר על היוצא ליהרג»»[ .וגם
לגירסת הספרים שגורסין ביישו [ישן]• ומת חייב כך הוא שמדין הישן למדו לזה
 118נראה שר*ל שכיון שהמלקות בחבלה פחות משו*ם הוא לכבוד
למקציי׳ ,ודו״ק.
 119כנ*ל .בד*ם ,אחר :מעשה עמך
האדם לכן באינו עושה מעשה עמך פטור עליו.
 120טוב למחוק ,או להגי׳ :לנו,
[צ*ל :הוא פטור אבל כשיש בו שוה פרוטה].
 121נראה מדברי ספר
ככתוב בחי׳ הרין ואולי הי׳ כתוב :לן ,והמעתיק שינה.
הישר שם שרב פרי דרש כן רק לשיטת רב ששח שבנו געשה שליח אבל לרב חסדא שהברייתא
במטרבין דוקא ,כשאין מטרבין חייב אף בשאינו מקוים ועיי״ש שפסק כרב חסדא ,ורב ששת;
כשם שטעה בהא טעה בהא .וס*מ יש גמגום רב בדבריו שם וקשה לעמוד על סוף דעתו.
 122ע׳ בספר הישר שם שבושת לא הוקש לקללה ,וכ״ב בתורת חיים וערוך לנר כאן והוא
מפני שלא נאמר בפרשו־" וכן נראה כוונת הראב־׳ד בכתוב שם נדפם בהסגולה חוברת כב,
עט׳  : 66לענין הכאה שיש בה ממון פשיטא גבי חבלות מי כתיב בעמך .אבל ע׳ מהרש״א שב׳
שלא שייך למעט בושת מפני שאף בניו מתביישין .והנה לדברי רבינו תם שם (וכ*מ מהחורת
חיים) שהמסקנא חוזר בו מהטעם גברא קטילא ופטורו רק מגזר*,כ ,לכאורה הוא חייב בכל ה׳
דברים ולא רק בבושת בלבד (מלבד אם נאמר כהמהרש״א שרק בושת לא הוקש שמתביישין בניו
ולפי-ז שאר ד׳ דברים הוקשו אולם מלשון ר״וזדלא משמע שהטעם שלא הוקש הוא כהמהדש״א)
ולפי״ז הסוגיא חולק עםש*כ בספרי שם שחובל בגברא קטילא פטור ולפי״ז יתכן דברי רבינו
הלל שם שאף בבושת סטור .והרמב״ם שחייב בבושת ומשמע שפטור משאר הד׳ דברים ע״ב
מפרש שד.גמ׳ לא חזר בו מגברא קטילא ואעפ״ב חייב בבושת והוא משום בושת משפחה .ואם
נאמר כמש־כ למעלה בבושת בהערה  116א*צ לומר שהגם׳ חולק עם הספרי .ורבינו שכתב
שחייב אף בצער ע*כ מפרש גברא קטילא כדברי הערוך לנר ולפי״ז הגט׳ חולקת על הספרי
שמשמע שפטור מכל הד׳ דברים .ויתכן שרבינו כאן חולק עםש״כ לפני כן וסובר כמש״ב ר*ת
שהגם׳ חזר בו מסברת גברא קטילא ולפי״ז חייב בכל ה' דברים וצ״ע .וע׳ חידושי הגרי״ז שם
שהביא הספרי וסוגייתיגו בחוא מחחא ואף הגזה״ב של מקוים שבעמך פ׳ משום גברא קטילא
וצ״ע .וע׳ עמק הנצי״ב שם שמהכתוב שם למדים רק ממון ולא מלקות ולכן צריך לימוד
 123שו*ט של הגמרא עד שמיישב מהכתוב ונשיא בעמך ויותר
מקוים שבעמך.
לפי פרש״י ,מחוסר הבנה.
א׳ לשון הגט׳ »הכא במאי עסקינן כשהכהו הכאה שאין בה שוד .פרוטה* ,צ־ע הלא לסי פרש״י
בתחילה ד*ה בא :קם*ד פטור ממלקות ,גם שם מוכרחים לומר שמדובר דוקא בהכאה שאין
בה שו*פ שכשיש בה שו*פ הרי פטור ממלקות שכיון שבפירוש ריבתה תורה חובל לתשלומין
הרי קלב*מ ואיך ם*ד שמדובר במלקות ואין לומר שזר .גופא הטעם שפטור ממלקות משום
קלב*מ שהרי מבואר שפטור משום גברא קסילא ועוד דקארי לה מה קארי לה להקשות מרב
ששת הרי מדובר באין בו שוה פרוטה.
ב) מה הקשה מרב ששת ביישו ישן שיתחייב בבושת אולי אין הכי נמי שהרי פטור פירושו
ממלקות שבממון לא דיבר מעולם ואין לפוטרו משום גברא קטילא מבושת כמש״כ רש*י
בעצמו שבושת שאני שמתביישין בניו.
ג) מה הקשה מרבי אמי אריו״ח הכהו הכאה שאין בר .שוה פרוטה לוקה הלא כבר תירץ שפטור
ממלקות משום גברא קטילא ועוד למה הי׳ צריך ללמוד מהכתוב עושה מעשה ומקוים שבעמך
ולא נשאר בתירוצו גברא קסילא ומש״כ מידי דהוי לאחר מיחד .יש לומר גם למש*כ גברא
קטילא שהרי פסורו משום שכמת הוא דחשוב.
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היוצא ליהרג]"' שיהא חייב עליו׳ ולא נםמ[ו]ר אותו ולא“' מדין עושה מעשה
עמך ולא מדין מקויים שבעמך.
אלא שמוחקין אותו משום (דב)ם׳ החובל כמו שאמרנו .ואין למוחקה בכך ,שאעפ״י
שבם* החובל היא שאלה (במבייש) [ולא נפשטא]• יש לנו כיוצא בה שאלה שלא
כפשטא) [נפשטא]• במקומה (וכפשטא) [ונפשטא]• במקום אחר ״» בפ״ק דקידו׳
היא בעיא ולא איפשיטא
הני כהני שלוחי דרחמגא ניגהו ,ובם' אין בין המודר
הני כהני שלוחי דידן נינהו או שלוחי דרחמנא ניגהו.

שם א״ה“ 1בנו ומי כדאנז׳ ר׳ פינחס בשעשה תשובה וכו׳ .לוט׳ שאם לא עשה
תשובה לא קרינא בעמך ,ואף כשאין מסרבין בו לצאת שאין ההכאה במקום מצוה
הוא פטור (אבל) [אצ״ל]  151במקום מצוה שהוא נעשה שלית (ליהרג) [להרוג] [אבל
כשעשה תשובה אחר פטור]• דבעי׳ מקויים שבעמך אבל [לגבי]• אביו [יחייב •ד]אף
לאחר מיתה חייב עליו.
והשת׳ דס״ד־“ לקיומה לדרב ששת הוה מפרשינן לה כשאין מסרבין בו לצאת,
שאם היו מסרבין [בו]  s'®1לצאת שהיתה ההכאה מצוה אעפ״י שעשה תשובה

ד) "מאי מסור דקאמו פסור מממון" ,צ״ע שא״כ מה שייר למקלל ועוד א-כ הוא פסור משום
אין בו שוד .פרומה שאין מה לשלם ולא משום יוצא ליהרג.
ד ).מה כתב רש״י "קס״ד" במקום שאף למסקנא מדובר ממלקות ורק באמצע ד "!,ס״ד
שמדובר בממון.
לכן הי׳ נראה יותר לפרש פטור מכל כלומר במקום שיש ממון ממור מממון ובמקום
מלקות מלקות ולכן הקשה הגם׳ מרב ששת שחייב ממון ותי׳ שמדובר באין בו שו״פ דוקא
ועוד נראה כמש״ב ובינו תם בספר הישר שמרב ששת המחייב בושת דחה סברת הפטור של
גברא קטילא לגמרי (לגרסת רש״י א״א לומר כן אלא כפשוטו שאין גברא קטילא פטור מבושת)
ולכן אינו פטור אלא מגזה״ב ולכן לא הקשה הגם׳ אז תיכף ,א״ה בנו נמי" שהי׳ מתרץ ג״כ
"מידי דהוי לאחר מיתה" [ע׳ ספר הישר שם שאה״ג שהגט׳ הי׳ יכול להקשות כן] והקשה מרב
ששת לדחות סברת גברא קטילא לגמרי.
 124וגם — ליהרג הסר בכי״ם בהשמטת הדומות ,וכוונת רביגו בזה לומר שאין אומרים מש״ב
[ 125צ״ל :לא] .ואין צורך שכוונת רבינו שאין לפוטרו מדין
בהערה  112לגירסא זו.
 126וכ״כ תום׳ כאן
גברא קטילא מחיוב בושת וגם לא מדין עושה ומקוים שבעמך.
ורשב״א ב״ק שם ולפי״ז נפשט הספק לחיובא וכ״כ ביש״ש ב״ק פ״ח סי׳ יח ,עיי״ש.
אולם הרמב״ם המאירי והשו״ע סוברים שלא נפשטה הספק ואין מגבים הבושת ואם תפס אין
[ 127דף
מוציאים והרא״ש השלמה טור ורמ״א סוברים שבב״ק נפשטה שפטור וכן הלכה.
 129ע׳ תום׳ יומא יט ,ב ד״ה מי איכא
 128נדרים [דף לה ב].
כג א].
 130רבינו תם שם כ׳ שהגם׳ הי׳ יכול להקשות כן
ומהרש״א שאין זה אותה בעיא.
לעיל כאשר הק׳ מר״ש מבושת ועמש״ב בהע׳  131 .123כ״ד .בכי״ט כי״ק131 .א וכ״ה בכי״ם.
 132מבואר שלמסקנא דלא קיי״ל כרב ששת מעמידין הברייתא במסרבין בו לצאת וכרב חסדא.
ויוצא שאם עבר הבן והכהו וקללו במקום מצוה יתחייב מיתה (בשעשה תשובה אם לא
כרבינו תם) אולם ע׳ מאירי עמ׳  :306רשע שנגמר דינו ליהרג והי׳ מסרב לצאת אסור לו לבן
להכותו ולבזותו ואם עשה כן פטור וע׳ סנהדרי קטנה עמ׳  266שוקדק כן מהרמב״ם שלא
הביא דינו של רב תטדא להלכה ומבואר שדינו של תדרי״ש אינו משום הכאת או״א שחייב
עליו מיתה אלא רק מצוה לכתחילה משום כיבוד וע׳ עוד להלן הערה  139בשי׳ הרמב״ם וע׳ לעיל
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שחייב” 1בכבוד אביו כבוד אביו נדחית מפני בבוז• שמים [ופטור]* .ומסקינן דלא
קי׳יל ברב (אשי)[ששת]» אלא שאף במקום מצוה אינו נעשה שליח לאביו להכותו
ולקללו ,ולא אמרי׳ בהם (ב)בבוד שמים אלא במסית בלבד“ 1משום דרחמגא
אפר’•” לא תחמול ולא תכסה עליו.
ומיהו דוקא כשעושה תשובה שחייב בכבוד אביו ואינו נדחה מפני כבוד שמים
אבל כשלא עשה וכו׳ הכל מותר*” דלא קרינא ונשיא וכו׳ [וכיון דבקללה פטור
ד,״ה להכאה דמקשינן הכאה לקללה] י” דאמרי׳ הבא כסתם מתני׳«” דלא קתני
חומר במכה מבמקלל שהמכה עשה בו שלא בעמך כבעמך משא*כ במקלל.
ועכשיו לפי שיטה זו«” השאלה מתחילתה בנו מהו שיעשה שליח וכו׳ בשעשה תשובה
שיש לו עליו מצות כיבוד*” אם היא נדחית מפני כבוד שמים אם לאו ,ומה שאמרו
 133יש להשתמע שכשלא
הערה  121בשם ספר הישר וע׳ חידושי ח*ם עט׳ ד ב הנספח לח׳ ב״ב.
עשה תשובה אין עליו מצות כיבוד׳ וע׳ רמב״ם ממרים פ״ו הי-א שחייב בכיבוד אף כשלא עשה
תשובה וכ*פ המחבר יו״ד סי׳ רם סעיף יה ועיי״ש ברמ״א שהביא דעת החולקים ואין עליו
מצות כיבוד .וע׳ פה שהובא בכרכי יוסף שם סי׳ רמא אות א .מחלוקת זו אמנם אינה שייכת
לעיקר הסוגיא שיתכן שאף שכשלא עשה תשובה מותר לשליח ב״ד כשאינו שב*ד יחול עליו
 134כגירסתינו שאין גורסים גם מדיח וע׳ הגהות ר׳ ישעי׳ פיק על גליון
מצות כיבוד.
הש״םי  hץפלפולא חריפתא .וע׳ ברשימה שאסף פרלא לרס״ג עונש כד עט׳ .116
 136כשי׳ תוס׳ יבמות כב ב ד״ה כשעשה שתדרי״ש מדבר דוקא כשעשה
 135דברים יג ם.
תשובה ,ובמרדכי שם סי׳ יג הביא שי׳ זו בשם ר-ת והאגודה שם הביאו בשם ר״י וכן סובר
הריסב״א מכות יב א ד*ה ותסברא .מלשון רבינו כאן" :הכל -משמע שאף שלא במקום מצוד,
מותר להכותו (אולי יתלה במש־כ בהערה  )133ולפי״ז גם אחד מותר להכות לחבירו ד,אינו
עושה מעשה עמך וכן משמע קצת מהיראים השלם סי׳ ריז (ועיי״ש סי׳ קעז ובתועפות אות ד
וע׳ ברכי יוסף סוף אות ה במש״ב בקיצור היראים סי׳ נם) אבל במאירי הנ״ל :ום״ם לא
הפקענו וכו ,שאינו עושה מעשה עמיו אלא למלקות ומיתה אבל ממון לא וכן שיש בדבר
 137ע״ם חי׳ הר״ן[ .צ״ל :וגמרינן
איסור וע׳ גם מש״ב התועפות סי׳ קעד אות ה.
 138ע*ב .ועיי־ש בגט׳ שם*ד שיש סוברין לא טקשינן ,וע׳ רש״י שם
הכאה מקללה].
ד*ה מכה שהברייתא מחלוקת ר׳ יאשיה ו ח יונתן סובר לא מקשינן וע׳ מכות ם א ורמב״ם
סנהדרין פ״ז הי»ב—יג ורי-ף יבמות שם וע׳ דינא דחייא לאוין ריס שלדבריו סובר רבינו
ירוחם לא מקשינן ועיין ברכי יוסף יורה דעה סימן רמא שהביא דבריו.
 139א] הרי״ף יבמות שם כתב להסתייע ממש״כ אין הבן נעשה שליח ,שאף כשלא עשה
תשובה שפטור על הכאתו מ״מ אסור לכתחילה ,ומבואר שאסור אף במקום מצוה .ודבריו הועתקו
ברא*ש ונימו״י שם .וכ*פ הרמב״ם ממרים שם ה״ז כשאינו שליח ב״ד ובהי״ג בשליח ב״ד
וכ״ם הסמ״ג לאוין ריס וכ״כ בשאילתות קלד לדעת העמק שם .וע׳ לח״מ שם שהקשה לשיטה
זו למה ר,גמ׳ לא וזי* מיד שרב ששת מדבר דוקא כשלא עשה תשובה והברייתא כשעשה תשובה
ובמסרבין בו לצאת ותי׳ שאה״ג כאשר תי׳ הגם׳ כשעשה תשובה העמידו אף במסרבין,
ולמדנו מדבריו שהבן חייב אף כשהוא שליח ב״ד מכיון שעשה תשובה (כרב חסדא) ,אבל
ע׳ ברכי יוסף שם שב׳ שדבריו דחוקין ,והוא תי׳ להיפך שאף שעשה תשובה אינו חייב אלא
כשאין מסרבין אבל במסרבין מכיון שהוא שליח ב״ד אף שאסור לכתחילה מ־מ אינו חייב.
ולפי״ז רב ששת מתיר בשליח ב״ד אף כשעשה תשובה ואין ליישב הברייתא כשעשה תשובה
אלא כשאין מסרבין דוקא( .ע׳ הערה  .)132ועיי״ש עור שהביא רבינו ירוחם בספר אדם נ״א ת״ד
שכפי הלשון לפנינו סותר דבריו וגם הביא מתום׳ שיש איסור כשלא עשה תשובה והברכי יוסף
שם הגי׳ קצת ועולה מדבריו שאף שסובר כתים׳ וכשלא עשה תשובה מותר ,זהו דוקא בשליח
ב״ר אבל כשאינו שליח אסור (עמש־כ בהערה  136שמרבינו משמע שמותר) .ויוצא גם שאף
סנהדרי גדולה <סנהדרין>  -א ליפשיץ ,יעקב הלוי (מהדיר) עמוד מס (203הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

לארןריט' ה'מנח אביו
*מדיליסדפ״יד’ 4מקל5אלמממיטסהדכהמחנרמעגי

בשמם נסכין לשתים כמי #כתג מזף  'yp 09וטון דאוג
וידעוני מרטו מזורה וחסרו נשמס נפנק צנ׳אהו שהרמג״ן

הלכות מכה אב?

גכוף ספר השגותיו כשמנה המטות שהסיד ממנין הימנים
לא הסיר מאוב וידעוני גלום אלא ד׳ועשריס המפורשות שם.

יזזהדת מן *וסין שמח
• ־.
גן מא לשון הרמכ״ם נעה מהלכות ממדיסיכף
לאומ׳י
בת□ טע המצוות פי׳שי׳ט מפגי שדעתו שכל שהעונש מבואר
נכתוב נירעיו בהכרח שהוא מוזהר מחנו ושהוא חצית לא
מעשה נחפש אתר אזסתזו־נהטח אע״פי שיהיה נכלל דני
איר ולא נקפיד אס תהיה האזהרה נניאור או נדמו ואעע*«

ולא נטשו ניניהם אוב וידעוני כמבואר שם וכמו שכתבתי
גלאוין ט״ו מפני #דעתו נמו שכתנתעכן ג’כ יאה מברך את
השש ומקלל ריין לשתים אע*פ שאין ניניהם אלא לאו א׳ומא
לקט לא תקלל מפני שפוכר שקללת חק אתי נחה הצר ונשיא
ותדע ואייתו־ לן אלקים׳ לא תקלל לנרכת השם כתו סנתנאר
בסנהדרין פרק ד׳מיתות אנל תה שהסכים עם הרמנ׳ם נסה
אמנה הטור והנשבע נשם ע’ז לשתים ולא ראינו שהקש׳עליז
מריע* ן וגס  0*03ה#טתיו #הסיר קצת מצות ממנק הר«נ'ם

־־ ססןק־עלעצזה־שלפרס נחכה אביו ששס ניארס:
;־יי

־

ארז דיט

'א1הרה

ס נימית למצוה גפני עצח׳כיון שנא העונש מבואר ולא עבש■
אצא א'כ שהיד כמו שנתב הרמנ׳ם נסוף שרשת ונם המצוות
סי'כדום׳ושי’יז ומזה הטעם מנה ג’כ מקלל אמו ואמו ומקלל
אניח לב מונרך את השם ומקלל ויק לשמם ומדר זנעכע
<#מנבא גשם ע’ז לשניס אע״ע שמקלל אביו ותכירו אזהרתם
® bfjתקלל חרש ומניד את השם ומקלל ריק מלקים לא תקלל
מזדרונשכע ותתננא נשם עז מומם לקים אתרום לא תזכירו
ובמקרם אט־כתכתי ראעע כדיך התלמוד לנדר רבדיו ולוח’
אמש מממנו אזהרה ממק ♦לי יהיה לו אזהרה מפורשת אכל
אה^רשאסלא שיט מוצאים אזהרתו מפורשת היינו מיצאים
אמרתו מן הדין ונפרק ד׳מיתות גני מקלל אכיו שיילי׳עונע
שמענו אזהרה מניק ומייתינן־לה גמה הצר ראלקים ותיפאו
נשיא מורש.וקשה דארמייתי ליהנמההצדלייתיליהנקו
«מה נשיא או דיין סאע פ שגמלתן גרמ׳לה אין תיינק מיתה
על קללתם הומרו מל קללתן אביו שהוא חייג מיתה מל
קללתראיט דין שהוזהר על קללתו או מחרש ג״כ ה*מ לאתויי

מקדנה״נונשלמא לרעת הדמכ׳ן שאע*פ שהעונש מפורש
אין מהירק מן הרין ניחא אנל לימת הדמנ׳ם קשיא ושמא
«דלדעת קרסנ״ם אע*פ שהעונש מפורש אין מוצאק איתר

י<ו

J

f

VP

צא ראיט שהסיר מגודר ונשג' נשסע״ז ומתנב נשמ׳נלוס כנר*
#הסכים ע 0הרמנ*ם נמנייתו *תם לשתים היא תימא שהדי ‘
לפי רבדיו שאין המשנן נעונשי׳לא נלאדקלא הי״ל למנותן לא
לא' כיון רנלאו א׳נאמרו ושם לקים אתרי״לא תעירו ועיניה
נפקי שלא להתצנאת גשם ע*ז ושלא לרור ולישנע נשתה נוע
פסתנו כדמניס נספר מצית ל*ת סי׳י״ד ט' והרג המוזכר «’ל
נלאוין צ״כ רליכא למעט־ רש׳ללהרמנין רשם אלקים אתרים

לא תזכירו אתי לאזהרון מתנבא נשם ע'ז וצא ישמע על פיך
אתי לאזהרה שלא מור וישנע כשס ע' :נראיתאנפרקר*
*מצית כלשון א'ךא*כ אזהרה למדיח מנ׳ל וראיט להימכים
ססתג נספר מצות ל*ת סי' ט*ו שאזהרת יטיח מלא ישמע על

פ? ולא הקשה עליו הרמכ’ן בזה כלום ונראה לי 6הדמנ*ן,
ז׳ל סונר רושם אלקים אחרים לא תזכירו לא יאהד אלא פלא

להתננאתנשעה לחודה אגל שלא לישנעושלא לחו■ נשם ע)f
מלא מלט אחרי אלקים אחרים אט מוזהוק מסס ומיאוך
מצאתי צהרמג’ן געיקר התשיעי ופלא לדור ולישכע נשם ע״1
מלא מלט אאר ,אלקיס אחרים נפיק וכלשון הזה מזע שס'
אבל טנתס באתרם שהוא צאו שנכלצות מפני שהמניעה מהם'

נמוד אלא דוקא במה הצר אי נמי י*ל רמ״ט בקיו תצד
אחר אנל בקיו מצד עצמו אין עונשין מראה כמכדיח הדני
בעצמו אימי כידכא מנן נחלתן נרמא להם ושכן ת־יייתו
צו׳סאליה היא עירכא הכתובה כתורה ופירכא הכתדנ׳נתזיה
אקמכליעק *תה ♦ !וראיתי ל1־נ נעל לחם משנה נפרקה'
•׳ עקלמת תמרים כתב כלשון הזה עוד קשה צרכינו טאדאזהד'

שלא סדנה הוא מה שהזכיר הכתוב לא תלכו אחר♦ אלקיס
אחדיסשנמסי© תחתיו עניגיסשלאנלך אתרע״זב* ולא
מלתם שלא לירא מסכה ■ ולא לעניה כגק^גיעיף ונישוק
וזולתסט' ולא להשנע נשמה כו' ע״בתהמטאר אך קשה,
דלפ" זה ומגפף ומנשק שלא"טרכ׳וטור ונשבע נשמה אזהרת׳

מקלל אב ואס נפקא לן מלא תקלל חרש ואזהרת מנה א^ו

מלא תלכו *ד/לקים אתרי׳לא היה לו למנותם אצא למצוה א3

מלא יוסיף איך מנאןלצ*ין בעני עצתן וט׳ ומיהו לזהתיוק
«זמג נלאוין י׳י״ס וז״ל וע ת נחשנין מקלל אכיו ואמו ומנה
אגיוואמו שני לאוק מני עצמן הואיל וחייבין מיתת ביד
עליהם כי אפי' לא מצי׳ט שם שום אזהרה המיתה או הכית
איא האזהרה ט׳עב " ותמהני עליו וכי לזה הוצימו לרגוי
הרג המחבר והלא דנריהריננ״ם גדור מללו נןנסוף סרסיו
מספר יאמז ל’ת סי כ*ו וס׳כמו שנתנאהג® ונרי החכם אחי
«ד*ו מסד משמית מצית נמצוה זאת לא ישרו כעיני נמו
שאבאר לפנינו נם י,אכל דעת הרמנ״ן נספר מטתיו מצוה
•י"ח שאינן נימין מקלל אמו ואמו ומקלל חנית וכן מכה אניז

ביון ילאנפרטו נפסוק ולא נזנח כשמס &א כל כאיסורי'
מס א״«  1כמו לאו ולא תאנלגעלהרס שמעני פכאיסורי׳צא

מזכירו כל א׳וא׳צמצוה כעני עצמה  tiמנה אניו ותניח נממן
אשציה אתת וכן מקלל אניו ותניח נימק למטה אתת שניו!

כחסרי אלא  ocaא׳נמנק מלס לא׳ כע״ש הרמנ״ן נעיקד הס'
ומצאנו להימנ״ן נספר השטתיו מטת ל’ת סי׳א' שכתב א$3
מגפף ומנשק שלא טוכה שהוא וין מיוחד ימנה לעצמו במג
שאט מומן מור• ומקיים נשסהע*כ * הרי נתר מכאן שרענן
הרמב״ן למטת מגפף ומנשק שלא כורכה ונודד ומקיים נשמה
לג וכן כשקנה הרמנ’ס שלא להתננאת נשמה לא הקשה עלע
כלום ועיינתי בוגרי הרמנ’ן ז’ל כפוף ספר פשגיתיו וראיתי
פלא מנה מגפף־ומנשק סלאגח־כה צמצוה כפני עצתה .שהר*
לתשלום ל’א מטת לא תעשה -שחפר ממנין הרמב*ם ז׳ל מהן

ששכח הדג ולא סשלימן מכן שהסיד הרחבין מכמגין מגיא ל*א
•אזהתזהאנתז בקללה ונהכאה לא באה אלינו  Hfלפי שהם
מטיח אחרו' ואין נהללן מגפף ומנשק שלא טרסה ומן הראוי,
#כלל ישראל שסוזהרט על טלם אע״ע שגזר נאלו עונש אינן
היה סימנה נכלל המצות כיון שהיא מטה גפני עצמה כע״זן
פציעות נתסת־לעצמן כי אין החשבון בעונשין אלא נלאוק
בסער מטת לא תעשה סי׳ א׳ ומק שהרמניס לא מנאה כען
עב י/יאגי תמה הרכה למי דעתו ז*ל שאין החשבון נעונשק
ל
סמנואי נספר המטיז וכמו שכתבתי נל*יןי*ח היה לו
אלא בצאתן נהי ימנה אוב וידעוני לשתי• ואפי' 1שנו ו*ל
להרמנ׳ן להכניסה במניינו אצא שנראה טור ?נתוך לגרים*.
«ץ<לזקהדמ*תה לא שמה חלוקה מאמרם ז’ל גסנהדרק נע* .שסרמנ״ן חזו מ ולא חנה מגפף ומנשק שלאטרכה למצחן
#מיוסץד ובכריתות נמו מכתב כספר השגותיו מצזה ט' מ’פ
צע*ע כיון ואזהרתו תצא תלט אחרי אלקים אחרים «ומ לים
כתודהומטין
•בין-למד uuriOWMHOjrמסל הנפרטין
ל* שנכללהןלמיניה נפיק שלא לדורנלא צהשגע נשמה 01
שימנה'

קן

דינא דחיי  -א בנבנישתי ,חיי□ בן ישראל עמוד מס (382הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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שמלא & Mלוירנלא־לי&נע W5S« 6לב אי| צמטתלאו׳ז®
למצוא אחרת דומיא 'ולא תאכלו על הרם שאין למט תו ׳ אלא
למצוה אחת  vnשפתה הרמכ׳ן בסוף נגיקי סט' ונאו דברי

’"4י 3יד *!י’• •4״’׳ap“4
eP־p 4י" מ? M P״״«T־. Krfwwrt
ימתין ונוי הי־נ ♦ Sitתנאי״ _ ■ran W1BWT

לרמ f3אל <טן ומס שכתב נסער השגותיו סי' א'־ כלשון הזה
אנל מגפף ותנשק שלא כורכה שהוא וין מיוחד ■י ימנה לעצמן:

^’יוה יע’?ד ^’ *5שה?שהלרשנ’ז דאסמיעמס.פ£
מלל נצא תלכו אחרי אלקים אודים היה לאו שבכללות

3או שאט מוני} טור ומקיים נשמה ע*כ שצואה׳ שראוי למטון
נאלין המצוות מגפף ותנשק שלא כדרכה ושלא לדוד ולישנע
בשמה לשתי אצתת אפשר שכן היתה רעתו נתחלת הס׳ונסוף
©ספר גירוי רעתו וחזר בו א*נה’ק ימנה לעצמו-כמושאט
ו
ללונין טרו■ ומקיים נשמה כלומר כמו שראוי למטתינודר
ואקיים .באמה ולא נמס נכלל לא יהיה לך אלקיס אתרים על

ומגפף ומסק ולא ימנה נמניןסאזהרו׳ והואז'לנעצמ4מ»

&ני כן ראוי למנות מגפף ומנשק שלא כדיכ׳למצוה בפני ע5מ'
1לא ימס בכלל לא תשתחוס להם ולא תעבדם כיון שהוא דין
לדוחו אכל אין בינתו לומד שראוי למטת מנפף ומנשק שלא
כדרכה ונורל־ ואקיים בשמה שתים הנה נמניי) האצות• א*נ סס
שנראה אתרי ארמנ׳ן שראוי למטת חגע(> ומנשק שלא כדרכה
ונורל ואקיים לשמה לשתי יעוות כפירעתהרמנ״ס כתביכן■
&לפ♦ רצת! אמצה נודר ומקיים כשמהלמצוה בפגי עצמה אף
על פי שהוא נכלל רנר אתר ונפיק 'מו6ס אצקיס אוזרים צא
.מזכירו ואיניה נפיק אזהרה למתנבא 8פם'ע*ז מפלי שיטי
.העונשין וכיון שהוא יא מיוחד ימנא לעצמי כן היה ראוי לו
לימנית אנפף ומנשק שלא כדרכה למצוהנפני עצתה אע הי
שהוא נכלל לא תשתחוה להם ולא תענרס מפגי שיטי העומק
בציון שאוא דין תייתר ימנה לעצמו־ אגל הרמבןז'ל שברא
דנפשיה איא ציה שאין ראוי למנות 'אנפף ואנשק שלא כדרכה
.וצת־ו־ ואקייצז נשמה לשתי מציית כאן מאזהרת© 'מלאי תלכו
אתרי אלקי© אתרים והוי ליה לאו שבכללות כתו שגילה מלתו
בסוף ספר-אשגותיו ומצאתי לדג ר שמעון נר למת להע׳זוהר
^'רקיע בפירוש האזהרות נמצית שלא לענוד  faכתב כלםי4
.צמה וסחמ״ן אינו מונה כל לאוי נלדשכמייאה אלא לאו א׳פ^■
אכל הוא אומר שיש למנות מגפף ומנשק שלא כורכה לאו

ש•

.לעצמו ©זז נודר ומקיים נשתה וכסוף דכריו לא ראיתי'■׳
שהמיס לאו זה במניין ואפשר לפי שהוא נכלל הטור בשעה*

* ,ג

כעיט״וזייתא שאם הר״נ׳ז הורה למטת שלא לישבע,
ע’ז כמוסכתכ כסוף ספרו מ'מ לא הווה לתכלקע׳כ מביין
המצוות מגפף ומנשק שלא כדרכה שהרי הדג כעל הלכות ז £

והרמ'3ס לא מנאוה גס הרמב״ן שאמר שראוי  .למנהמ לס»
מזה שלא צמטתק משוס דהוי לאו שבכללות כמו ,שכתבנו «
וסרשנק עצמוכתכ שהרמכ׳ן ז*ל לא מנאה משוס דהויל*
שנכללות כמפר לעיל וכיון שהרב נעל הלמת והדמב׳ס ז־ל
וכרסב׳ן לא מנאוה והרשב"׳ן־צא הקשה עליהם»אוי לה®*■׳1
שמנין אין ספק שגם הוא סובר פאי! ואוי צהבמ»5שנ«
פטעם דהוי לאו שבכללות כמו פהלי׳ן כעד הרמני״ןימזמן

שזכינו לדיןשהדשנץ סונר שאיןראוילהמי0הנממןח8
קושיא היא זאת שהודה במיטי נשבע כפם ע*ז נסללהן&מןן
והלא אע’פ שהוא לאו שבכללות ראוי למנותו לאומי דועיא
דלא תאכלו על,הדם ולפני עור לא תמו יימול ולא-תשאסול
שזא לדעחהרסכס ולאו כל שבקדש פסול ליתן לא תמס עלי
אכילתו לדעת הרמ’3ן ז*ל שנמנין כל אחת מהם לאחת מע
שכתבו הרמג*ס והרמ’3ן.והרםג*ז ז׳ל בעיקר .הט׳ והנא נ«
שלאו דלא תלכו אחרי אלקט אמרים שכולל שלא•לזדא ««ב •
ושלא לחבקהנלבפפה ולנשקה ופלא צישבע נשעה אין .וא>9

4למנותם לשתים אבל עמדאוי למנותו לא׳ ולפל ממסדשבr
שלא ©שמג בשמה בלאו דלא הלט אחרי אלקיםאחרים ועת•
תמהני מה הקשה .עליו שהורה 'במינוי שלא להשכע □שמה
בכלל המצוות גפוף ספרו ומי שיביט טברי הדשב׳ץז ל כסוף

ספרד יראה שקישיא 1את א*< ■1־ה עיקר ובלשון הזה■ כת 3כפוף
ספרו ובמגק מטת לא תעשה הסכמנו לדעתו של ארסכבת־ן
«4ות הל לאו שיש נו עונשין חלוקים לשתי אזהיו' ו« 1שעגם
הוא אלקיס לא תקלל ושם אלקים אמיי לא תזכירו ®סיס שתי*,

והמקיי© כשמ׳כי לאו א׳מזהיר על הכל צאוזוכתנתיבשרשיס!
ע’כ אה מכואר כתו שכתבתי .וראיתי עוד 'לריב ר׳שהר צמח1
ג©פר ^יי הרקיע כמצות שלא להתנכאת 'WWfjfi fife

מפני שהם אזהרות חלוקת ע״כ והרצון אליו בובדי׳ 4שאע®
שבתוך הספר כתב שמה שראוי למטת שלא .להתנכאת בשם .
ע׳ז ושלא להשכע כשמה הוא מעט שיש מל אמה© לאומימןף

אתר יש לומד לחילוק אזהרה זו לושה אלקים אחרים לארזזמרו

ע*מ עתה לחצהו המנין וראוי להשכים לרעת הדמכ״ם שסל
שיש בו שינוי עונשין אע'ע שאין מ אלא לאו־א׳נימהו
כרי שנמנה אלקים לא תקלל לשתים כרי שיהא סמסמר־מנוזן
אנל;אסהיינו מונק שלא להשבע בשם ע״ז ושלא לסתננאת
נשמה לב' מטעם שיש ככל א׳מסם לאו מיוחד היה ראוי לממ>

בשני לאוק&לא לר1ד ושלא לקיים נשאה ולפלא ל&אנכאת בשם

ע

 fלפי שהנשבע נשם ע fהיא נכלל נלאו י*זי ואוא לא״תלכו
אחרי אצקיס אחרים שהוא כולל שלא ירא תע*ז ושלא לכברה

אגיפוף ונישוק ושלא לישנע בה כמו שכתכתי נשרשיס ונשאר
וזה ב״כ
לאו זה מיוחל למתנבא כשם ע*ז שהוא במיתה
צוכואר כמו שכתכתי אבל ראיתי להתכם אלי נר’ו נס משתרון

אלקיס לא תקלל לא' כיון דאגו  Htלאו אחת ולא יצא המספר
מכוון מה ברור לפי רעתי אבל מה שהקשה החכם .אחי ע ו

אציית ©זלות שלא להתנבא בשם ע*ז כאוב על דבר* הרשf3

צל רנדי הרשכ  fרהפר' ר׳מיתות משמע רטדר ומקיים בשמם
צא הוי לאו שבכללות יפה הקשקודאוי לדעת .איך נעלם »

1לא תל© אחרי לקים אחת© א׳כהוה ליה התצז לאושצכללו'

מעיני הערה שני שרי צנאות ישראל ברמב״ז־והדשכ״ץובלאוק

1ומיא רמנפף ומנשק ולא ימנה נמני| האזהרות והוא בעצמו
הודה כתינוייז וצמה כסנהדרין ותג! המגפף והמנשק ובממד
עיבר כלת והנשבע עובר כצ’ת כ* אתא רב דימי אמר על

*5ב נראה מדברי הרב המחבר .דשם אלקים אחרים נא תזכירו

כלשון הזה ותימא כי אחר שנשבע לשם ע*ז הוא נללל מסוק

4זלן לוקה חוץ מהנשנע מ"© כנשכע דאינו לוקה משים והוי
לאו מאין ם מעשה מ* נמילאו שבכללות אלא כי אתא יבין
אמר לל ©לן אינו לוקה אלא על הנשבע ת’ט מךדלאמשום
©1ו*'לאו שבסללו׳האי כמי לאו שאין מ מעשה הרי א*כ דחילק
צ*גיא© ואס כדבר♦ הושב Vffאוהלהו סלם לאו שבכללית
צבצוהקשא המקשה היה לו להקשות׳ס’ט הצי דהוי לאו שנכללו'
היףכעי לאו שבנללו׳ועה לו ^ זש לאו שאין ט מעשה ציפצוג

בעיניה נפיק אזהרה למתנבא מם ע fולטדר ומקיים נשמה•
מי לאו שבכללות והד סיגיא יסנהררין מיא תיוסזיה כחז
סכתבחי שם ואפשר שיש להלין בער הרמ*3ן והרשב fזיל כמו
מהלצתי שם בעד כרב המחבר ז*ל חק וחמק אכל הנכון אצלי
בדעת הרמב*ן נכרשב fרם*ל רבא ומפרק ד' מיתות משת®
.ו־טור ותקים גשמה צא הוי לאו שבכללות .סייס,לעידעגז ר*
יהודה ושמעינן ליה ונודר ומקיים נשמה לוקה .אע*פ .וס* .
לאו שאין ט מעשה דס״ל צאו שאין בו מעשה לוקין עליו
שאפת כפרק ד מיתות וכיון ממעי' ליה ועמי 1מק!יםב?מש

 ,דינא דחיי  -א בנבנישתי ,חיים בן ישראל עמוד מס (383הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

לאדן ריט ה״מכהאביז
לזקהלע שאחרמין עממו לוע• דלא הוי לאו שבכללות ולא

אליך'

אחרי׳ראלתיה-אלא דסוילאו שנכללו'
««ק«לא תלכו אחדי
עליו מימלאלילק•
אמאילקינהי דסיל דלאו שאכימ
עשוס׳דהוי לאו ס&כללות ולאו שנכללו׳ אין לוקין עליו לא וראי
מיל לד' יהודה דלא הוי לאו שבכללות ונפיק מקרא אתיינא
אגל לדידן ונורד ומקיים נשמה לא לקי משום והוי לאו שא׳כע

לייךן

אפשר נמי דהוי לאו ®נכללות שנכלל נכלל לא תלט אחדי אליך'
אחרים והוי לאד שבכללות ומאן טכח רהטעסרלאלקי עליו
קזאמשוס דהף לאו שאין נו מעשה ולא הוי משוס דהוי לאו
* אלא
סבכללות וככר כתבתי זה ג*כ נ לאדן ל'נ

דמ"־ת קשה למה לקי אנורר ואתקיים נשמה כמו שכתבתי שם
כלל העולה ממה שכתבתי שרעת הרמבין שאין ראוי למנות

המניות כסי העונשי' אלא כעי הלאוין ומה שמנח אוב וידעוני
מקלל את הדיין ומכרך את השם ומתננא נשם עיז ונודר
מקיים נשמה כל א' וא' לשתים ככר ביררתי ועתו אך קשה
*הדמגין נספר השגותיו מצוה קציה הקשה על הר מניס זיל
־•שנהנן סורר וערה למניה אתת שהיה לו למנותו לב'לפי
שהם מלקים בעגשם ראכילה ראשונה כמלקית ושניה נמיתה
|אע 9רלאהזהיר אלא במקום א' ולפי דנרי הרב זיל שאין
סמשסן־בעונשן אלא נלאוין למה בכה בן סורר ומורה לשתים
סיךמלאג אחו נאמרו והוא לא תאכלו על הדס ולא נפרטו
ולאו זפאכילה ראשונה ושניה ולא נזכרו ממס ומאי שנא לא
מאכלו על הרם דמנאו לשתים מצא תקלל מרש ולא יוסיף
■מבאן בל א׳מהם לא׳ומצאתי נסע׳ משמית מנית להחכס אא«
מיו במצות שלא להטת אב ואם כתוב כלשון הזה והדמנין זיל
לארנה ליחד לאו זה נמנין המצית לפי שהוא נכלל נכלל ישראל
ולא עי׳הלאו בהן ואמר רבהיג מנה נלאו דצאתנאף נערה
®מאורס' ואשת ובת כהן ומכאן צג׳לאוין מסכי שיטי העונשין
ומרב תמה עליו אכל כנד נהג ג'כ הרג פה ממה כדומה ולא
ממתי לעי עיר למה תמה הרמכין זיל עלזה והלא בלאו דלא

תאכלו על הדס דהיא אזהרה לכן סורר ומורה מג הרמנין p
ונתב הוא נעצמו לראוי למנותן שתים וכו' ועוד דבשם אלקים
אתרים לא מזמוז ונאזהית אלקי' לא תקלל נהג הרב  pוסנה
כל א׳לסני לאמן מפני זכרון העונש וצא ענש אלא א*כ מהיד
במו שתראה ולא ראיט שהקשה עליו הרמכין והסכים בפנייתו

מס

שכתב שכבר ירמה כן לתה שעשה נהיג נעגין לא תנאף
לדעתי לא דמי ששם כצלם המיתה ואתר מות יומת כנואף'
ומואסת וכשפרט זו בסקילה וזו בשריפה וזו בחנק אין אלו אלא
עי׳הנלל וכולן הן במיתה ואיןירלוק המיתה חילק כאזהרה
ו
אבל אס זה מיתה וזה באזהרה חלוקים הס לגמרי ע*כ

והריס אצו מועתקים מספר זוהר הרקיע צרבריש ברצזמן
במצית שלא להטת אב ואם ותמהני עליהם נמה שהקשו על
ברמנין שנהג נןנאלקיס לא תקלל ונשסאלקים אחרים לא
הזכירו שמנה כל א׳מהם לשתים מפני שינוי העונשים שמר
מנתי למעלה שלא מנה אלקים לא תקלל לשתים אלא מפני

■סונר שאזהרת דיין אתי מבנייא השיא וחרש כמו שאמרו
מרק ד׳מיתית ונשאר אלקיס לא תקלל לאו מיוחד למברך את
מם וכן כמיהה שמנה ושם אלקיס אחרים לא תזכירו לכ׳מפני
מהר שאזהרת מנע נשם עיז מצא תלכו אחרי אלקים אחרי׳
נפיק ונשאר ושם אלקים אוזרים לא תזכירו לאו ידוחר לחתננא
מס ע׳ז כעי שכתבתי למעלה והרשנ׳ן עצמו כתב זה גשם
«דמב*ן נסט־זוהד הרקיע נשרפים ונפירו׳האזהדיתאנל תס ־
•.הקשו עלה שס־תביז זיל עצמו נהג כן בכן סורר ומודה אפם
■יטי העונשי׳ועה סעי׳יש כיןצאו דצא תאכלו על הדס ללאוין
מקלל ומנה צמכין אט לניר רעת הרמגין נזה וניטתי נס'

מנית הרמנ ן ומה שמלתה מצודתי מתיך ונרי הרמכין הוא
■גא מגלם מעיני סרמנין שראוי לתנות המצות מי העונשים

קצא

נעו שהוא ועת הרטבים אלא שרעת בדיוב׳ן ז’ל מלוק מדעת
מ־סנים שדעת הימנים ז*ל יאעיע שהאיסודי׳ מרטו נפסוק
ומכרן נשמסלא נמנם אלא לא׳זולתי אס  rשינוי יטמי׳ פאן
ראוי שנמנם כעי העונשים אלא שיש חילוק נין מהאיסורים
נפרטו ונזכרו נפסוק לכשלא נפרטו ולא נזכרו נפסק שכשלא
נזכרו ונפרטו מסוק אינו לוקה אפי׳על אחת מהם ונשנפועו
בפסוק לוקה על כל אחת מהם נמו שמבואר זה נספר המצוות
בשרש הט' ורעת הרמכ׳ן מפכיזת עמו כשהאיסורים לא מגדו
נפסוק אלא שחולק עליו במה שאת' ראע*כ שהאיסורי׳נפרטז
נפסוק אינן נמנין אלא לאחת והרמנין סונר רכל שהאיסורים
נפרטו כפסוק ונזכרו נשמם אעיג דאין נהם שינוי עונשים
נמניסלשתים עון נא ומבושל ועמוני ומואבי ושאור ודנש
וזולתם וכל שיש נקם שינוי עונשים רצוני לומר שזה נמית׳ מם
באזהרה נמנין לשתים אע’פ שאין האיסודין מפורשין ומכרי!
בשמם אלא סס נכללים בשם א׳אנל אם אין מם שיטי עונשין
אע'פ שיש עונש בכל א׳וא׳והם שויס כעונש כגון אוב וידעת*
ששניהם בסקילה אין למנותם לב' אס לא שהאיסורין נפרטו
בפסוק וכלשון הזה כתג הרב ר׳ש נר צמח כספר זוהר הרקיע
מרש התשיעי וסוס־ הרתנין שאין נכנסין כמכין המצות אלא
הלאו הכולל את סכל לא כל איסור ואיסור אלא שאם יש שים•
עונשין כאותן פרטין מ למניתן לסי עגשיהן ע*כ וזה מבואר

במו שכתנתי וכן נא הונר מנואר בינרי כרמנין זיל נספר
השגותיו מצות לית מצוה קציה וממה שראוי שתדעהו עוד
סדעתהרמכין ראע׳פי שיש שיט« עונשין איקנמנין לשתים
כשהם נכללין כשם א' אס לא שהאיסורים הנכללים כאותו לאו
אין האוזר נמש ככלל האיסור האתר רומיא דאצקיס לא תקלל
שקללת דיין איט כמס נכלל ברמן סשס ווומיא דשם אלקיס
אחרים לא תזכירו שאיסור שלא לישסע נשמה איט נסלל נכלל
שאסור להתנכא מס עיז ואם לא היה העונש נפרסים האלו
לא היינו מוזהרים מהם סלל כשום צר אבל היכא שהאיסור הא'
הוא נכלל נכלל האיסו׳האחר שאעיע שצאהיס העונש באיסור
ההוא הייט מוזהרים ממט מפני שהוא מצל האיסור הא«י
וומיא רסנה ומקלל אג ואס שהוא ככלל ישראל כמו .שאבאר אינם
נמנים לב׳אעיע שיש בהם שימי עונשים ואחרי הודיע אלקים
אותט את כל זאת הרי הרמכין עלו כהוגן בתנייתו ומכה אוב
וידעוני צנ׳אעיס שנלאו א' נאמדו מפגי שהאיסורים נפרטו
נפסוק ואס לא היו נפיטין נפסוק לא היו נמנין לשתים אעיע
שנא העונש נבל אחת מהם לפי שאין נהם שיטי עונשין אלא
טלן נסקילה וחלוקה ומיתה לא שמא חלוקה כמו שנתבאר
בסנהדרין ונכריתות וחנה אלקים לא תקלל לשנים אי משום
דסיל ואזהרת דיין אתי מנשיא וחרש ואייתי לן קיא לניסן

השם כמו שכתבתי אי משו׳שיש נהם שיטי עונשין שזה מיתה
וזה נאזהד׳ומנה ג’כ ושם אצקים אתרים לא תזכירו מפני שיט*
עונשין שזה נמיתה וזה באזהר׳אינ מפני שסונר שהנשבע נשם
עיז אזהרתו מלא תלט אחרי אלקים אחרים ואייחרלן קרא
רושם אלקים אחרים לא תזטיי לאזהיית מתנבא כשם עיז ותנס
ג*כ נן סורר ומורה לב'אע*פ שהם נלאו א׳מפבי שערי העונש"'
שאכילה ראשונה כאזהרה ואכילה שנייה מיתה וכל שהעונשין
מחולקין זה במיתה וזה כאזהרה הן שתי מניעות כאי ®טזכ
הרב זיל נסע' השגותיו מצות ל׳ת סי׳קציה אנל לא מנה תקלל
חבירו ומקלל אכין ןאת pi 1מכה חנית ומכה אביו ואמו ■כל
א׳וא׳לשנים אעיע שיש נהם שינוי עונשים שמקלל ומנה אנין
במיתה ומקלל ומכה חנית כאזהרה ימני שאזהרת־ מקלל ומכה
אניו ואמו הוא נכלל נכלל מכה אדם מישראל ואפי׳ לא היה

נס עונש מנואר נכתוב היינו מוזהרים שלא לקלל ולהמון א3
ואם מפני שפס נכלל ישראל וכיון שמממ׳ העונש אין אט יוועין
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•לאוקרים וז׳&כהאבס

קצב

*קללתו ®לזה ושלזה ונגמראככהאת זה ויזזר והכה את

סזגס־ל׳אעלהלאו ז 5מ&רושו  ♦.־  vetoמר
 .כתבנו למעלה־נלאוין קצ-עלאו מ 6ל לא יוסיף
״
*ן3ן לאו של מקלל הוא  5בכת אתת חייב ר׳«הורה אומר ננת אמת חייב בזה אתר זה
שהוא למכה תנית ופירושו:
*מימנחשנין מקלל אמו ואמו ׳■ פעור וכי׳עיכ וכתב זה רניייתתם זיל בנתיב א'חיר ותמהני
מירוט • כלאויןדי״א :
הסרעביס יסרב העהנר והטור ן’ל שהשמיטו זה ילא הזכירוהו
*ןיכן מכרך אל! הפס מזה הטעם
זס׳ :מר-נתנאר:
לא ■מגה ולא מקצתה וראיתי להרפנים זיל כפיתש המשניות
»6נ כפני עצמו ום' • מר גאנאר ג״כ זה בלאוין,י'ו יפה :
זה קלל ז□ וחור וקלל זה .קלל שמהם ,במן אתת .הקקשניהם

*רין איש נץ אשה המכה אניו ואמו מיתתו •נחנק • כן הוא
לשון הרתכ׳ס ז״ל נפיה מהלכו׳ ממרים והטור כייר סי׳רת״א

בפרק גושאין על האנוסה שפירש הארתנן ופטור על מבתו
יעל קללתו של זה ושל זה דמיירי כשהכה זה כזמן א׳ וזה נזמן

אחר דלפי זה הא דאתדינן נגמ׳הכה את זה וחזר והכה את זה
«גתכ כרב נכימשניל שלמדה ממקלל רמה מקלל כין איש בין
אמזכדילפינן לה כפיר מיתות מדכתיב איש איש לרמת גת • קלל את זה ושזר יקלל אתשה חייג פליג אמתני׳רנמתניתי׳קתני
דפטור משום והו? התראת ספק כרכרי ר׳יאויה רס״ל והתיא'
מפטום ואנודוגימס אף מנה נין איש נין אשה דיוקשינן
ספק לא שמה התראה ותיק סיל והתראת פפק שמה התראה
הכאה לקללה כמ*ש הרב המחבר זיל נסמוך וכן הוא סכות
ממנים זיל כמיש הרב מ*מ נפרק המ׳ולעי זה מה שנתב א׳  .כמ״ש רשיי זיל ולפי זה לא קייל כתיק ולא כרכי .יהווה אלא
הלכתא כתיק רהתוא׳ספק שמה התראה נמו .שפסקה הדמנים
ממזצד זיל שנאמר מכה אניו ואמו מות יומת לא הניח ראיה
בפרק ייומסנהדרק וכמו שכתב הרשביא נתשובה סי«ן קמיו
®לאדמיתתן נחנק מדכתיב אות יומת וכל מיתה האמורה
אנלר׳ירוחס בנתיב הנז׳העתיק דברי המשנה ודברי תנא קתא
סתם אינה אלא תנקבראיתא נפיר■ מיתות וננמה מקומות
א3ל אץ ראיה מהפסוק רא׳האיש וא׳האשה תיינין בהכא׳האג. .והשמיט ונרי ר׳יאורה דמשמע שהוא סונר דמתניחי' ייזיק לא
6נל אין לשון הרב המחבר מורה כן״ ולכן בראה לי דאין צורך  -עליגי-והא דתני נעמני׳ופטור על מכתי יעל קללתו של זה ושל
זה עיזרי כשהכה לזה לבו או לזה לנד ואשמעי׳ תתני/ראעיפי
ללמדו ממקלל ואפילו למאן רס׳ל רלא מקשינן הכאה לקללה
מכה אביו ואמו נין איש ואשה תיימן מדכתי׳ מכה אניו וארה  .שאיפשר שזה שהכה הואאכיו פטט־ כיון ראינו ירועדאניו
מת יומת סתס וכדתנא דני ר׳ישמעאל השוה הכתוב אשם  .הוא אכל אס הכה לשניהם אפי׳נזהיאסר זה■ חייב והתראת ס'
לאיש לכל עונשין שבתודה ואע ■גג רנפ׳ד מיתות גבי מקלל
שתה התראה כרמי תיק:

אנטריךקרא יתיר׳דאיס לוסת נת התם היינו טעמא כיכתנו
סמוסמ׳פסדמשוסדכתינאיש הוה ממעטינן אשהאילאו
•איש,איש תרי זימר דאין מיעוט אחר מיעוט אלא לרמת אכל
קינא וכתיב בלשון זכר ולא כתי□ ירש לא צריך קרא לרבות
אסה אלא אף כלא רנוי אשה נכלל והשוה הכתוב אשה לאי®

לשנינו בפוקהנחנקין המכהאניגואמו.איטחייב ירת'
ער.שיעשה חנודה " דלא מצעןלתימרנאעו
חייב■ מיתה עדנקטיל ליס מקטל ולא סיר קטילחך בסייף
ואכ״ו נחנק ולמיר חנק חלווד מרנתע מכה איש ימת מות יו«"
ונתיב או כאינה הנהו .נעו וימות ש*מ כל היכא ראכאהכאה

לכל עונשין שבחירה .ואפי׳לדנרי הראיס ז*ל שכתב בפד אחרי
מות שלמי תנא דני ד ישמעאל לא נאמרו אלא כשפועל האי®
וקאשה שוים הנא מדתנא רני ד׳ישמעאל נפקא כיון שפועל׳
ההכאה נאיש ונאשה שחן ולפי זה מה שכתב הרב המחגר ז״ל

סתס לאו מיתה .הדא ולא מצינן למיפרנעי ראע*ג רלאעניד•
ליה חבורה נמי תייג והא כתיגומכה נפש נהמה ישלסזגה ואם׳
אינו ענין לנפש גה«ה דהא א'נ הכחישה כאבנים חייבי אנהל
ענין לנפש אדם עי והיינו אניו אעיג דלא כעינן מיתה חכור*
מיהאנעינן «אי עפרשינן לה בסנהדרין ,ריש פרק ■אלו הן

ראיה לשני עגיניס מייתי ראיה שמיתתן נחנק מדכתיב סתס־
וסל מיתה האמורה כתודה סתס אינה אלא חנק והייתי ראיה
ואחד האיש ואחד האשס חיינין פדכתיב מכה אביו ואמו מות
יזמת סתס ומדלא פירש דוקא איש נין איש .נין אשה והשוה
הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבחורה והרג זיל מ:״« י״ר סי"

הנתנקין ויסלרקדקרהאמכה נפש בהמה לא נתיב  .אלא גני

מאמר מכה אניוזאמו מות יומת אכולה עלתא קא* רעייתי

רמיא סת׳על מש הטור זיל וא׳האיש והאשה שהט את אניהס
ואון אמס חיימן מיתה כתב כלשון הזה מפורש נכתוב ומכה

אגיד ואמו  hoiנראה שססכיסלמה מכתבתי וברור הוא וכיון
מזיינהזןורס א׳האיש וא׳האשה אף טומטום ואנורונינו׳נכלל
וממה נפשך הס חייבין והאות על זה מה שאמרו נמיר מיתות
מי מקלל איש לרמת מן טומטום ואנדרוגינוס ואי טומטום
ואנדרוגינוס לא נפקי מנת היט מרכינן מז וטומטום ואנררו•
פמרקראאלאידאיוכיון דמרבינן איש ואשה היה טומטום
זאסז־וגינוס והיה במכה אניו דטומטוס ואנדרוגינוס .תיינים
וסיכהדמבנו זיל גפיה מה׳ תמרים ולא יצדק זה לדברי רטנו
ישעיה שכתבתי בלאוין חית וצריך לומר כרנרי הרב נכ'מ • •
מתג עוד דא׳האיש וא׳האשה וטומטום ואנדרוגינוס אינו חייב
עד שיגיעו לכלל עונשין ופשוס הוא והיכן מציגו דענש הכתוב

סות;נהממ1הכי כחינ נפש תחת נפש וכן ,פירש רש/זיל שם ’
בפירוש החומש אנל-מכה נהמה וניזקק לא נתיב <ע® אלא מכה
ממה ישלמנה כתיב וא״כ היכי ררשינן כפרק אלו הן הנחנקת
ומנפשיתידא.ונתיב גני נהמה שמעינן דנאכיו.מ}תואינו
חייג עד פיעש' גו חבורה הא נפש אצטריך לנופיה כיון .דמייח
בהורג את הנהמה ומצאתי נספר תוספת ייט שהוקשה לו זה
ולא פיך! כלום " וניל ולא קשיא מידי שנעל התלמוד טטח

דמכה אניו .אינו חייב עד שיעשה מטרה ממה נפשך בין שנאה*
דמזיק את הנהמה .איני חייב עד שיעשה בה הטיה .בין שנא*
דאפי׳הכחישה באבנים חייב והא תר« קיאי .כתיבי בנהמה
ומחמת סיתוךמזקמינן חד למיתה וסד למקין ואם תרצה לוע*
דמזיק את הבהמה איט חייב עד שיעשה בה תנורה וי/ה נתר
קרא כתיב נפש .לומר ער שיעשה בה מטרה מחמת ההקש אט
דורשים מה מכה בהמה איט חייב עד שיעשה נס חטרס אף
ענה ארם עד שיעשה בו חמרה ואס נאמר ומרק את הנהמה
חייב אעי׳הכיזישה באבנים נפש דסזיב נחדקרא במססבהמה
הוא מיותר ראי להשמיענו דמיירי נמוגה אפי׳בלא מלת נפש

פקמן כיאייי״׳בפדץ כן סודר ומורה * ומזג עוד גצרץ־ ערים

הוה תוקמינן לה בהירנ׳בהכרח דהא חרי קראי כתיכיוכהס־ח

מתואם השאר כל החחיני מיתת ניד מס זה פשוט ותניא

חילייתהוחר לנקקיןאלא וראי נפש הוא מיותר .ואס איט
עגין לנהמה לומר ובעינן תנורה והא אפי' הכתישסנאנניס
סייב תנהו עגין למנה אניו דאיטתייב ער שיעשה גג מטוס
וראיתי לרש׳יזיל כפירוש החומש כתב ומכה  .יומת אפילו לא
הרגו אלא עשה ט חטרסחייבשלא נאמר באן נפש ונמסה

מתן הנשדפין ישאי כל הייני מיתית אין ממיתי! אותם אלא
* ami .ועדים והתראה • מנן נפרק משאין על האמסהחי
■״ פלא־פהתהאחי־ נעלה שלשה חדשים ונשאת וילדה ואין ידוע

אס גן תשעה לראשון או P

מנעה לאחרון .פטור ,על ממזג

אביו
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לאדן ריט,ה׳ניכהיאביו
ל$ו&«מו *זאב האלהגישו למנא כאמה מה *ft
לאמה חודי® לא» מנה ארו מחיים פרע למכס לאחר מיתה
לצי שמביט שהמקלצו לאחו מיתה חייב הוצרך לומר במכה
שפטור ואה בנהמה נחבלה שאס אין מגלם איןתשלומיןאף
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מכה אגיו עד שיעשה מ חטי־? ע*כ • ותמהני היאך הכרית
שבמכה «צשה  toחמדה תיירי תעני שלא נאמד כאן נפש
ואדונה אסוגיא וערק הנחנקין שכתבנו למעל׳עופח ראצטריך
אש ♦אירה ונתיב גני נהמה להשמיענו ונעשה בו אמרה
מיירי ושאינו מדבר בהורג מופתע מנה ארס יומת ולא כתיב
לאת בקראי אתריגי ותו קשה שכתב ונא להקיפו למכה בהתה
מהמפה נהמה מחיים וכו'ונפרק הנחנקין מוכח וההיקש
אינו אלא לכדתנא דכי חזקיה ולמאן רלית ליה הא ותנא רני
אזקיס אצטריך לומר מה אכה נהמה לרעואה פטור אף מכה
אום לדצואא פעור * ותו קשה שכתב פרע למכה לאתר מיתה

לצי שמצאו 6ה«קצלו לאתר מיתה תיי 3הוצרך לומר במכה
&פנ1ורולמאיאצטרידלהקש )ההא כיון וילפינן דאינו חייג
לט־שיעשא בו חבורה ממילא נפיק רמכה לאוזר מיתה פטור

כפרק המנקין ודמ<*6

טון דל*כא אבודה כמו שכתב רש׳י ז״ל
לפירוש המשגה ותו קשא היאך כתב ומשו' ובמקלל חייב לאחך
איתה אוליך־ לופל באנה ופטור והלא נפרק המנקין משמע
א״מבא דימום דגימה לא חייב אלא מחיים ולא ניליף מקלל
ממכה נמס מלילו או לק*ו הוצרך לרבות כמקלל לאחר ידחה

יאיאא אתם ותייתי לה בת*כבפר8ת קדושינו ת״ראביויאמל
קלל לאיר מיתה שיכול הואיל וחייב כמכה וחייב כמקלל מה
* 0אינו א**ב אלא מאיים אף המקלל אינו מחייב לא מחיים
ממר ק״ו ומה מנה שעשה נו שלא בעמך מעמך לא חייב ם
לאחי מיאהמקלל שלא עשה  toשלא בעמך מעמך אינו דין
6לא אייב בו לאחר מיתה ת ל אביו ואמו קלל לאחר מיתה ותו
קש 0וגשלמא אקלל ממכה הוה מצינן למילף מק״ו אוממה
«ינו כרנתבינן ולינא לתיפרך בה מיוי אע*ג דאיכא למיפרן*

אה למגה שנן נחנק תאמר במקלל שהוא בסקילה איכא לשנוי♦
להיא מצא ילפינן השתא ומנא בסקילה מקיו דמקלל כפיש

דהוצוד ^bra

מיתה יהיה חייב ממום ומיני ^אגא־רהא
לרבות לאחר מיתה לאו משום ילא ’*לף ממכה אלא משו׳ ולח ן
נל אים שהוא ענזור מימינ לא תקלל תדע פם
ודש שהוא מיוחד שהוא בחיים כדאיתא נתיב יכמו *arcs
^3יה י** 3ומשוס ילא ניל *1עמ מיקלל מיקע׳ וקשב׳סאי!
תנא מקשינן הכאה לקללה ואע’ג דאיכא פירכא אסיקעא לא :
פרכי׳ וזה לעי העי׳שפי׳דש** בלשון שני בני הא דאמת׳מקזי׳!

הכאה לקללה ואלו לפי הפי' שפי' בלשון ראשין ; pnrji־W
מצינז מזיא מתיא קולא וחומדא פרכינן כדאמרינןבפןק<4
«שר הוצרך הכתוב לומד מכה ארס ומנה נהמה מה פסם

ן•

בהמה בחייה אף מכה אדם בתיה והא יתניא נת*כנמ%7
קדושים ומייתי לה בפרק מחנקין שיכול הואיל וחייב ■t^n
מזיע במקלל מה מכה כו׳הך תנא תנא אחייג' הוא ופליג אקן.
קנא ופרשת אמור ודש'* זיל פי'הפסוק כפי מה שנודש בחזות׳
כמיס והכריח ונעשה ט חבורה ולא הרטמיירי מולא פדב
גפש דאי הוה מזע נפש אע׳ג ראיכא הקיש לא מה מוקמים
לוה לעשה מ חבורה בלבו לא בהורג כיון וכתיב נפש ימי מר
שאס היה כתוב מכה אדם ומת אבל השתא ולא כתע נפש׳

-ע

מוקמינן ליה במכה ולא בהורג וווקא בשעשה  toחבודה
מדהיקישן הכתוב ומכהקש נמי גמרינן ולאחר מיתה פטזזלז
נמצא שרשי* וברייתא ית״כ כולם אמיו יברא' אלא שרשי* ז’ל׳
היפך החלוקות אבל עדיין קשה לי כיון וכבר שמעי' מהסקס

ראיט חייב ער שיעשבו חבורה למה הוצרך עוד ללמוד מקהקז
ופטור לאחד מיתה תיפוק ליה יליכא חבורה וניל שלזה הי^»
רש"* □חלוקת לקוחת לנו יהא יחליק' ותה מכה נהמה מחיס
אףמכהארםמח*יםהיא נלמדת מחלוקה דתה תכה נהמה׳
עד שיעשה מחבורה אף מכה אום עד שיעשה ני חבורה
*איס־ חייב מיתה עד שיעשה בהם חבורה " בלשון המשסא
לא בא אלא המגה אביו ואמו אינו חייב ער שיעשה
מבודח והרב המחבר דקוקומסיף אינו חייב מיתה לו׳דכשלא
עשה נהם חנודס מיתה אינו חייב אכל מלקו׳מיהא חייב דל♦
ברע ממכה ארס מישראל ואעיגב ולא עפה נו חבורה ודע.

ממה חצינו או«,ק ו

מלקת מן כתב כדמביס נע* 3מהלטת ממרים וז"ל אנלאם•,
לא עשה בהם חבורה הדי זה כמכה א׳מישראל זגרסינן נפרק
מחל ובפרק כחובל אמד רנא תרשו לאביו נקרב ■אי אפשר,

 ftfjtfותא איכא למיפרך מה למקלל שח בסקילה תאיי
מיונה שהוא נחנק וליכא למיתי ומקלל מפיה נילף שהוא בחנק
«דן*ו ומכה ובמקלל סקילהגתיב כיה גהויא דמיו מ וכל מקו

ג

היזום אבל מכה ממקלל היני הוה ילפינן
לאה מקלל שלא עשה כו שלא נאמד כבעמך א״ב לאחד מימה
אכה ש<שה בו שלא בעמך כבעמך אינו דין שיהא חייב לאתר

לכתיב ואיו  toאינו אלא סקילה כואמדינן בה ר מיתית •
ותו קשה שכתב ומה בנהמה אינו חייב ער שיעשה בה וזכורה
אף מכה אביו אינו חייב עד שיעשה נו חבורה והלא נפרק
^אצקין אמדו רתכה בהמה אע*ג רלא עשה בה חבורה אלא

*בחישה נאבני׳תייב ואפיה במכה אביו אינו חייב ער שיעשה
 tiiחבורה תובתיב נפש יתירה כפו שנתבאר י וניל שרשיי זיל

אינו הולך לפי שאת גמרתיכו כפ׳הנחנקין אלא שם*לו ע5
כד׳ייתא ראיתא בת’כ בפרשת אתור רמשתע ליה שהיא פשוטו

 idאקדא וירכו זיל לפוש פשוטו של מקיא אן> על פי שאינו
מלכא כאז שכאב הראיס זיל בכמה מקימות ח‘ל מברייתא-

לחרישה בלא חבורה טיפה רומא נפלה ליה כאומיה ע
וכתבו □למגיה נפה מהלכו׳ מתרים וממד י״ר סי׳רמ״א ול♦

♦ועתי למס השמיטו הרג המחבר ז״ל s

*ןהמכה אמסי

משוס דליכא ומורה כדעירשו רש‘* i'r

לאחד מיתה פטור •
מדימ׳ם בעי' המשניות נפרק אלו הןהנחנקין וכמו שכתבתי
לעעלה וא’תדלמהלןהאיטעמא תיפוקליהימהיכא חית*
מיי□ אי מק'ו ומקלל איכא למיערך מה למקלל שכן נהקיל♦
תאתר במכה שהוא בחנק ׳'ל והאיתגאםכרוחקמינןהכאע

לקללה כראמדינן׳כפרק מחנקין וכמו שיתבאר ואי לאו האי׳
טעתא הוה אמיינן דנילף ממקלל מההיקש זאעיגב דאיסא
פירכא אמיקישא לא פרכינן וא’ת ותיפוק לן ואינו חייב מיוזע
במכס לאחר מיתה מראצעריך קרא נתקלל לרבות לאיד . 9.
\ מיתה מכלל דנמכה אינו חייב לאחר מיתה דאי אף מנה תיע■

י*1

ציתא בתא׳ת סמי' מכה ארם יומת •טל אפי' הכה ולא עשה
 toחבורה ת״ל מנה נהמה ומכה אדם תה מכה נהמה ער

לאחר מיתה למה לן קרא במקלל תיפוק ציה מקיו רמסה
־דסא-ראצטריך קרא במקלל היינו משום ולאנילףממקלל סלי

 wardמחגורה אף אפה אדם עושיעשהנז חבורה יסל
אפי׳מהו לאחר מיתה יהא חייב תיל ומכה נהמה ומסה ארם
מה מכה נהמה נח״ה אף תכה אדם בחייו והכי פירושה יכול

אום כמו שכתבתי למעלה א*נ נפרק הנחנקין מוכח יהא זה
דאצטריך קרא במקלל לרבות לאהר מיתה היינו «0ס1לא
נילף ממכה משמע ואע’גב רלא יועינן ובמקלל חייב לאע•
מיתה פשוט לן ונחכה איני חייב אלא מחיים והיינו טע«א
משוס מנווה בעי' ולאתר מיתה ליכא חבורה וזהו שה׳ססמסד ’ י

ךאפ*'הכהו1לאעשה בו חבורה יהיה חייב מדכתיב ומכה אדם
•ואת ולאכתע יעש ת*ל כר׳ משום דסיל להן־תנא ואף מכה
;פהמה אינו חייב ער שיעשה בה חבורה שלא מיסת גמרתם

ממתן

פמךז)צוקהוהנהלאחר9דוןהצחלרדזח1יטחיע«ר^ו1

שאס הכחישה באבנים תי״ב יגול אפי'המו לאוד

דינא דחיי  -א בנבנישתי ,חיים בן ישראל עמוד מס (387הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

®P

 tsnpoה־מכהאביו

קצג,.

#הן תנודה אע״גג ונמיר «מ« .מריו כץ הובקים ושגה
&״״«  Wגמקלל ממכה נץ חלוק׳ראינוחיע ער שיעש׳

משוס וסדב ונשיא נעמד לא תאור והר אמרינן מ׳סנחנקין
גכי היוצא ליהוג מא מי ומהו מימות פיק בי5ו ונקתא

?מחנירה לחלוקת והמנה לאתר מיתה מטור לגלות לגו

ערקסגתלוגעציעא פרק־איזהו&ןענקגיגה ס׳קומדבקוסג■

' שאעסתלוקא והמכה לאתר מיתה פטור היינו משום ולירן
*לזה חומד כמקלל ממכה
אמרהכמרי רש*י והרמכ׳ם:
לאהוצרך סרב המוזכר לכתוב חלוקה וו להשמיענו
«ץ'»
ממכה לאתר מיתה פטור וזה ככר נתנו כהדיא והיונה אותם
לאחר מיתה שטור ו^שהוצוך לכתה׳ להשמיעם ומקלל לאחר

מיתה חייב מעי שלא כתבו למעלה כאזהרת מקלל וסמך לו
על מה שכתבו כאן כמו שנתנתי למעלה וא’ת למהלאכתט

כ

שנאמר ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה «חך י

אף על גב ומלת בעמך לא נתיב אצא באזהרת נשיא אבל לא
צאזהר׳לא תקלל חרש שהוא אזהרה למקלל מכירו ס*ל לתלמודז
ונמרינן תכירו מנשיא נמה מציגו אומק’ו ומה נשיא החמור
שאתה מצווה על המראתו אפ’ה לא חייב מחוב שלא כעמך
נכעמך חבירו הקל לאכיש ואביו נמי אע״ג ולא מצי למגתר

מחבית ונשיא משוס דאיכא למיפרך מה למך שכן אינן טיינין
מיתה מ״מ כיון דאכיו ליתביה אזהרה מיוחדת אלא שהוא

^מעלהגאזהתן מקלל ששם הוא מקומו ולא שכתבו כאן
כאזהרת מכה שהוא מקום שאול וי’ל שהוצרך לכאבו כאן כד*
להניא ע6א .ומתן הגמ׳על זה שמקשה וליתני נמי חומר כמקלל

ככלל חנית כומשמע נפרק־ד׳מיתות כדכתב רש״י נפ׳הנחנקין
והסמ׳ק בסי׳קכ׳א וכמו שנראה ועת הרמכ״ם והרב המחבר

"כז׳ומהך משא ומתן שמעי' ואף כמנה לא עשה מ שלא בעמך
' 'מעמך משוס ומקשינן הכאה לקללה כהושרשואויל ו
*שהמקלל לאתר מיתה חייב סקילה • במשנה מסיימינן׳נה

והדמ*3ן בפי׳התורה ובספר השגותיו וסרא״ס ז״ל כמו שנתנתי
נלאוין רי’ח ורפי' ניא נמי כעושה מעשה עמך:
*וייתיז
קסבר מקשינן הכאהלקללה •כלומר גמוינן כמהחצינו ואיכא

ן!ממ לאחר מיתה פטור והרב המוזכר לא נתנו מפני שככר

ואמרי היקישא וכתיב מכה אביו ומקלל אביו נכי החי כאלה
המשפטים אלא שמקרא אי מפסיק מתים לשון וש’«־ והפרו®

קוים לו חלוקת ואתר מיתה פטור לסבה שכתבנו למעלה ועf
ע1ב זה חומר במקלל שהמקלל לאתר מיתה חייב ולא הוצוך
*ןנגערארורש כלזהמןהמקדאו׳י
לסייס והמכה פטור:
^ו׳יזנתן מדכתיכ נפרשת קדושים אביו ואמו קלל קרא יתידא

{הא כתיב כרישיה רקרא אשר יקלל את אביו ואת אמו ולמה
ןוע־ ומזב אביו ואמו קלללרנית לאתר מיתה ולר׳יאשיה ד
ן#טךיך אביו ואמו קלל ללמד שעל אכיו שלא אמו ואמו שלא
$נא חייב נפקא ליה מומקלל אביו ואמו מות יומת האמור כע*
משפעים שהוא מיותר וזהו שדקדק הדב המחבר לומר ובגמרא
קדש כל זה מן המקראות ולא אמר מן המקרא לומר ימחו*
*ומקשה שם
#ואי צפקי למר מחד קרא ולמר מחד קרא :
הא ולא מקשי כמי ליתני וזמר
מיתני חומר במקלל מ י
ע^קלל ממכה ,שמכה כחיק ומקלל בטקילה ואפי' לר ש שסובר
משור המיתית שריפה סקילה חנק והדג סקילה חמודה מחנק
היינו מפצי שאין דרך התנא לשנות חומד בזה מבזה כחילוק

המיתו*א’נ אין צורך לשנות  wשכבר נתבאר במשניו׳הקודמות
מקלל כסקילה ומכה בחצק א*נ לא קשיא ליה אלא כי היכי
ותני חומר כמקלל מנימה היה לו לשנות שיש חומד כמכס
קנמקלל אבל שישנה חותרא אחרת במקלל הרן מאותה ששנה

התנא לאו כי רוכלא ליחשוב ולידל י א*נ בשנותו את טעמו
שטעם החותר מה מנזה הוא מפני שזה חייב לאתר מיתה וזה
איני חייב גילה לנו ומכה בחנק ומקלל בסקילה דאי מקלל
נ
לאחר מיתה לא היה חייב הוה ילפינן ומכה אביו ואמו
מקיצה ממקלל כרכתכו התוש׳אנל השתא ומקלל לאחר מית'

האחרון נד' לי עיקר מצו הלשון וקאמר מקשינן מאה לקללה

*וכן שנינו ביבמות פרן כיצר מי שיש לו אפי׳בן ממזר ידע על
קללתו ועל הכאתו» ווקא על הכאתו ועל קללתו אכל.איםי
מוזהר בכבודו כמו .שמע הרב המחבר ז*ל נעשץ קי’נ וכמו
שיתבאר לפנינו ונתב הרמנ״ם כיכ*ה מהלכות ממדים שתוקי
וזיע על אמו ואינו חייב על אביו אע’פ שנבדקה אמו ואתרה

3ן פלוני הוא אינו בחנק על פיס ע*כ והיא ברייתא נת’כבע*
קדושים כלשון הזה מורה ריע בשתוקי .שסוא חייב על אמו א^•
ע’פשאינו חייב על־אניוע׳כ וס״ה באסופי ופל זמןשהו׳בשוק
ונא אביו או אמד ואמר מי הוא נאמן ובשנת רעבון אפי' באך
אחר שנאסף מן השוק אס קלל' .או הנה אותם אינוכהיג ע$
פיהם וכתנ עוו הדמנ״ס נפיק מז' אנל כנו מן השפחה ות^
הכותית אינו חיע לא על אביו ועל אמו ע״כ הא וכתב שאינו

ודע מל אכיו עשוטהו^ניציאה כפ׳-כיצד דימן מי שיש לו נ|
מ׳־ידפוס אשא אביו מן-הימסחליב על מכתו ועל קללתו ובנו
הוא לכל ובר חוץממי שיש לו בן מן השפחה ומן הנכרית 1

וספרמינן בגמרא משלא וכשפחה כתיב כאשה וילדיה תהיה
לאדוניה ומנרית נתיב כי יסיר את מך ומאחרי מך הבא רק

ישראלית קרי מך כלך הכא מן המו״ת אינו קרי ננדאבל מס
שנתב שאין תייב על קללת אמו אינו מבואר נגמר׳ ומזב הוזה
ככסף משנס ונב« י ו פ• ו׳מ א שטעמו משוס דנשנתבייר או

נשתחרר כקטן שנולד דמי אי נמי ממס רכל שאינו חייב על
מנת אביו וקללתו אינוחיע על אמו כין שכתב הרמב׳ם גב• י
גר וז״ל גר שהורתו שלא בקדושה אע’ע שלייתו נקוושה אינו

ודע איכא למיפרך מה למקלל שכן חייב לאחד מיתה תאמר
גמלה שפטור וא’כ כיון ששנה התנא ומקלל לאחר מיתה חייב
גלל נ’כרמכה בחנק ומקלל בסקילה .ולא מצי יליף ממקלל
ואיכא פירנא וזה נכין* .:שהמכה נפש ענש נו כו* •
בין מכה ארס כין מכה אביו מיירי ונמנה אביו ענש ומכה
יעיו ואמו מות יומת ומשמע נץ רשעים כין כשרים ובמכה
אדסענש מלקות דכתיג לא יוסיף ומשמע נין רשע נין כשר s
כשלא בעמך כבעמך מה מאין כן במקלל כו'• טעות
«פר מזור לשון יש באן וכך צ*ל שהמכה נו נפש ענש נו מלא
ממך מ״מו מ? שאץ כן כמקלל שנאמר ונשיא נעמך לא
עאוד בעושה ימשהעמך  pmקסברמקשינן הכאה לקללה
סגכאנל מה שכחע מה שאין כן במהלל מבמנה וס' עו מן
®מקיאות היא טעית שזה איט עניןגנאן אלא לחה שאמר
*"*1לאזה חומךבמקלל ט׳וכנרנתנו ש® הרבהתחבר ז*ל ז

חייב על אמו וזה שאים חייב על אביו אינו
וזיע על אמו הגד אסור לקלל אביו כו' כוי שלא יאמרו כאם
מקדושה חמודה לקדושה קלה אנל העבד אין לו יחוס לא הרי
אביו כמי שאינו אביו לכל דבר אע'פ שנשתחררו ע״כ וגם זה
הוא'3רייח'נת*כ ותמהתי מהרב מסף מסנה שלא ביאר מקור
ויניס אלו גם תמהיזייזהרב המחבר למה השמיט כל זהואןן/
תו בתורת נהנים איש כי יקלל את אנא ואת ■אמו אביו ווא•
ולא כספק אמי וראית צא הספק ופי׳כעל-קדכן אהרן «*ל אכין
וואיזלא הספק הגון ספקכן תשעה לראשון ארנן ז' לאחרון
פטור על קללת והכאת'שניהם וגסתנן־מזק נושאץ׳ע$
האנוסהכיזושכוזנתי למעלהיאמו וראית ולאסספקבגון שת•

 pבמקלל שנאמר ונשיא נע»ר לא תאור * נגמ'
®אימנדו אלאמהשאקתנהקלל 3וןס וס־נכתחנרכיאר

צשים שילוו נפחנואה א׳וצתערנו ילדיהן ולאימי סי מינייהך
p
:
א •
■*׳ ־
*■

חייג על«כתאכיווקל5כשסשאינו.חיינ על אביו כך איס
חייב על אמו שנא' ומקלל אציו ואמו אתשכוא חייב על אמו

U

דינא דחיי ־ א בנבנישתי ,חיים בן ישראל עמוד מס (388הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ד -

לאין ריט ה׳ מ^וז אפז"
*ומתח כשעשה תשובה • כתול
 0לצא^ ומי לאידך:
בפירושי רש*י והא ראמריינן לעזל שאין לו תשובה דהוי מעוונן

לזשותפין סטוהמאי מחיצה 3ו״וברא» 1יילרדיס סם־וא
לחולזן כודכפרק זה בורר גבי הנהו קנייני'סבר רב אשי ל
לאכשורינהוט וכפלק אין צוין גגי אמי ורדיגאה סבר ולא־
למיומי בייט ונפיק דאולין גבי ההוא טנתא דלאי סר־ סניטה
סבר רב אשי לאוקימי כמו שביארו כל זה הרזיה' כספר כצבא י
והרענין משנותיו עליו' אכל תמהני ־' נין על היז״ה כין עלי
הרמנין למה שכחו הך סגריה והבא שאיט בטל לקא -הכי לע*
המסקנא כמו שכתנת|וגמצא למצאמור והלכה נתיר **cpp
הכאהצקללה וכן רעת הרמניס !'ל נפרק ה' מצלמת ממרים
והטור נייר סי׳רמיא וכן דעת הרב המאית ז״ל יכן רעת הר״ן
בחידושיו אבל תמהני מהרב המחבר ז״ל שהכריח מההיא דחנן־
ביבמות וחייב על מכתו ועל קללתו וסוכרת ימקשינן הכאה
לקללה חרתוקתינן ליה בשעשה תשונה דמי אתי לו דכשהקשא

אייב נו ל׳ מקלל שלא עשה נ 1שלא בעמך כבעמך איט וין ם'
צהך ברייתא אורה כפירוש דלא מקשינן הכאה לקללה דאי
אקשינן הכאה לקללה היל עביר ק‘! ממכה למקלל ותניא

בעל התלמוד צרי כאן ונשיא בעמך לא תאורינעישה מעשה
עמך הקושיא היא בין על כהנאה נין על כקללה ומיק* ל$
בשמשה תשונה כדי שנוכח רס׳ל רמקשינן הכאה לקללה רילמא

או נפר' הנאנקין כותי אתה מצווה על הכאתו ואי אתה מצאה
על קללתו והיינו טעמא משום דס’ל להל תנא דכותים נירי
אמת ציו אאחילאן ועכשיו הרשיעו וישרו! שאינו עושה מעש&
עמך הוא יאצווצ על הכאתו משום יבהכאה לשה שלי! בעמך

כי פרכיצן צרי כאן ונשיא נעת 1לא תאור לאו אהכאה פרסינן
דנהנאה אע פי שהוא שלא בעמך חייב אהכאתו אלאאקללה
פריך ובקללה כתוב ונשיא כעמל לא תאור בעושה מעש' ע<
ותוקי לה כשעשה תשונה אגל הבאה אפי* שלא עשה תשונה
רסיל ולא מקשינן הכאה לקללה[חה צואה לי דעת רני"׳ירוח^
אנתג כנתיב ראשון ח״ו ואפי' לא עשה׳ אביו 'תשובה ואיט.

שאעו ייכל לתקין הייט שאין לו תשלנה גמורה -וצריך יסורין
במילא א{ה ע*כ ואה נתכוון הרב ז'ל למה שאמרו שם ביבמות
פר<| ניצר לא *רעתי לתה לא ביאר שהם דברי הגת לא שסתם
הדנרם שנראה כאלו הוא חושם ועור למה אמר לשון משונה
מגאון צגתרא ואם לא נתכוון למה שאמרו ביבמות קשה איך
צעלא מעיניו וצרי הגמ׳ואם לא נעלם מעיניו ונרי צגמ׳למה
 *topאחר אירק אחל מאחר שכנר תירצו לזה בגמרא :
♦ןאע’פ שיש מחלוקת נדבר זה בברייא׳אי מקשי קנאה לקללא
אי לא • בפרק הטזגקין מייתינן ברייתא אתת יאיתניא נת’כ
נפרשו! קרישים יתני הכי א’ר אביו ואמו קלל לאחר מיתא
שיכול ל׳ועור קיו .ומה מכה שעשה בו שלא בעמך כבעמך לא

בגעמך ואינו מצווה על קללתו משום ובקללה לא עשה שלא
בעמך כבעמך אבל ר' יאשיה ור׳יונתן אין הכרח בדבריהם אי
שברי רמקשינן הכאה לקללה או לא ראפשר רהא ראיצריכו
<ןאי למילף במקלל דלאתר מיתה חייב לאו הייט טעתא משום
מיה *לעינן תמכה כהיקישא והוקשה הכאה לקללה לא משום
קהוה ילע׳י' מקלל ממכה מקיו ותה מכה שעשה גו שלא בעמך
מחיים מקלל שלא עשה נו פלא בעמך
מעמך ולא חייב בו
מעמך אינו.וין שאינו חייב אלא מידים ול«כא למיערך מס
למקלל שכן בסקילה .והיא מפה ילפיקכשתאומכה אגע
 .בסקילה מקיודמקלל:
ז.

*סתמי

המשנית! עיקר ט'» סתםמתטרפרקאלוצן
צנחנקין דתנן  wחומר במקלל מבמטדוט Hi

חצי אומר 3מכצ מנמקלל משום רקסנר מקשינן הכאה לקללה
ס־מתדיצינן בפרק אלו הןמחצקין ,ועוד סחסמתני' ויבמות
בקיזצי וח*יכ על הכאתי ועל קללתו ומיק* לה בגמרא כשעשה
תשונה חצו שכאב הרב המוזכר !‘ל למעלה נסמוך וכן שנעו
ביבמות ערק כיצר ט' ומתרץ כשעשה תשובה לומר והך סתם
עתני׳נצברת דמקשינן הכאה לקללה ומון רסתתות העשניוא
ייוכח רמקשיצן הגאה לקללה סכי נקיתינן אע’ג רצע׳ הנחנקין

אמרינן  foiקל תנאי כהני תנאי יתני חדא מתי אתה -מצווה
על הכאתו ואיאתה חצווס-על קללתד ותניא אייך אי אתה

עושה תעשה עמך חייב על הכאתו ועל קללתו יש נו איסול
1מדכתכ חייב על הכאתי ועל קללתו יש נו איסור משמע דס£ל
.רלא מקשי' הכאה לקללה ובהנאה אע*פ שאינה עושה מעשה'

עמך חייב מיתה אכל כקללה פטור משוס רררשיצן בעומ>
אעשה עמך אבל איסור מיסא איכא והא דייתריצינן כפ׳ניצי
בשעשה תשונה לא נצרכה להכאה אלא לקללה דמ'מ ונרי ר%
יחוס אאוהיס כמו שיתבאר לפניט נס קואש מפט שלא אמל

צתלמורתיטז הבאה אכל קללה הר• כי1ן ונשיא נעמך ל<$
תאת־ כו' עדיין אין זה הכרח ררילמא כעל צתלמור לא עסיל

ליה אי מקשינן הכאה לקללה או לא ולזה הקשה סתם ולח’4
מקשיגן הכאה לקללה הקושיא היא בין אהכאה בקאקללס'
ולמיד ולא מקשי׳הקושיא היא לקללה ולא להכאה ושתא מדלא
קאמד תלמודא לת״ר לאמקשינן הכאה לקללה תיט/הכא^
אצל קללה כו' ולמיד מקשינן בין הכאה בין קללה ה4י כאן כזז

א*נ והוא הנכון דהרב המחבר מוכית ומתני'ויבמות סיבת)
ועקשינן הגאה לקללה מהכלל הפשוט בתלמוד .סתס .יותנית£
ר*מ וכין מתני'ופרק מתנקין ונין מחני* דינמות־הן סתם
משנה ובודאי רכולהו ט־׳מאיר וכיון דמצינו דסתם"מאני' רע*
מתנקין סוכת! ומקשינן הכאה לקללה' וואי רצתם מתניתין
ויבמות רתנן וחייג על מכתו וקללתו והיאר׳מאירלשיטר1

עצויה לא על קללת!;ולא על הכאתו סכרוה 1כ’ע מתים גיר♦
אמש  *fopלאו בהא קא מיפלגי דמר סבר מקשי׳הכא׳לקללס
בשנים לא מקשען לא יניע לא מקשי' מאה לקללה וצכא בהא

*אינעייא להו 1
'אערה יסונרק מקשינן הכאה לקללה:
מהו סיקיז רם צא כיו ט' * הצעת השמועה נפרק הנחנקין 1

קא עיפלניכו' אין להוכיח והלני> היא דלא מקפיק הכאה
לקללה«ואמדעןדכ*ע סבר* רלא.מקשינן דלא אמרורכ׳ע

קיאאינעי׳להו בן מהו שיקיז דם לאביו רב מתנאיאת׳ואהנא
לרעך כמוך פיזלא ה וזהרו'ישראל מלעשות לחכיריהס אלא רנד

לא מקשינן הכאה לקללה אלא תפני שרצה הדוחה לדחות רלא
סלעי נהיקישא ולא היה עול ליחות ולא פלילי כהיקישא אלא

שאינו חפץ לעשות לעצמו אבל בהקזה שהיא צורך הטף וייצא
אום לעשותה לעצמו מותר וכיון ולחנירולא הוזהר נזף א4
על אביו לא הוזס־ כזה והא אזהד׳אכיו תזכיר! מחד לאו.נפקי

כשנאערדכע סכר• ולא מקשיב ן הכאה לקללה אבל אה*נ ראם
«דה יכול לדחות דכ*ע סכרי מקשינ)הכאה לקללה ולא פליגי

 31.דינר .נר חיננא אמ׳מנה אדם ומנה נהמה מה מכה כהמא
לרפואה פטור כגון מקיז דם עטור מן החשלומין סקר* ל^

בהיקישא היה דוחה לא רכיע סכת מקשיגן הכאה לקללה.ועוד
מכמה פקי*מפ אמרו דכ’< ^אץ־הלכה כן וכיש  ■aלשכנו
»זזה כמסקנא ואמרן אלא ש מ נהיקישא פליגי נסברוה ־ ד
מחעקרא דאע׳ג דקאמר סנרוהיזעצעו בתלמוד כתה סנרוה
סחיט כטלבפ׳החות־ את כבירןסנו־וה־דכיע אית לה,דנהריע♦

בחיקה אף תכה אום הסתור לו דהיינו תכה אביו מדכתי' ?to
אדם יומת ומש«ע אפי' לא מת מדלא נתיב ומת כראמרינן
בפרק מחנקין ואלו מיירי במכה אדם ומה נעינ 1אלא ;ור*
<ממ אנע מיידי טמנה אכיא אף לרפואה דהייגו .ידף ו&

וגפרק^מקנל סבר רב אש♦ למ״מד דנעא והוא ט'ונואש

ענ#ד אעיג רעגיר ניה חנור? מ לי* ^F3S1
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למץה למ^ן
ל^ם

לאדן דיס ח״מכהאביז>
במרומי גדיה דרדנא■ לאישמק

קצד

אקטיטוחא ודנחתגאורס׳דתי אלא רס*ל .דאע*פשההנ}ין
לרפואה  partממזון א* משוס ואמך קרא ואהנת לרעך כמוך

ליה לנביאי למיפתח למג כתתא .פי׳ מורסא דלמא חניל
*ולכאורה
לי♦ זהויא^יה שעת• אישור עד כאן*

«אוזע:הד«4א״מוגיא-ררב ותר כריה רומא פצע*
*מיטיתיא ולעיל דסשטוה ת התנא ורב דמי כמקיזדם
לאניגלהיארא ור 3ומד כריה ירנ-דימי פליגי עלייהו וקוברים
ואין הנן־מקיז ד 0לאביו וקייל כיתייהו ותר בריא דרנינא
והוינתראטובא וגא רב פפא אוי נתרא פפי הגירסא שהניאו
גה'נ וארי fוהראיס והרמנין זיל נספר תורת האדם והלכת׳
כנתראי וכן נראה רפת -הדב נעל הלנות גדולות זיל שלא
הניא כהלכות כינור ונרי רב מתנא ורב חיצגא אלא עונד׳ררג •
פפאוומד נדיא דרגינא ואף רעת הרי'ף והראיש זיל נראה כן
מושכתה הדננב*י נייר סי׳רמיא וכן כתב ר׳ירוחם כפירוש
ננחיבא׳חירשו־עתהרייףז׳לשאין הכן מקיז דסלאניואנל
סתמים זיל כאב נפיג מהצנוא תמרים המקיז ■רם לאניו או ־•
שמסחפא ומתי לו מר או׳ אנר פטור אעיפי שמא סנוור■ י
'לכוזחלהלאיעשסאו להוציא סילון מנשר אניו או אמו לא י

היקשא ם*ב רימי מיע לא יפתח לו מזדסא
3רנ.מתנא אי
ולא יוציא את הקרן מבשרו שמא יחנול נו ויוצי' ממנו ום וינא
ליי*שגגת חיוב מיתה אנל בהקזת רם אין למוש לכך שכרי
עיקר כונתי להוציא רם הוא ולעשות תנורה וזה רעת הרמנין
ז׳ל כתורת האדם בפירוש הראשון וכ*כ כרכ המאיר’ זיל וניס
ר׳ידוזזס זיל מיא ח״-ר כשם י'מ וקצת תימא על הרב נעל ליע

סכתכ פירוש זה כסס ר/־וחס זיל והם ונרי הרמג  fזיל כספר
תורת הארס שהעתיק הרג נניי ייר סי׳רמיא והרב זיל נספרו
הקצר כתב סתם ראין הנן מקיז רם לאמו ולא יוציא לו קרן
המחוג משח ולא ללק נדליכא אחריני להיכא ראינא אוזריני
נראה מפני שתפס כפשט ונרי הדיף זיל ואפי' נרליכא אתר
אין הנן מקיז דס לאביו:
*ך■’ ■  . :חנעא אמר מותר וכתיב ואהכת לרעך כמוך *
/-׳

נראה שהיתה מרסת הרב המתנו־ זיל רני חנינא

כמקום ת מתנא ולא הניא הרג ,המחבר זיל וברי רני דימי בר
חינגא רסיל רתהיקשא ומכה אום ומכה נהמה נפיק משו'ולא

מכיאשמא יעשה אנורס נמריא כשיש שם אמר לעשוא אנל tfcfc
איתמר נגמ׳ומהיקשא נפיק אלא למאן רלית ליה תנא רב*
אין שסמי שיעשה אלא לא וארי הן מצטעדן הדזה־מקא
זאחףכפי מה שירשהו לעשות ע״כ■ וכך הם דכדהדב המחבר ».ותקיהאבל מאן ראית ליה תנא דכי חזקיה אץ צורך לזה אלא
מ<אה5תלרען־כתוךנפ״ק וכיון שהרב המוזכר פסק כחזקיה
ד 5וכן הס ונרי הטור ז׳ל ני׳דסימ׳רמיא ומן הדומה
נלאוין קסיב הניא ונרי רנ מתנא ולא דברי רב וימי ומיהו
■פרשיסררנפעא ומר נדה רדכמא לאפליגי אפשיטונזא
י י דל&צ אלא ®הם סזבד׳ רנהי דאבן יכול להקא רם לאמו רוקא
אין־זה נכון ראפילו למאן ראית ליה כיקשא יתנאומחזקיה
למה לן ■קרארואהנת לרעך כמוךלמקיז נן לאמו מיפוקליה
כ6איןשם אלא הוא אנל אם יש ■ס את־ לא יקיז הכן ום לאבא
מהיקשא ואין היקש למחצה אנל הנכון פהרב המחנר לא רצה
1אהאחרורנ פפא ומר נדה ררכינא כיון שהיו מוצאי' אחריני
להאראי ולהעמיק כללםון.הגמ'אלא שרצה להודיע לנו מהיכן
י&ינבדד למז־ לא היו ממחין לבניהם לכנוס משק אכל אה נ
ראסלא היו מוצאים אחר .הוו ■נקי לכרייהו כרב מתנא וד־נ
נא פישורמונזהלמקיו ו ם לאביו ותפס ונרי א׳מן האמוראים
ייד
רימייס־יזיננא וכן פירש ונרי הז־מסס זיל הרב זיל 1ג*«
*3ף נדיה
ותפס רנרי רג .מתנע שנאמרו תחלה מיז' :
כגמרא
סי׳הכז׳וניל שאף דברי הדיף והדאיש זיל איפשדלהתפרש  :ומים) לא^ביק^יה לבדה למפתח ליס נעותא •
גוסינן סומא וכן היא גירכת רשיי והדיף זיל ופירשו רש'« ׳
 tito*7זה חרא שכיון שהדמנים */למפרש כן מסתמא .על
ו«ףק* יוסף ז׳לכגויה להוציא לתה ממנה ולי צרא׳ שהוא מלשון ׳
דרך רני הדיף זיל אמרה ועוד ראם רעת הדאישזנעונרא
וכמן־פתיחן ליהבעליתיא ולמי רנרי רש*‘ ז׳ל שפי׳טייה
.ומרגליהודבינאוורבפשא עלינא אפשיטותא דרג מתנא
«ז*ב דמי ואפי׳ליכא אוזריני אין כנן מקיז דם לאמו יש תימא • נקראת טותאאפי׳^דם .הפתיחה' וכך הוא פירושו לא היה
מניח לכם .לפתוח ככרה כדי להוציא לתה תמנה אנל לפי ע
על הסזרשפסק הפך דעת אניו הראיש זיל ולגן• אני אומר
ר ואף ועת הדיף והראי■ זיל רעונרא דדנינאודרנפכא נהיו
פזרושגו לא.ק«ד כוותא 'אלא לאחר הפתיחה וכך הוא פירושו:
ולא סיה מניח צבט לפתוח נשרו ולעשות לו טותא כרי שיטיף:
«איס אחד הוא אבל אס לא היו מוצאים אוזר הוו שנקי  .ל
הלחה• ממנס והרג המחבר גורס נעיתא ונעל כלנית גיולות י
' לנרייסו למעבד להו סכי ומן הן דברי סרמניס 1הרנ המחנר
' והטור זיל אלא שיש הפרש מן דעת הרימים וסייעתו לדעת
גורסגהתא ונפגאן כראיש כתוב נינא וככל הולך אל מקנם י
הדיף וסייעתו נפיחם ההלכה לא לענין וינא רלהרמנים לא
אן■־|* • •< :•.אע’פ שאמרט שנאום רשע אקמתחייב הנן
.פלינירנ-ממנאוהנדמי עם רב עפא ורב חיננאחלאמר
מיתה .על הכאתו ועל קללתו וט׳ * על קללתו כפירוש
י^דזזדא ומר אמר חרא ולא פליגי .דרג דמי ורב מתגא מיירי • הכתוננעמך לא תאור כעושה מעשה עמך ועצהכאהנמי^
ופאקפסאחרזעונראדדכפפאורמר כריה דרנינא מייד
ימקשען הנאה לקללה וכן הלכה וכמו ■פתני הרב המוזכר זיל'
*מ*מ אסור לעשית כן ’כתנא דבי רני
למעלה ממיד:
 .מיס שם אחראנל הדיף וסיעתו זיל סונדם רפשיטותא ורב
מתנא ורנדימי מיידי ככל ניונא כקשיש שס אחה כין שאין
ישמעאל וט' •  pכתב הר4מים נפ״ה מה׳ממריס וכן רעת'
שם
 ,שמאחד אנל רב עפא זמר נדה ררנינא סוכרים וכשיש
הדיף בפינדנמות וכן יעת הטור נייד סי׳דתיא וסוברים■
הדיף והרמביס והרב העחנר והטור זיל העומדים נשימה א' ;
♦5־ אק הנן מקיז דם לאמו ואיפשר נמי שרעת הרמנים זיל
® ,ממן הד ף זיל אף נפיחש ההלכה ואין הס־ע כדבריו לאיזה
רנעיא דנעו מיניה דרב ששת נפרק הניזנקין נשלא עשה תשר״ •
" >םטה פירוש הרמכ׳ס נהלגהעמדברי הרמנין ז’ל נס׳תורון
הוא לאי כשעשה תשובה פשיטא ראין הנן נעשה שלית לאביר‘
אאי 8שהעתיק הרב זיל מי* י דסי7מ'א מ־אה נרזר שדעת
להטתו ולקללו .רגתיב ונשיא כעמך לא תאור בעושה מעשה י
• הדיף זיל•דעוגד ה־נ עפא ומר כריה דרניצא לא מייד אצא
עמךופקשינן כנאה לקללה אלא נשלא עשה תשונה הוא
£אינא אזדנידאי רליכא אחדיגי מותר וכך נואין מרי נמקי
ראפיה נעי אם יש איסור נובר אעיג דליכא מיתה אז לי>־
•זסףנפרק «וזנקיז שהעתיק סוף רנד הרמניז זיל על רנד
זתידן רב ששת ראין איפור נונר רכל שיש נו חיוב מיתה אסר"',
;
וסוף
הדיףוהשמיס תמלח רנד הדמלין משמע רסיל ימשו®
;1מקשיק לרב שמן
וסל שאין ט מיתה אפי׳איטיר אי|
ןן «עד«רמב/שייכי לדנדכרייף העתיק .דבריו.-מאחרונים
מהא יתני׳היוצא ציהרג ונא בנו והנהי יקללו חייב ואחר פטור‘

בדכי • .

ואין ספק שכן רעתהרמנין ברנד

ומוקיליה באין מסרנין .נו .לצאת ואח’כ הקשר על זהוחוד
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ונסז *>8
סאלתהנעייןותשונתרבס«תלסה לא
 £1מ&אי^רצ$3נל^ &5או«ש'א אוב* סמור יאמר קרא
בעמן■ במקוים אנעמך אכל כני חייג מירי דהוי לאחרמיתע  .קרא ונשיא כעמך .לא תאור בעושה מעשה עמך הלא וז*
מעי תלמורא תאי הו• עלה כלומר היפי קאי נמסקכא מוחל• ט־אמרןואפי׳כשעשה תשונה השיג רג משלן

להציתו ולקללו כשלא עשה חשוכה כרב ששת או לא’ומשיא • והקשר עליו מהארתניא היוצא צים־ג ופא בבד וAv™ »»3
תיע נא אתר והמו וקללו פעור והויגן כה מיש נמ״מ^/
תלתורא דאפי׳לא עשה תשונה יש איפור נדבר מריזנא דבי ר'
♦שאעאל לכל אין הכן נעשה שלית לאביו לאגוא! ולקללו וט'
ואמר רב חסרא כמסרנא גו לצאת ואיט ייצא אלמא ד«ן א^ר
זאעיג דרג ששת מצי לאוקומה כשעשה תשונה מ'מ סתס קחני
נעשה שלית כיד לטפו לצאת וסתרן רב ששת ילרידיה כמיתא
ומשמע אפי'לא עשה תשונה ועור תחץזיח־ לישנא רלכצאין
מיירי גשאין משרכין נו לצאת ובשעשה חשובה וגט יזיע כי"
הכן לעשה שציסוכו׳ולאקאתר לכל אין הכן נעשה שליח ועו'
ואינו כשליחות כיד מירי דהוי לאוד פיתה ואיד פעור מ6ת» ‘
וחייב איתא ח2מע ואף נאיסורא לחוויה מיירי וכיפי משכחת
ואמר קרא כעמך בעושה מעשה עמך ולנסוך נעיחלמודא
לה איסור לתור בשלא עשה תשונה /וראיתי  ovaכפרק כיצד
מאי הוי עלה כלומר היכי קאינמסקנא למס ששאל מעיין.
נכי הא רמקשינן נגמר׳ותייכ על מכתו אתאי קרי גאן ונשיא
ברב ששת תעשה שליח נ״ר להטתי ולקללו אפי’מעשה תשונה
בעמן* כעושה מעשה עמך ואוקמי׳נשעשס משונה כתכר והא
או לא ופשיט תליטרא ראהו נעשה מרתנא רני ר ישמעאל
ונעשה תשונה מיירי ראי בלא עשה תשונה פשיטא תעש כיון
יאמר נפרק הנתנקין לכל אין הנן נעשה שליח מ׳התס נעשה
תשונה ע'כ וכן נתב רטט ירותס נ״א תר וזיל אין הכן נעשה  Tדאינו עושה מעשה עמך ובאו וברי התוס׳ודני׳ידוםס אל נטן,
ו«רמ נשאר תימה על ר׳ירוחס זיל רפליג מדירים אוידיה סוג
שליח כנגר אמו להכות! ולקללו פי׳אש נתחייב בניד קללה או
מלקות חוץ ממסית ומריח ורוקא כשעשה תשיב' אבל לא עשה ראיתי לנעל שלטי מגורים ו״ל נפרק הנחנקין הוקשה לו על
חשובה לכל נעשה שליח להנתזו ולקללו וט' ע’כ עתימה הוא
דפרי התוס׳ור׳ירותס הה שהקשינו ותירץ קרוב למה שגתכמי■ .
אלא שאנחנו הרחננו היגוי בביאור יפה ולמה שקשה לר׳יחחם ,
דלפי ךכריהם צרל לומר ראנעיין שאל שאלתו כשעשה תשונה
1וקא אבל כשלא ע«ה חשוכה פשיטאליה דנעשס שליח ציון
ר?תינ געתך וזה אינו עושה מעשה עמך וכשהשיב רג ששת
יהנן נעשה שלית מידי אפי' מעשה תשונה וזק דנר קשה
דא'כ היכי מתרליצן לרב ששת ברייתא ריוצא ליהרג מעסה
משונה והא רב ששת ס״ל ראפי׳כשעשה תסוגה לכל הבן געשה
שליח ואם נאט לומר ורב צא הנק רהנעיין היתס שאלתו

מעשה תשונה אלא שחשב ששאלתו סימה בלא עסה אשובה
ולזה ת*רץ רנעשה שליח וכשהקשו לו מבריית' חזיה יוצא ליהת
חלץ והתם כשעשה חשוכה והוא לא רנר אלא בשלא עפה"חשו'

חריטה איימה נתב נעל הסיג שמיס ר׳ידיחס ואפי׳ לא עשה
אמו תשונה ואיבו נטשה מעשה עמן ונו׳אין הכונהשלאעשה

תשיבה ועומר במריו אלא בא לרמוז אל מיש נפרק כיצר ואף ־.
על גג ימי שנא על הערזה והוליר מתנה נן ממזר לאי גר ת»'
הוא משום המטות לא יוכל לתקון מ*מ השתא מיהאעוסא
מעשה עמך הוא ואל זה כיון רני׳ירותם ואמר ואפי׳לא עשה
תשיבא כלומר אע'פ שעשה תשונה לחטאי «נל עוותו אין לו..

•שלאאוההיכי משיטתלמווא רלאכרבששת ימנרייתא < tern

חקנה כי תשובתו נזה אינה הלום מ'מ על הכאתו ועל קללו*
*סט איפור וס׳ואע׳פ ראם עייר* נשעשה תשונה מייאתג)
וחייג על הכאתו ועל קללתו וכן נפרק סניזנקין תניא הים

מי ר׳ישמעאל לכל אין הכן נעשה שלית והא הן* ברייתא אפי״ ■

יוצא ליסדג ובא בנו והכהו חייב ורוצה ליתר חייג מיתה םז3

לאאן דסיל וצא כדג  redתיירי כשעשה תשונה ואינ לר׳ששת
נקף ע*רי כשעשה חשוכ׳עאם נפריש כפירוש הרמנים דהנעוין

ר׳ידוחס דאין מ אלא איסור משוס דהתס בנן המנה את אכיו;
שלא בשליחות ביר ודנדי רבי' ירוחם הוא נגן המנה את אניד;

לתה שאלאו נבלא עשה תשונה ועל זה הסיב רב סמן רנ<ש' י נמליתותביקאצו דברי נעל שלטי מנורים ורצה להט״ח׳מר 1

c<b

מ1 ,
0

ואשיט חלמורא ואפילו כשלא עשה תשונה אין מן נעשה
מליח וכו׳ומימ פסקו התוס׳ור׳ירוחם כרב שסת מדשקליוטרז-

זהממה שכתכר יחסם אעיהי שחטא חייג ומה צידףסיה צו׳
למזוג אע׳ע מחטאאלא שהדבר ערד אתר הטנה כצו׳אעיסי׳■

אמוראי אליביה ומברייתא ותנא דכי לישמעאל לא קש׳דמוק*

שהאב תיינעל החטא שחטא לנא על הערוה כי תשובתו נזה

לה יג אשת בשעשה תשוב׳ יש לועת מה ראוילפסוק כרב ש0ת
אאגד ו5ג/מא חזלמווא פשיט ולא כאתיה^ועוו מולאמוה־
מל ר׳ירותם ז*ל שסותר את עצמו נתל כרי דלוו־ שקודם לזא

אינה כלום מ*מ על הכאתו ועל קללתו יש מ איסור ומולא <
מצאתי סעם נוכרים אלו רמה שאמדו נפרק כיצד השתא מיסא י
עושה מעשה עמך הוא אעיע שיש לו בן ממזר מר כתבו ל׳

גאותוהתלק עצמו כתב ואפי׳צאעשה אביו תשוב ואינויעושה ״־־־ידותם זיל למעלה סמוך לזה ומה צורך לחזור ולשטתו עוד *׳
ופוי אם מה שאמר ואפילו לא עשה אניו תשובה פירושו הוא׳
מעשה עמך אע*פ שאטא ודיג על מאתו ופל קללתו מט
לא עשה תשונה למעוותתו שאין לי תקנה ועיע עשה תסובהד
אימר כדאמרינן כסנהדרין פרק הנתנקק ראין הכן נעשה

מלית לאניו להטתי ולקללו כל צתנו קתוספו Y 5ע'כ ותו קשה
מנתב גשם התופ׳רההיא דסנהורין מיירי אפי׳נלא עשה תשו*
ובפירוש גתט התוס׳ניבסות פרק ניצר הפך זה כמו שכתבתי
למכס למ*גלסןינ*ל שרעת הקוס' ור׳ירותס זיל לפרשדסכעיא
היחה כשעשה תש «1אנל כשלא עשה תשונה פשיטא ליס
למיין דלכל אבן נעשה שליח ולא מיכעיא יליח כיד אלא אפי*
בלא שליחות ב״ר יגול לקללו ולהטתו דהא כתיב ונשיא כעמך

שפי' מן ימחה היאך כתב דאינו עושה תעשה עמך הא כג« 1
קדינן לזה עושה מעשה עמך ונטר מה ההמרס שנתן בין שלית׳

ביר לנשאינו שליח ביר נשעשה תשונה ראם הוא שלית נית רי4
איסור איכא מיתה ליבא ואסאיט גשליחויז ביר ודינימזה־
מנק לו רעמ׳אין גילוי לזה כלל ועור שכתב כך נתנו התופי׳
והתוס׳לא רנרו בזה כלום ויטו־ דפסיק ליסלשון רטנו ירוחם.
בסבינא חריפא דמה בכתב אעיפי שוסא חייב• על הנאתו*

,כ ifבשליחות ודג ששת השיב
& תאח• מושה מעשה עמך ;

ומל קללתו יס ט איסור וכו׳רהפי קאמר אע’פ שהאג תייג על» •

ואפי׳גשעשה חשוכה יצול לחיות שליח ניר להכותו ולקללו

החטא מחטא ת״ת על הכאתוועל קללתו יש מ• .איפור *4P
נראה לי רמה שכתב כאן ר׳ ירוחם ואפי׳לא עשה אניותשוי^ם׳
דנדי הרייף והרמכיס ולים לא סיל וכך הוא פירוש וברח ואפי״;>

מי כסר סמים עייף משפע רצי איני ואחר הותר אפילו'
מעשה תשובה משוס ימוד שמי׳עריף אביו נמי הותר כשעשה

לא עשה אניו תשונה כלל ועיקר אל־) עומד כרשעוואיגו ערשה•.
מעשה עמך חייב מיתה על הכאת! רכהכאה אין כתוב נעיץ■ י

ל»ובה ומור קמים עדיף ועור ראי נשלא עשה תסוגה היוזם

אגל על קללתו < 8ט איסור דסתיג בעמך ננטשה מעשהעקן^

מדע לך ששאלת מעיין ואשונת רג טסת פיתה מעשה תשו*
ערמשרי רב ששת ואתר מי אתית אלא כמר שמיס עדיף הסא

זסיל
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לאיין ריט דז׳פוכה אביו
 i‘ov,ללא מקשינן הכאה לקללכ ומה שכתב -בך בתנו התוספו'
',אימשל שטעית פוער הוא וצריו להיות ס־ כמג הר«*ף אכל
,מסשנתג אחר גך ויקא כשעשה תשונה א?צ אש לא עשה
♦משו^ק לכל הנן נעשה שליח הוא סברא .תפש יה שסובר כ!
'אמונה אות! וכא לומר רמה שכתב למעלה אינו עיקר וזה
,עיקרוכוי מרע שאף לדעת הרמנ׳ם והנמשכים אתריו איפשו
.לסרש-שהבעיין שאל שאלתו כשעשה תשונה ועל זה השיב רב
«שת וכו׳אלא נזה תלון הדמב’ס עם התוס׳ורני׳ירוחס ילועתהתגס׳ור׳ירוחם פשיטות התלמוד הוא נשעשה תשונה ולרמנ״ס
:הוא בלא עשה תשונה זכ״ש נשעשה תשונה שיזיע מיתה :
־*מ*מ אשור לו לעשות כן" רוקא צהטתו ולקללו אבל אינו
חייב נמוראו ונכמרו יכמ׳ש הרנ המחבר ז*ל נעשין קי’נ ונן
דעת הנווד ני?סי'ר'מאנצ אי|כן ועתהרמניס ועיין מס;סכזכ המ,ז’צ ננ*י שם ונכסף משנה הלכו' ממרים ע’ו -
יןקות הבאונים וכו' " כן כתג הרמנ’ם ז’ל גפ״ה מממדיס
והעור כי'ד סי׳רמ׳א ונ״ל שזהו לפי סניתס דאפילו נלא עשה
משונהאישורא מיהא אינא אכיל לרעת סתוססו ותינו ירוחם
מלא-עשה תשונה מייתר למנותו ולקללו איפשר דמשניעו אפי'
נשמעת האלה שהרי אס נשבע באמת אין כאן אלה ואם נ
•נמעלשקר אינו עוש׳מעשה עמך הוא ומיתר להכותו ולקללו
<מימאימשר יאכילו לדעת התוס׳ור' ירוחם נעי אינו משמעו
סמעת האלה דאינו דומה למקלל ומכה אמו אתר שעשה
למגירה למקלל ומכה אם יעשה העמרה:
אהנאהואקלצהבלבר הקפידה תורה וס' :ונדי הרמנ״ם ז’ל
ןקרי זה ארור מפי הבכירה, :
" מז נפ״ה תה׳ממריס:
שפגשו מרי שמיס אבל נמכה ומקלל ענשם נירי ארם:
ומקלה לשון כזיון הוא
דעןגאמד ארור מקצה אמו ואמו •
גיוו ונקלה•אחיך לעיג? כתו שפירש רש״יז״ל נפי׳התותש :
£הרי הוא אומר עין תלעג לאב תזנח לקהת אם פ״׳לקינוץ
פירוש העשוק אומר שעין שתלעג לאג
קסמזים שנפגיה:
מ^וזליקהתאש יקרוה עודני נחל ויאכלוה במנשר כלומר-
ןקןרו עיניו עורכי גחל שאין מרחמין על נניכס ויאכלוה
לשד ולא יאסף לקמרה וסיים הרמנ׳ס ז*ל נפרק מז׳ויש למת
יין להטת על זה מכת ויריות ולענוש נפי תה שד♦ ע'כ
סמכה אני אמו ואמאמו הרי הוא כמקלל אחד מישראל ולא
נתנו זה ט־מכ״ם והרב המחבר מפני שסמכו אמה שכתמהו
■׳ גג* מקלל :גרסינן נפרק אלו הן המלין תני חדא אנ שהרג
לגז נעשה לו נואל הדס ותניא אירך אין ננו נעשה לו מאל
הןס ל*ק הא ננט הא מן נגו ע’כ וכתט מ־הנ״ס ז'ל נכ*א
ייסלסתחצח ונפה מהלכות ממרים ולא יועתי למה השמיטו
הדג המחבר ז’ל כתג הרמב־ס ז*ל נפ*ו מהלטח רוצח ושמיר'
נפש אע*פ שהחובל באניו נזרו | חי ע מיתת נ״יכמו ההורג
שאר אדם אם חנל נאניג או נאמו נשגגה א*מ חייג גלתז שלא
מיינה התורה גלות אלאנפש אדסנשגגה נלט עיכוהיא
גרייהא נספרי נפרשת מסע* וכתנתיה נעשין ע״ס •

\ולא

קצה

שנייה כמיתה כמו שיתנאר וועתהרמכ״ס והרג המחנך ז’ל
 .רכל שיש נו שינוי עומ.י> אף על עי שהם נכללין נלאו א' נתנין
 .לשתים כמו שנכג הרמנ׳ם נמנה ומקלל אניד ונמיר יבשנע
 .נשם ע’ז ומתנגא נשם ע״ז ונמקלל דיין ומגדף את השם שכל
 ..א׳וא׳מנאן לבתים חף על פי שהן נכללין נלאו אחר מפני שינו*
העונשין כתו שנתנאר כל ענין וענין נמקומו והר' המסנר ז״ל
 .כלך נעקמתיו ת*מ צא מנו זה לשתים מפני שהפרש גדולp .
נין אזהרת כן סורר ומורה צאזהר' מנה ומקלל וכל הנז׳דשאני
התם רפשטיה וקרא משתמע שנאו להזהיר על האזהרה
 .המחייבת מלקית ולא מיתה ומפני שכלל מסור ניריט לא ענש
אלא א*כ הזהיר אנו אומרים שאותם האזהרות שחייני׳עליהם
־ מיתה הם נננסי׳תחת הלאוין האלו ואין משפטם צאו שנכללו'
כתו שכתנתי נלאוין י״י ול'כ ורי’מ ורי'ט וכיון ופשט הפסוק
מודה יותר .על האזהרות שאין נהם מיתה והאזהרות שיש נהם
מיתה ככללי׳ על צר כרמז נמנין לשתים אכל כאזהרת כן סגור
ומורה שאין פקט הפסוק מורה על אכילה א'יותר מאכילה
שנייה ואדונה יותר נראה שמוכר כאכילה שנייה הואיל ואמר
לא תאכלו על כרם כלומר לא תאכלו אכילה המניאה לשפוך
רם מהאזגו אלא נאכיל׳ שנייה דנראשונה אין נס שפיטת ים
.אצא .מלקות וביון ואין פשט הפסוק כאכילה א'אף על פ«
שנאזהרהזאח יש כה שיטי עונשין .אינן כתמן לשתים אכילס
א׳זשניה ואימא טליה קרא צככיכואואתא לאכילה שנייה
ואע״ג דנאכיצס ראשונה יש כה עונש מלקות מן ויסרו אותו

ה

.כמו שאמרו מחומת זנסנהורין וכיון שיש נה עונש תצקו׳לא
נחוש על האזהרה אם תהיה מן לאו שבכללות מ*מ סוכרים
הרמנ״ס והרג המחנר יניון רכאזהרת לא תאכלו על הדם אין

.פשט הכתוג מורה שתהיה האזהרה על אכילה א׳יוחר מאכיל*
שנייה אין כמלקות הוכתה שתהיה אזהרה כפני עצמה אלא
החלקות של אכילה ראשונה היא חלק מחלקי המצוה של אסל5
שטה שאין חלק מחלקי המצוה נמנין צמצוה מני עצמה כתן
שניארהרמנ׳ם מרשע אכל אין להכרית שאין פשט הפסוק
מורה שמוכר יותר על אכילה א׳ מאמצה שנייה מוהוצרכו
נ0תוטת1נםנהרר 4’-ללמוד מלקות לאכילה א' מייסרו אודם
ואי פשט מסוג תורה שמדנר נאנילה א׳למה לן ללמוד מלקו'
ממ5רו תי׳טק ליס «ל 6תאכלו על הרס רומיא רמקללדיין
ומסן ומקלל חנית וטור .נשם ע*ז דאע’פ שמל א׳מהס נכלל
אזהרה אחרת צוקה על קללת ויין וקללת והנאת ועירו וטור
נשם ע ז מפגי שפשט המזוג מורה שנא להזהיר נלו האזהרות
מאותן'האזהח׳שנכלצו מם על צר הרמז כמו פכתנתי נלאוין
*’ו וצ*נ וךי’ח ורי׳ט ואיכא למימר רפאני התם יניון דמוקמי',
פשטיה דקדא גאלו האזהתת אין כמשמע אזהרה אחרת נפשע,
הכתוב אכל הנא אעג וניחא רפשטיה יקרא מיידי נאכילה,
א׳מאביצה שלייה מ^מצריכין אנו׳ללמוד מלקות מויסרו משוע,
דנלא תאכלו על הדם נכלל איסורין הדנה חוץ מאכילה שנייה.
שאותם האזהרות ג*כ נכללות נפשטיה וקרא ואין צוקין על,
לאי שנסללות לנך«ו6רכו לצמור מלקות מויסרו כמו שכתב הד' ;
המזכר נסמוך אנליכרמנ‘! נספ׳השמתיו מצות ל״ת סי׳קצ״ה,
;.:י׳".
כתג שראוי צמטתן לנקי מניעות נחשמן כלאוין כיון rpc
נקם שיטי עונשין אמצה א׳נמלקית ואכילה שניה במיתה « ן
תאצלו על הים נפרק ד'מיתות
1
דדורש מכאן אזהרה לנן סורר ומ*מ נסוף פפרז נשמ« המציית שהסיר מממן הרמכ״ם וסם.
כ«
וחורה
פורר
נן
אזהרת
מנה
צא
המזער
סרג
•
מ'
יממה,
ל*א ירצה להשלים מניינם והמא ל'א מצוות אחרית לא הזכיר;
.
לחמץ
דמי
ולא
והטמ״ק
הרמנ"ם
מנאה
וכן
אסלוזציהאיזת
נתוך צ״אמצוית אלו אכילה ראשונה פל בן סורר ומורה למטה .ז
namבתו שימאס הרמנ״ס כמצות ל"ת ס ',קצ׳ז וקצ״ת והרב  ,נפני עצמה גס הרשנ'ץ נספר זוהר הרקיע כשמנה המ{ות •;
ע .המחם־ גלאיין עי וע'ט לב' רפאני התם ראית ניה תרי לאוי שהשלים הרמנ"ן לממן שם*ה צא הזכיר ביט,כס אכילה א'> Sc.
ר נ^ו^נתנ התזנ״ח בספר זוהר הרקיע וחע*ג.ינאזהרת גן נן-שורר ומורה וכבר כתנת• נתצוה הקיימת ?אופשר שחזרi-
איה ניה שיטי פוגשץ יאכיל? א׳נ-מלקית ואמצה .הרמנ׳ן ט נסוףהכפר וצא מנא! ^צאלמצוהאסת ונלאוי4
קמתי
א.
צח י

נב«

הלכות בן בורר ומורה
-לאוי! רך *לא
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לאיץקצפן
על לא  Stofcijrאנאפל  Uתאיה לצרלע* ד#נ 1הר נעה'ג
1לא♦ י«±ד( « •bSWימאג אאמב^ צגנרו צ*כ אעשה-ווםקלתא

צאנלים ולשי ולא הרמנ fאאשא  frttobהרע מקרב!־ דאין
לוקין אל לאו זא י«או 6דהוי לאו שאין ט מעשה וכל לאו שאין

 toמעאה אין ל1קין עליו חך| מנשנע ואימי ומקלל תכירו כשם

*אם

רלא
הוסיף עובר נלאו *
ESP
*אין לי אלא כזמן
־ ^״״״^יוסיף:
י
אמום־ף על האנין הכאוב  1או־כעיא חסר אתת כמו שתשו
*^ל כל אואד שאמרו נ*ר מניין * כמן אס איגו
תכתים:
*כול לקבל שאולמין נ*י איאי נמה ‘כיל ל^ל ומלקין לי אותו

האואר כיתנן לפרא אלו ה! הלוקין * iךז*ל לא יוסיף מ’מ*
ראיתי נספר המלוות לארמנ׳ס סי׳ש׳ובאמי החינוך נפרש' כי
תצא סי'ת*רובספ1־ זוהר הרקיע לרבר״ש נרצמחז*ל הביאו

מ׳דייניפ^

fop P

*הלכאא טחזיה ומן שכן הו<ןמה»וקןש:י ז״ל הא «מז׳
לס בגוסס מיאדסואי מזקמינן להנמסטבידי אדמומי•

אף כאן יהי׳פטור רומי לגוסס מרי אדם מן רקמג לו מאמז
•אחחת ואיתענירניה מעשה ונ*ל שכומניש‘* לומד דנשלמן
*?תפז שההכאות הראשונות היו ישית ולאצוו המניס לה3מ*
מיקרי גוסס בירי ארס יאיתעדד ביה מעשה אסל הכת
שהיוטת הראשונית צווה שליח ב*ד להכותו ומצוק להטתוא!
מיקרי גוסס בית ארס דמיתעביר כיה מעשעיהתכו׳הרא^ו
כמאן דליתיה דמי מן ומצוות העלו מלט של עולם myp
;1
ארבעים במספר ועם כל זה צ‘ע. :

*ואם

לא מת הרי עכר החזן על מצות לא תעשה • דלא
נתבאר נאלו  Pשלוקין אלא מרי הימככז
המחבר הם שכתכו כן מתא* ראיתא כספרי אס הוסיף עוסר
נלאו ונוראי וכשלא מת איירי ראי מת הרי זה טלה זסזגדל

אנירסא ת' 5לא יוסיף פן *וסיף ומאני גידסא זו רלפי גירסא
>ו מיאורא דפן יוסיף וריש לה אדהי׳ל ליויכתב ארבעים *to

צכ׳ה כתב על 1ה שהיא ברייתא בספר* והונאה כפרק אלןס}
הלוקין ונקשת♦ במרק אלו הן הלוקאולא מצאתי דט־זהואס

לא יוסיף להטאו על אלא מכה רגה מוחזר וכתב פן יוסיף
להשמיענו שאפי׳הוסיף על האומר עובר כלא תעשה • ולא
♦אכן גירסא  tfאלא להרצזנ׳ם וסיעתו שסוברים דאזהרא תנא
וזנית מלא יוסיף נפיק אבל להטור וסיעתו שסוברים שאזהר'

צתכוון הרב 1ל שמה שאתר הרמב״ס ז*ל ואס הוסיף לוו$חס»
אחת ומת גולה שהיא ברייתא כספרי ציץ־ למלת אם-גומד

0כה אכירו מפן יוסיף נפיק'כדבעינן למימרקמן לא •אכן
*אין לי • אלא
גידסא זו וכמו שיתבאר לפנינו נס״ר:
שאם הוסיף על מנין הכאוב כתורה או על האומר שאמדוהו
*אלאתכה־רנא‘ שהכהו
נ״דשיהא עוכר כלא תעשה :
למה! ארונות מדכתיב פן יוסיף להכיתו מכה רבהi .
*מכה מולטא מניין ♦ אס הוסיף על המבין או על האו«י

פתי ממת או אפי׳אתא מניין שעוצר נלא תעשהW . :.
ומדאחר קרא פן יוסיף להכותו על אלה משמע־
על אלה *
!קעירשאין להושיף על המנין או אל האומר וכיון והוסיף עלו

כספרי ועור פעל זה לא יצוק ליתר ברייתא בספרי !ten
נאלו ־הן הלוקין כיזן שמשנה ערוב' היא בפרק אלו ה| הלגקן

1בך היה לי לימי משנה 53יק י^לי  Pהליקי! ואימא «rw>;4
*ף>*הלכל מכה חצרו וט • אין .לשון זה מטין רעעיקר׳מתתי'

מ

*ןמה אם «or 5
לה נה״ה ולבסוף מייתי לה נקו:
התודה וט' • דברים פשוטים בעצמם ותניא כספרי ומ״תי, -
לס גפרק מחנקיןומה מי שמטה להמתוסטה שלא להסתו
מי שאינו מטה צהטתו אינו חן שמצנה פלא להטתי ועירסס
לפי דחיית התלמוד נפרק הנחנקין כך הוא ומה נמקוסמצוע.
שמחריב מלקות שמטה להמתו ברכלויב ארנעיס יכנו מצחן
שלא להכותו יותר מארבעים שלא צמקום מטה כגק ארם שלא

אלה אפי'מכה אחא הרי מיקרי הוספה וחייל עליה ונפו־'אלר
לן מ!יקק מסיימי'א*כ מה׳ת ל לזכה ובא לימד.על הואשונורן
שהןמכה רנה ופי׳רא״י שניתן להכותו 3ע*כ»מהי 0ע״׳העסוז
לפי זה כך לא יוסיף לסמאו אפי׳מכה אחא על אלה שהם ימא
רבה ומיפוי גי־סע{ א*כ למה נאמר מכה רנה מלמד שאין

עטה מכתיב אמעיט יכנו מצוה שלא להמתו יותר מארבע'

*ען’אם הוסיף
הראש ץ מכה רנה ולא יריתי פירושה:
רצועהאחתעלהאואדי כלשון המשנה תנן ואם מאתחא

ו־כתינ 1לא יוסיף מו שאינו מצווה למיתי אפי׳במקוס מטס
דס;ל צאן* ט־ייתא דבבו .אינו נעשה שליח בית לין אינו חן

ירו פתיר הוסיף לו עוד רצועה אחת ומת הדי זה מלה; • ו
ומארשים רש*י והו־מצ״ס והרב המחבר שהוסיף לו ומעה א'
אל האומר כלות שאוסיף לו מכה אהת על האומר ראין לפרא,
שהוסיף לו רצועה על הרצועות שנידו ראם כן למה זה גולה
איי הוא מדד ואין מזיר גולה אלא שובב אבל אס נפרש שהוסיף

שאוזהדישלא להטתו שלא כמקום תצוה ורוצה ללמוד מכאן

לו מכה על האומר יש לפוש שטעה נמנין והלשוגגומ״ה

ימח׳
־•

גולה:
זה גולה  fמפני שהרג בשוגג 1כאכ רש״י <ל
ולא רמי להסהו עשרה בני ארם כעשר מקלות

כאמרינן בהנשרפ-ן כולן פטווין דהא אוקיתנא לה כגוסס בירי
ארם עיכ !דבריו צריכין ביאור רנפי־ק אלו הן הנשרפין תניא
סטקועשרהבניארס״כעסר מלקות ומת כין בגת אחת בין
מה*)ארזא פטורין ר'יאווה נן נאירא אומר מה אחר זה
האחוז[תייג מפנישקירב יאאמיתתו אמדרנא מלמודים
גהורצאת הטריפה שהוא צסווי בגוסס כיד* שעים שהוא חייב
לא נחלקו אלא בגוסס בירי אדם מד מדמי ליה לטריפה ומר
מדמי-ליס לגוסס בירי שמיס מאן ומדמי ליה לטריפ׳ מ״ט לא
פדיזיליהלגוסש בידי שמים גוסס בירישמיטלא איחעבד כי"
מעשה האיאיתעבידניהמעשהט׳עכ נתבאדמזהשכל

*קימהכאה ניוי-או^מילטריפה׳ושטוד לדברי ח׳ p
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חטא שאינו מצוהלהטתו כיון דאינו מחריב מלקות אינך דק
שמטה שלא להכותו רלפיגן מכאן אזהרה למכה חמו כ«’«
וא*ת בשלמא למאי רהוה בעד
3דמבז0וסרב המחבר ז'ל *
תלמידא לפוש הברייתא כך ומה אחר שמציה להטתרבמקז•

אזהרה למכה אביו ניחא רלינא לאקשרי והאאא מזהירקסן
הדין דלא אמרינן אין מזהירין מן החן אלא היכא רלא נפיק
עונש מקרא אחרינא ומלה מלתאנפקא תה!־ קרא אז ת־א*
אמחנן אין סזהירין״מן הרין אנל הכא כמו• רענש הסת«
מיתהגמכה אניו נרכתיג ומכה אביו ואמר מות־יומת יטלין
אנו ללמוד אזהרה «ק'ו דלא ענש אלא א’כ הזהיר וכמו שכמג
הרמבים נספר המציית אכל למאי ריחי תלחודאעעילעלף
אזהרה למנה חנית מהן־ ק״ו והא אין מזהיריןען החן דמכם
חנית ליכאעונשכדישנאשרדהיכא ומפורש־ העונש ממיחן .
מן החןר'ל דאף למאי דדחי תלמוד' לא ילפינן אזהרה לי״כש
חבירו מק״ו כיון דאין מזהירין אלא למכה אניד הוא ^חלפיכן
אזהרה ומכון הק’ו אנו לומדים וכלא יוסיף נכנם ב כ «סה
אביו וההפרש שיש נין למאי דנעי תלמורא לפרש pa־ 8דיימ'
ובין למיזי דדחי תלמודא רלמאי רגע* תליווד לפר מיק מינה
רננו אינו דשאי להטת את אנין אפי׳נמקום מציה ולמאי דרור ,
תלמודא כנו רשאי להטת את אביו נמקום מטה חה יצא להםM .
כפי-־פידושיהם איש לפי דרכו נכיייתא אכל לכ ע לא נפיק .

מהך קו אלא אזהרה למכה אדו א כל מפה חדת לאו i .. raw
אתי אלא שהוא נכלל־לא יוסיף שכיון שהוזהרנו שלא • W
היה׳
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?ג&ייגן נציק אלו «£ hrtiכל אימה את חכידו ט"*־
צי׳ניו! שזכינו לוין שא*א ימה אכיר! לפיכך אמריגן נצר' אלן'
לערות שכל המנה את חנירו לוקה משוסלאודלא יוסיף :י ׳
*אפילי קנאה שאין כה שוה פרוטה• עי׳ל״ע שאם יש "V
צווה פיוט* הוא לון פלילי ומשלש ומה שאינו לוקה הואוכפי'
לכתה תורה חונל תכירו נתשלימין כרנעינן לתימר קתןואין
אום לוקה ותשלם אלא אפי'פרדת משוס פרוטה שאיכר'
*^וקה "
נתשלומין לוקה עליה נלאו ולא יוסיף:
 WJהוקשה לסם נפ׳הנחנקין אמאי לקי הא פן יוסיף לאו'
שניתן לאזהרת כ*ר הוא ומיניה נסקא לן י אזהרה לימה אנא
נראיתא בסיפלי ובירושלמי <נ*נ כיאור לוכריהם ואף על גב
רמפשטא ושתעתחא תשמע ואי ('bוהכן אינו מלווה להבו’
את אמו אפי?מקו ס מצוה לא נפיק אזהרתיה מפן יוסיף אלא
סכת הקו כמו שבתנו הסוס' עצמם כפרק הנחנקין נדה הא
גכנוהאכאחר ותסקנא ושמעתתא והנן אינו נעשה של;ת
להטתי אפי׳נמקוס מצוה אפ’ה קשיא לקו ז*ל דמון ומולא
אתי מק*ו מאתר ואתר פטור נמסרכין נו לצאת ואינו יוצא
וצריך לומר ובילוי מלתא נעלתא הוא ופן יוסיף מיידי אפי'
בננו כתו שנתנו הס עצמם וכיון רנהנלח צריך לומ׳דפן יוסיף
אתא לאזהרת אניו מנוזהק״ו היאךלק/אלאוזה והא לאו

נלאוק ירי*א

שניתן לאזהרת ילתת נ*ד,מא ונכר בתנתי
דלדנריהרמנ״ם והרב המחנר ז’ל לא קשיא מידי ואינהז ס^ל

וכיון ימנה את מכירו לא אקי'לירי ימתק .לאמיצי לא1
שניתן לאזהר' מנ׳ו רומיא ולקי,אקללת וזרש משום לא תקלל
וזדש אע*ג רמעיהננ^יק אזהרה למקלל אביו' וכתב הרמנ״ס
בפרק ה מהלכות תוכל ומזיק ופר י״ו מהלכת /סנהדרין ואפי*
'הכה עבר הכאה שאין נהטה פו־ו^ה לוקה .וככר בתנו ה*ה
והרב בכסף משנה מהיכן.למד'זה .והטור“נת"מסי׳ח כ כאב
ואפי הנה עכר כנעני של תמרו ליקה והרביננ״י תמה]עליו
למה הצריך שיהא העכר של אתחנן .ואפי' ,אס הוא שלו למא
לא יתחייב מלקים על הכאה שאין נס .שוה פרוטה שאף על פי
•שהוא עברו כיון שהוא חייב כמצוות לא ניתךנו רשות להסיאו
והרמנ״ס נפי״ו מהלכות סנהדחן לאהזמדשלאתחס£$/
נפה של סוכל הזמר של אחרים ע*כ * וג״ל שהטוך נימוקו
עתו וס’ל דווקא נעכר של אתרים קייב חלקות אנל _־כענוו
.אינו חייב חלקית כיון שנתנה תודה רשית להכותו נשבט ולמר
עברו
ינר זה מדתגיא כמכילתא וכי יכה איש את עניו
ואמתי היה נכלל והכה איש .ומת והכתוב מוציאו מכללו שיהא
נירון עליו מום או יומים נכתבו הדחכ'ס נפ*כ מהלבית רוצח
והרכהמתנר בלאוין קצ'ג חילוק יש נין עבדו לעכו אחרים
.שעכיו יש לו רשות לסטתוונו' אכל המכא ענד שאים שלו
.נהרג ט* ונתב עור הרמב״ס כאותו פר' יראה לי שהמנה את
עניו נסמן וסייף ט׳אינו כדין יוס או יומיס וכו' לכך נאמר
 .בשבט שלא נתנה תורה רשות למותו אלא נשנט ומקל ורצוע*
ע'כ והפסוק אומר גב לא יוקם בי כספו הוא והכינה נזה לפי
שכספו הוא ורשאי להמתו אכל אתר שהכהו אינו נספו ואינו
גחן יום או יזמים ונחו שכתב רש״י נפי' החומש הרי מפורש
מכל מה שנתננו דיש חילוק נין עכרו לענד של אחרים נעברו
רשאי להטתי ומשוס הכי ישני כדין יום אויומיס ועני של
אחרים אין לו רשות לכמוןו ולפיכך אינו נוין דיום או •וחים
דמון שכן הוא יפה עשה הטור שכתב עבד של יזכירו מסוס
רעל ענדו אע״ע שהו׳ חייב נמצזת אינו חייב על הבאתו טון
שנתנה.לו תורה רשות להציתו אכל נעכר של אחריה שאין לו
רשות להכותו כרי הוא כישראל וחייב על הכאתו והרמנ״ם ז*ל
טון שמאר נהלטת .חובל שעל  .ענד אחרים הוא חייב על
מאפו סתם המרים נפרק י״ו מהלכו' סנהדרין מפגי שסמך

הלטו!ריינין
< Sm>r»S6»aot:6»aי׳־דב^ניר־יביד סמזטן
ענדו של אחרית לוקהללא כאן ולאגעשין ע׳וצדיך ליעת למס
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חושן

דרכי

יז

גדץ עכיד איניש דינא לנפשיה
שאלה

דכו״ע מודים שמהתורה שרי ,ורק רבנן

שאלה ראשונה :כעל מלאכה ,שהוזמן

אסרו ,שלא ליתן תורת כ״א בידו  -למנוע

לדירה ,להתקין תריסול ,וקיבל ציק לתארי־ך

אלמות .וכן יש להסתפק אף להלכה דגם

מסוים והש״ק חזר ,והכעלים מודיע ,שלא

בזה שרי ,אבל הוזכרה ברמ״א שיטת

יהיה לו בקרוב לשלם ,מהו שיוכל ליכנם

הסוברים דדבר אחר ,אסור לתפוס ,האם

בכה לדירה ולקחת את שלו .אם יצטרך

איסור זה מהתורה .וכן שע״י גוי אסור

להזמק לד״ת או דרשאי לפעול בעצמו

לתפוס ,האם איסור זה מהתורה - .ויסוד

שאלה שניה :כה״ג בשכרו טמנו דירה,

שאלה זו ,היא בנידון עקרוני מה היסוד

ונתנו והש״קשחזר  -האם רשאי להוציאם

של עביד איניש דינא לנפשיה ,האם הוא

מהדירה בכה.

איזה כח מיוחד שנחשב כעין דיין לעצמו,

•אוצר החכמה:

שאלה שלישית :כה״ג ,בסיפק לו פריזד״ר

וממילא

צריך מקור לכל

קולא,

או

וברור

שפירושו שכל הצורך בב״ד לאלו שאין

שהקונה לא חשוד שימכור אותו לאחר

יודעים את האמת ,אבל מי שיודע את

ויברח האם מותר למוכר ליכנס לדירה

האמת ,רשאי להוציא הגזילה ,ואף להכות

ולהוציא את הפריזידר בכח.

למי שמפריע לו  -ולפ״ז אף באינו יכול

שאלה רביעית :האם ישנו דין עביד

לברר ,היה רשאי מצד עיקר הדין לעשות

איניש ,באשה תובעת או בגוי.

כן  -ולפי צד זה יש להסתפק ברשות

שאלה חמישית :האם ישנו דין עביד בקטן

להכות ,האם היא מדין לאפרושי מאיסורא

נתבע.

 -או חלק מהכפיה על האמת ונ״מ בקטן.

וקיבל

ש" ק

לאחרי

חודשיים,

והנה בגמ׳ ב״ק כח .ילפינן לנרצע,

תשובה

שרבו חבל בו ועשה בו חבורה ,שהוא

פטור  -שנאמר לא תקחו כופר לשוב  -לא
להקדים לסוגיא זו ,להסתפק

תקחו כופר לשב .והגט׳ הביאה מכאן

בכמה פרטים בדין אי עביד איניש
דינא לנפשיה המבואר בחו״מ סימן ד,

ראיה דעביד איניש דינא במקום דליכא

פסידא ולכאורה משמע דבעינן לזה קרא

האם הוא דאורייתא או דרבנן ולמשל,

וקצת יש לומר שהוא אסמכתא.

האם למ״ד דלא עביד איניש דינא לנפשיה
במקום דליכא פסידא הוא איסור תורה ,או

ראיתי
הפוסקים
קובץ
ובספר
שהסתפקו אי אמרינן דין זה בגוי ,דרשאי

א)

יש
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יח

דרכי

חושן

לעשות דינא לנפשיה ,דקראי בישראל

לזה דבד״נ הב״ד יוצר את החיוב ,אבל

נאמרו ולא בעכו״ם  -ומ׳ דנקטו להנחה
פשוטה ,שהאיסור הוא דאורייתא[ .ועדיין

בממון אין פסק הב״ד מחדש כלום .אלא

ענין הכפיה ,וכ״ז לא שייך בהיתר אשה,

אפשר דלדידן דשרי ההגבלות הן דרבנן].

דאם הדין שהיא מותרת ,אין כאן איסור

והשווה מו״ק יז .דצורבא דרבנן עביד

א״א  -וכ׳ שיש עוד כלל בד״מ ,שאינו

דינא לנפשיה והרא״ש כלל ו .סימן כו.

רשאי ליטול את שלו שלא ברשות ב״ד,

למד מזה גם על ציבור באופן שאין יכול

במקום דליכא פסידא  -ואיסור זה אפשר

לברר וכ״ז מובן יותר אם הוא דרבנן.

שהוא מקרא דהמשפטים אשר תשים
לפניהם ולא לפני הדיוטות וה״ה בעצמו

ב)

ובאמת יש נידון קרוב לזה ,והוא

בלא שימת משפט ,ולפ״ז יש לדון בהיתר

במה שביארו הראשונים בסוגיא

אשה איך דינו ע״ש שהאריך ,עכ״ס

ריש ב״מ ב ובתוד״ה שם ד״ה ויחלוקו

מבואר בלשונו שנקט שהוא איסור תורה.

כמה שיטות לחלק ,מתי אמרינן יחלוקו

3״,ןיש

ומתי כד״ג  -האם כל החלוקות דאורייתא,

והמהרי״ק שאסור למיעבד דין לנפשיה

או שמדאורייתא אמרינן תמיד כד״ג ,ורק

ע״י גוי הזכירו בלשונם שהוא משום לא

באופנים מסוימים תיקנו חכמים חלוקה- .

שבקת חיי לכל בריה [בלא ידוע לכל

ותיתכן בזה נ״מ ,בשני גויים שבאו לפנינו

שהוא שלו] - .ולשון זה מ׳ יותר שהוא

לדין .והנה מכמה סיבות נ״ל עיקר

דרבנן  -אבל אין מזה ראיה אלא לגבי

שמהתורה אמרינן תמיד כד״ג .ורק חכמים

פרט זה.

תיקנו ,וכעין הדין שנמסר לב״ד ,לעשות
פשרה ,לעשות חלוקה באופנים מסוימים

ד)

להעיר,

שבנידון

המרדכי,

בנתה״מ סימן ד .סק״א ביאורים

 -והארכנו בזה בסוגיא שם - .ואמנם שם

שם ,תוכן דבריו ,דכיון שמבואר

הנידון במקום דאיכא פסידא  -ולא יוכל

בגט׳ ב״ק כ״ח שכשאפשר לשומטו לא

לברר אח״כ שהאמת עמו[ .אלא שאין בזה

אמרינן עביד איניש א״כ מבואר סייג בדין

חסרון ,מפני שלכתחילה הוא ספק ,וי״ל

עביד איניש דינא לנפשיה ,והוא שכל

דילפינן לה מהכא].

שיכול להציל בטירחא מועטת ,אינו יכול
לעשות דינא לנפשיה ולהכות .ומקורו שם

והנה בחזו״א אה״ע סימן כז .סק״ח
ג)
דן לפרש ל׳ הב״ש דצריך להיתר
אשה  -העדאה בב״ד לכתחילה .והקדים

מההיא דשור שעלה ע״ג חבירו להורגו,

שאם דחף בעל התחתון את העליון ומת
חייב ,שהיה לו לשומטו ולא שמטו
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כ

חושן

דרכי,
וגם ל׳ השו״ע סימן ד סעיף א לא מ׳

נהג ליכנס דרך הפתח השייך למשפחה א׳

כן "ויכול להכותו ,עד שיניחנו ,אפילו

 -והאשה של משפחה א׳ מחתה בידו,

הוא דבר שאין בו הפסד ,אם ימתין עד

שלא יעשה כן [וטענה שיש בזה ענין של

שיעמידנו בדין" עכ״ל ומ׳ דאף בידוע

צניעות] .וכשלא שמע לה קיללה אותו

שאין הפסד ,והפירוש לומר ,שהכוונה

וקראתו ממזר ועוד כינויי גנאי  -וכ׳ בזה

שאין בו הפסד בוודאי דחוק מאד -

הראנ״ח שאם היתה מכה אותו ,היתה

והשווה עוד ללשון הרא״ש דגם כשליכא

עושה כדין ,ואף שיכולה לתובעו לד״ת,

אלא!4.5.4ZPהצלת טירחא עביד איניש מ׳
פסידא
???׳!?.1

א״צ לעשות כן  -אלא רשאית להכותו.

שאין גם חשש הפסד וכל הסיבה של

והנה הנידון כאן בגזל קרקע ,שאין בו

ההיתר רק משום הטירחא.

חשש הפסד ,אם תמתין לדין וס״ל

ובההיא דעבדא גנבא ,אמרה הגט׳ עד
האידנא הוי אימתא דרביה עליה ,ועכשיו

לנתה״מ שבזה ,אסור להכות והנה י״ל,

שעד שתתבע בב״ד ויגמר הד״ת ,בינתים

ליכא ,ובזה חשוב איכא פסידא  -והנה גם

הוא מפריע לה  -אבל ל׳ הראנ״ח מ׳

בכה״ג ,אין זה ודאי שיגנוב דג׳ דלא איירי

שהנידון שחשוב ליכא פסידא  -ועוד

שראה כעת שגנב ,אלא ידוע שגנב בעבר

דנידון זה עצמו ישנו גם במשרת ,שהוא

 -ומ׳ דב 50-שנה האחרונות כ״ז שהיה

מפריע לו  -ואף אי נימא דהתם שאני,

תחת ידו לא גנב ,ועכ״פ מהבעלים ורק יש

שעד עכשיו היה בביתו ,ול״ח כלל הפרעה

אימתיה

 -אבל בנתה״מ הרי סתם הדברים ועשה

דרביה יגנוב ,ואין סברא זו מוכרחת כלל,

מזה כלל שאסור להכות בנכנס בביתו אלא

שהרי איירי במי שרוצה להישאר אצל

ימתין עד שיתבע בב״ד.

לומר,

סברא

שעכשיו

שאין

האדון  -ובל׳ הרשב״א מודגש דחשוד

והג׳ עוד ,לומר כעי״ז ,שהדין תלוי אם

לגנוב  -וג״כ מ׳ שאינו ידוע ואין זה

הב״ד נמצא מיד ,ויגמור הדיון ,דלא

מוכרח.

מסתבר שהנתה״מ יסבור כן גם באופן
שצריך להמתין כמה שבועות עד לדיון -

ו)

ובשו״ת ראנ״ח חלק ב .הנקרא

והדיון עצמו יקח זמן  -וממילא אפשר

תשובת מים עמוקים ,תשובה עז- .

דהראנ״ח איירי בכה״ג  -ועכ״ם הא מיהא

בנידון שתי משפחות שגרו בחצר אחת,

ש״מ ,שיש לצמצם חידוש נתה״מ ,לאופן

והיו לחצר זו שני פתחים וגרו בבית

שאין הפרעה בינתים.

שבחצר שתי משפחות ,כשכל פתח ,מיוחד
למשפחה אחת והנה הבעל של משפחה ב׳

ובלשון היש״ש ב״ק פרק ג .סימן ה.
שכ׳ שהמח׳ בדבר דלית פסידא ,אלא
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I

חושן

דרכי

כא

הצלת טורח ,שלא יצטרך להוציא ממונו

כיון שאין לו הפסד בהמתנה] - .אבל כל

בדין בהא פליגי דרב יהודא סבר הצלת

שאין צפוי כלל להפסד ,וכמו בנרצע,

טורח אין לו רשות לחבול בו ור״נ סבר

שאם ישאר בביתו ימשיך לעבוד וירויח

כיון דדינא קא עביד ,ויכול לברר שבדין

מזה ,לכו״ע לא עביד וע״כ קושית הגמרא

היה יכול להוציא ממון יש לו רשות

היתה לכולי עלמא והנה לדברי נתה״מ,

להציל את שלו אפילו בהכאה ,עכ״ל -
ומבואר שמניעת טירחא לבד היא סיבה

א״צ לזה  -אלא אף אם יפסיד בסוף ,אם

לא יפסיד מההמתנה אסור ומ׳ דבזה ס״ל

דרשאי להכות.

דעביד.

[ונידון המהרי״ט חלק א .תשובה קי
שב׳ לאסור להכות ,בגלל דריסת הרגל
שאין גופה ממון ,וג׳ דגרע מזה שבעינן

ח)

ואמנם בשו״ת רש״ך חלק ג.
תשובה כב .והובאו דבריו בקצרה

תביעת הפסד לכו״ע ,ורק שבמקום שאם

במל״מ שם כתב ,שיש כאן מח׳ ראשונים

הב״ד לא יתערב ,יהא הפסד ,קי״ל דרשאי

בדין הכאה ,שהטור והרא״ש סוברים

לעשות דינא לעצמו והפירוש דעביד אע״ג

שרשאין והר״מ ס״ל שלדידן אסור ,דאף

דליכא פסידא היינו שיכול לחכות עד פסק

דמוכח בגמ׳ דשרי - ,מצד הסברא הוא

הבי״ד בלא הפסד].

^5דבר זר ,ולכן כ״ז רק בהו״א שלא היה לנו

הסבר אחר על דין הברייתא ,איך מכה את
וברמב״ם הלכות עבדים פרק ג

הנרצע ,ולפ״ז למסקנה אסור להכות

הלכה ה .כ׳ וז״ל נרצע שמסר לו

במקום דליכא פסידא ,אבל במקום שיש

רבו שפחה כנענית ,והגיע יובל והיה רבו

פסידא [או חשש פסידא ,מותר] ולפ״ז

מסרב בו ואינו רוצה לצאת וחבל בו פטור

יוצא לדינא ,בדעת הרמב״ם כנתה״מ [וגם

שהרי נאסר בשפחה עכ״ל .ואחרונים ז״ל

בזה סיים הרש״ך בצ״ע  -למה השמיט

תמהו בזה ,שבסוגית הגמ׳ מבואר שבעינן
לאוקימתא זו ,רק למ״ד דלא עביד איניש

הרמב״ם את החילוק שרשאי להכות
במקום פסידא ושלא במקום פסידא

דינא לנפשיה ,אבל לדידן גם בלא שפחה,

אסור] - .אבל הלכה למעשה נ׳ ששרי בכל

רשאי להכותו ,אף שאין פסידא .ובל״מ כ׳
לתרץ שגם ר״נ לא אמר דעביד איניש
דינא  -אלא לנפשיה ,ר״ל לצורכו כדי

אופן ,שהרי פירש שזו דעת הטור- ,

והשו״ע העתיק כאן לשון הטור.
ובמל״מ העיר ע״ז ,שהרש״ך לא כ׳

למנוע הפסד ,אלא שאין זקוק לב״ד
[ודלא כר׳ יהודא שחייב להמתין לב״ד -

מקור לחילוק גבי הכאה ,בין מקום דאיכא
פסידא לליכא פסידא [ולענ״ד מ׳ בלשונו

ז)

4
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כב

חושן

דרכי

דהיסוד ,שהוא זר בסברא ,להתיר להכות

באופן שחיבר דברים שלו לקרקע חבירו

בלא פסידא  -וכיון שאין מקור ממילא

ולא שילם חבירו ,שאין חשש שיברח .ב)

אסור] - .והמל״מ כ׳ שדין זה מוכח,

ועוד שעיקר חילוק זה אינו ברור ,ורק

מהסוגיא מח .שאם נכנס לחצר חבירו

כתבו כביאור ,למה כ׳ השו״ע בלשון י״א

שלא ברשות וידע בו בעה״ב והזיק חייב,

 -והנה מסתבר ,דגם בזה הלכה שאפשר

ולפירוש הרמב״ם פרק א ופרק ו מהלכות
חובל ידע בו ,היינו מזיר ,ולשון הגמ׳ נהי

להכות  -כיון שהשו״ע לא הזכיר חילוק.

דאית לך רשות לאפוקי ,לאזוקי לית לך

ט)

רשווזא יק׳ הרי עביר דינא לנפשיה ,אלא
מוכח דלהכות אסור כשליכא פסידא- .

חשש פסידא ומש״כ הרמ״א בסימן תכא

ולענ״ד אין זה מוכרח ,דאפשר דהנידון

סעיף ו .שיכול לפטר משרתו ואפילו תוך

התם בהכהו מיד ,ולא ביקש ממנו לצאת,

הזמן כיון שיש חשש גניבה  -ורשאי

ודמי לדוחפו במקום שיכול להצילו ,דלא
חשיב טירחא ,אבל אפשר ,שאם מסרב

להוציאו מביתו ,באמת רשאי להוציאו
אפילו במקום שאין חשש ורק הוזכר

לצאת  -רשאי אף להכותו - .ויעו״ש

חשש גניבה  -כדי להסביר ,איך מותר

במסקנת דבריו שהכריע המל״מ ,שגם

לפטרו תוך הזמן ומה שסיים המרדכי פרק

במקום דליכא פסידא לפעמים רשאי

המניח שם כ״ח וה״ה איניש דעלמא שיצא

להכותו והדין תלוי בזה ,אם בינתיים
החפץ יוצא מרשותו ,והיינו דבמטלטלין

עליו שם גנב ,אכתי ק׳ דלמה בעינן בו
חשש גניבה ,יישבו ,שלעולם יש עצה

בינתיים אין החפץ ברשותו לאפוקי קרקע

לבעלים להוציאו בלא ד״ת ובלא טירחא,

שאף פעם לא יוצא מידו ,שבזה מסופק

והיינו לאסור הבית בקונם  -ולכן אסור

בשו״ע ,אם רשאי להכותו  -ויישב בזה

להכותו ,ולב׳ דבריו קשים דא״כ למה

שבשו״ע סימן ד סעיף א מבואר שיכול
להכותו אף שאין הפסד ולכאורה בשו״ע

במעשה דבאר הותר להכותו ,שיאסור
המים בקונם וי״ל ,דכל נידונו במי שיודע

תכא סעיף ו .כ׳ די״א דאם הוא מסרב

שהוא גוזלו דבזה כ׳ דלא חשוד לעבור על

רשאי להכותו  -ואף שהדברים דומים
א)

איסור קונם  -אבל הכא בבאר ,אפשר
דס״ל לחבירו דרשאי ,וממילא המים שלו

דמשמעות הדברים דלא בעינן שיפסיד

ויש ברירה ,וגם קונם לא יעזור - .א״נ

בפועל בינתיים ,אלא זה גופא שחפץ שלו
תחת רשות חבירו .חשוב הפסד - .ונ״מ

התומים הזכיר שממ״נ ,אם ימשיך להיות
בבית יהא מותר להכותו משום אפרושי

לנתה״מ

יש

כאן

שני

הבדלים:

וכתומים סימן ד .כ׳ להכריע שודאי
רשאי להכות ,גם במקום שאין
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החכמה•

דרכי

חושן

כג

מאיסורא וזה שייך רק שם דחייב מיד

פסידא ע״י ההמתנה .וכגון מטלטלין שיש

לצאת ,אבל בבאר צריך לשמור ,ובזה ס״ל

חשש שמא יבריחם או יקלקלם  -משא״ב

לתומים ,רכל החיוב לימנע רק כשיש

בקרקע שודאי לא יהא הפסד[ ,וה״ה

ממ״נ - .וצריך להעיר ,שכל שהוא גזול,

במטלטלין כה״ג ־ כנלענ״ד] - .והנראה

ואינו ברשותו ,נחלקו הפוסקים ע׳ ארזי

שגם לשיטתו אם יפסיד השימוש בזמן

הלבנון יו״ד סימן רכ״ח אי מהני קונם

ההמתנה ,והוא זמן ניכר ,או שמפריעה לו

שלא ברשותו.

י)

חבירו

נוכחות

יודה

הנתה״מ

דרשאי

ובספר אמרי בינה כ׳ ליישב הסתירה

ועכ״פ לגבי זה ודאי מוכח בראנ״ח להתיר

בלשון השו״ע שכל ההיתר להכות

[המובא לעיל בסע״ק ו].

רק משום אפרושי מאיסורא ,ובסימן תכא.

ב)

והנראה דרש״ך לדינא עפ״י דעת

שאינו עושה שום איסור ורק יושב בביתו,

הטור והתומים ויש״ש ,פליגי ע״ז והתירו

לכן אינו רשאי להכותו ־ אמנם צ״ע,

להכות בכל אופן  -אלא שהתומים כ׳

דישיבה בבית חבירו הוא באיסור גזל ,לא

דכשיש עצה לאסור בקונם  -וממ״נ ימנע

מיבעי לר״מ שיש לאו בגוזל קרקע אלא

או שישאר ויותר להכותו מדין אפרושי

אף להרא״ש דפליג כ״ז באינו משתמש -

מאיסורא ,חשוב יש לו הצלה

אבל במשתמש אסור.

להכותו בלא קונם  -והפשטות נוטה שגם

ואסור

הראנ״ח חולק ומתיר.

דינים העולים — הקדמה
א) בגדר היתר ההכאה,

ולמל״מ
ס״ל

לנתה״מ ,שהותר במקום דאיכא חשש

אם

הדבר יוצא

מרשותו

בינתיים שרי להכות  -ובלא״ה הוא מח׳

הפוסקים.

והעולה מזה לדינא
א) שכרו דירה ,ורוצה המשכיר להוציאם כגון שנגמר הזמן וכו׳ - .לדעת נתה״מ ,אש
יהיה ד״ת מיידי אסור ,וגם לתומים כיון שמהני קונם יש להסתפק כזה ,ונ׳ דהעיקר אף
לשיטתו דשרי [דלא הוזכר בשו״ע החולקים] וכן למל״ט יש צד לאסור ,מפני שלא יצא
מרשותו ואפשר דבשוכר מודה ,דחשוב שיצא - .וליש״ש ,ורש״ך שרי וכ״ה למהר״א
ששון שב׳ שכל טעם הר״ט להצריך שפחה כדי להתיר להכות שאינו בביתו  -ומעי" ז
בה׳ הרי״ם שב׳ דהנ״ט בחבל בו חבלה מיותרת ,שפטור רק משום לאפרושי מאיפורא.
ויש לצדד להתיר וכ״ש אם אין יכול להוציא בדיינים דאז לכו״ע שרי.
ב) ואם חיברו את התריסול שלו בדירת הבירו ,יש לצדד להתיר ,דרק לנתה״ט אסור.
ג) ובנמצא מקרר שלו בדירת חבירו ,כבר זמן ,ומודה התובע שאין חשש לקלקול נוסף
בזמן זה או לגניבה ,גם בזה אסור לדעת נתה״ט ומותר לדעת כל האחרונים הנ״ל.
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חחשירבי

מערכה ה׳ במס׳ פסחים

עקיבאאיט־

ואי דא״כ נ© נמי דלמא ©לא סבר כרבא דיליף מאה מאה ולא דבאו לסתור פירש״י דולאפיקי מדרנבל״ק לא קאי אמחל׳ ,
ילפיק מיתה ממלקות  ,ולוה תירצו דמ״מ כיון דחשחע דטולא חוקי מה ימט לסוניא ערוכה (דף לה מ״ב) אי רנבה״ק קשיא אחותי תה
חתני׳ נ״כ כרבק דרפ״ק ולדידהו ל״ל דנזה״כ דא״כ מנ״ל אחותו ,תמיה גדולה ,וסבור הייתי ליישב פ״ס מה דהקשה הסהרש״ל סל
ומה דפרכינן לקמן רבה נמאן פוקי לה .ולא קאמר דמוקי כרס״ק ,הושייס חוס׳ דגם לרבק מיכח דלא כרנבה״ק דאל׳כ דלמא קרא
©ינו דפריך לאביי לשיטתיה ,דסי׳ל גז״ש דרשס רשמי ,אם איתא אתיא לנדה לאורויי דממינא משלם  ,ומנ״ל ©ארי חייבי כריתות ,
רש״ל כר״ל ,והנא מגז״ה דנערה יקשה בתו נמי ,ותום׳ הקשו והמהרש״א הקשה דגם לרבק דלמא חד לפשה וחד ליבמה לשוק דלא
לקמן רק דלמא סבר כמולא ולפנק גז״ש רתחת אין מיתה ככלל תפסי קידושין .ומנ״ל חייבי כריתות ,ונדחק המהרש״א לתרץ קושייתו
כדברי מהרש״א ,אבל לענק רבוידנפרה שפיר יקשה אפילו בתונמי ,וקישיח מהרש״ל  ,דדתיקא מלתא לאוקסי קיא אחר גווני/והפ״י כתב
ילפ״ז באמת י״ל מ״ש תום׳ לקמן (דף לה פ״ב) דר״פ לנפשיה ליכא דקושיית מהרש״א ומהרש״ל חדא מתורצת נידן מכרתה .דאק לא יהד׳
©שיא די״ל דס״ל כטולא ופריך רק לאביי לשיטתיה ,ה״נ י״ל עוד אס קרא דגפרה אתיא רק ליבמה לפיק ,יגגי רתחנא רלא כפי יש בה
י!־״פ לנפשיה י״ל גז״ש דהכאה הכאה ,וי״ל דמחני׳ כרפ״ק וגלי הרה ,או דאתי לנדה למד דיש בה מיה תלי קרא דכדת אינו
־חמנא נפרה ,אבל לאביי לשיטחיה דילפינן רשע רשע ליכא למיתר פוטרו ,וכיק דשקולין הם אמריק סי סיריהי מסקס ומדביק נדה תם
הכי דא״כ בהו נמי ,ודוק היסב .עקוט סדכריט הנ״ל דטשיט יבמה לשוק ,רדעיק דלא צריך יש בה הייה תם אץ כרס ©מר
סמוכין להמליט כסברת מהרש״א הנ״ל דאף דלר״ל ילפינן מלקות סתשלומין ,וממילא גם אמתו חייב ,ועדיין צריך טאת־ ,דא״כ גס
ממיתה ,מ״ח אי ילפינן מתחת דכתיב גני מלקות אמי־ינן דגלי רק לדפ״ק י״ל הכי כיק דאפשר דנפרה אתי לחייט לאמן והנזה״ג
לערן מלקות ולא לענק מיתה ,ה״ג אף אם אמריק כיק דגלי גלי ,בחרא דלא בפי יש הדה או דאתיא לנדה לחוד ,ומזה׳יכ דכדת אינו
ידינו לענין חמן כיון דגלי דמיחה בידי שמים אינו פוטרו ה״נ כרת© ,טרו ,אמריק דשקולין הם וסרטן שניהם חייט לאדן תם נדה ,
יהיתה בידי שמים וכרת חד טכסיסא הוא .ונכלל בלשון אסק דקרא ,וממילא נם אחו© חייב  ,ונראה דטונתו דלפק זה בודאי ניחא ם:דס
אבל לא אמריגן מכח דגלי קרא דגם מיתת ב״ד איט פיטרו ,וא״.. 3החהרש״א ,והייט אם אפשר לאוקמי בכל חייבי לאדן ,בודאי לא
נאיכל תרימה בשבת היכא דהוציא בפיו בודאי אמרינן קלב״מ ונתקיימו מוקמינן לגדה דמה״ח לדחוק דהקרא אתי לחד גומא ,ומהני דל״ש לומר
הי מינייהו מפקח ,דודאי יותר טוב <אוח© קרא לחייבי לאדן ממה
דבריני הנ״ל די״ל דרנבה״ק מיירי לענק אכילת תרומה ודוק .
לי) אעם לקישטא דמלתא אק זה בטי על קו האמת ,דודאי דמיקמי לנדה בחד גוונא דוקא ,אבל נרבק דרט״ק דהספק אם
־ ־ ־1דוחק לומר דרנבה״ק ©ירי לענק אוכל תרומה ביוה״כ ליבמה לשיק לחוד או לנדה לחוד בזה שייך הי מינייהו מפקת ,ונכון.
ובפרט דאיתא בתוספתא (פ״ז דב״ק) הגונב שזר הנסקל וטבחו  ,לו) ובזה מיושב ג״כ ,דלנאורה יש סתירה לדברי הס״י ממה
דהקשו ©ס׳ ת©לה דמנ״ל לר״א דהכל ©דיס בבא פל
יטיבח לט״ז משלם ד׳ וה׳ דברי ר״מ וחכמים אומרים פד שתהא זניחה
 kמתרח באכילה  ,רנבה״ק אומר יוה״ב הרי הוא כשבח לחשלומין ,הנדה ,דלמא פ״ל דבנדה פטור מרנבה״ק ,והא הקט שספק התימני
משמע דרנבה״ק אמר דינו לענק טובח ביוה״ב ,וי״ל דאף דסוגיא דבעי יש בה ©יה ,היינו משום יבמה לשוק ,ולכאורה י״ל טון '1׳/י
דידן הביא סתם רנבה״ק הי׳ עושה יוה״כ כשבח  ,ס״מ י״ל דסחיך דשמטק התימט ס״ל דלא ב© ראויה לקיימה ,פ״כ דדריש רק חד
על התוספתא דהאי בטובח בייה״נ ,וביותר דמוכרחיס אט לימר כן  ,נטרה לחייבי פשה (וכ״כ להדיא במהרש״א ב©ם׳ ד״ה ©לא סחת b 4k־5
איד
יאל״כיקשה דלמארנבה״ק לאס״לכר״מ דלוקה ומשלם ,והא דעושה חחח נחר) וא״כ ממילא טון דלא ידפינן אי א© לחייבי פשה וגזה״ב
יוה״ב כשבת היינו לענין חובל בחבירו ביוה״כ דאי לא היה כרת דלא ב© ראויה לקיימה ,או רא© לנדה דראויה לקיימה,והנזה״כ
פיטרו היה חייב לשלס \דהא בחובל הדק ממונא' משלם מלקי לא דכרח איט פוטרו אמריק © מיניי© מפקח ומרטנן חייט פשה 'V
לקי( ,וכמו דקיי״ל בש״ע סי׳ חכ״ד סיב וסמ״ע שם סק״זז ובאמת ונדה  ,ולפי הנ״ל ניחא דלא שייך בזה © מלי© מפקס ,דיוהר יל־או
לא הבנתי דמנ״ל כ״כ זה בפשיטות הא לפ״מ דקיי״ל דבכל התורה מסתבר לאוקמי טל ©"בי משה דטקי כקרא לחד נוונא בנדה .
מלקי לקי ממונא לא משל; משמע כפשוטא דמלתא דמלקו׳ חמור וממילא ולפ״ז י©ד דברי ©ס׳ לס©ר פירש״י דאם איתא דהך• ולא©©
מדרנבה״ק קאי אמתני׳ דלמא הטפס הטרה רט טק דלת
הטעם בחובל דממונא משלם דהותר מכללו בב״ד ,והנראה דהותר
מכללו היינו דהלאו קיל דהותר מכללי ,מש״ה דחיק לה בקל ,וא״כ ידענא אי אתי ליבמה לשוק או לנדה © מניי© מפקח ,וכ״ז לרב
זה רק לגבי לאו דחיבל  ,אבל בחובל דיוה״כ דהלאו מצד יוה״כ דקיי״ל כוו©׳ דס״ל דאין קידושין ©פסין טבמה לשוק ,אבל לשמיאל
חמיר היי כמו כל חייבי לאוין דמלקי לקי ,וסברא זו מוכח בת״י ד״ה דמספקא ליה אי קידושין ©פסין ביבמה לשוק לאו© צד דקידושק
אלמא קסבר עולא ,נמה שכתבו ועוד כיון דאבושת ופגם קאי מאי ©פסק שפיר מוכח דמתני׳ דלא כרגבה״ק ,דאל״כ נימא דהנפרה
קאמר בסמוך מה לחובל שכן חייב בה׳ דברים ,אטו בישת לאו חובל אתי לנדה ,וא״כ י״ל דר״פ דאסי לאטי דלרבה מתני׳ כסאן ©קיס
הוא .ולכאורה אריכות לשונם אך למותר .והו״ל להקשות בקצרה  .לה ,אי כרנבה״ק קשיא אחו©© ,יט לאביי לשיט© דס״לטב©ת
דאי אבושח ופנס הא הוא חובל דממונא משלם ,אלא ודאי דכוונתם (דף מט) דסספקא ליה אי כרב או כשמואל ,ולזה הקשה דל© הצד
כך ,דלאוחו צד דממונא לקולא ונחיבל משלם דהותר מכללו ניחא .דקידושין ©פסק ,א״כ אי כרנבה״ק ק©א א©© ,ואף דדחיקא
דאף רטשה ופגם הוי חובל ,מ״מ הלאו איט דחובל אלא דממזרח ,קצת דלמא אביי לנפשיה סספקא ליה ,אבל באמת יאמר דרבה
וזה לא הותר מכללו ,וחזה יל״ד בלשק רש״׳י ד״ה ואי ממונא לקולא סבר כרב ,מ״מ י״ל דר״פ לנם©ה ס״ל לחלוטין כשמואל ,ומש״ה
אמר דלאיסו צד דקידושין ©פסק אי כרנבה״ק קשיא אחו© :
וכו׳ תאמר כשאר חייבי ממון כגון קנס  .אמאי לא נקט בקצרה אכל
חייבי לחיין דממזרח ולזה נקטו קושייתם רק לאותו צד דממון חמור לז) אמנם באתת לענ׳׳ד תירוצא דהפ״י אינו מספיק פל קושיית
מהרש״ל הנ״ל ,דפדיין יקשה פל דברי ©ס׳ (ר״ה אלמא
דהיירינן מה לחובל שכן חייב בה׳ דברים והיינו כמו דהממון חמור
מאד בזה מנ׳״ה חין פושרין אוחו חזה .ונזה שפיר הקשו דה״נ בושת קסבר ©לא וכו׳) רזהו לרבק ררפ״ק  ,אבל שפיר י״ל תזה״כמקרא
ופנס הוי חובל ,דאף דהלאו הואדממזרת ,מ״מ חלו הכל בחמונא דנערה הנמרה  ,ובזה ישאר הקושיא ,הא נם לרט״ק המכחה
דחמיר דחייב בה׳ דברים ,ומה דאמרינן בסוגיין (דף לה) בהדיא מתקיימת ראם ני"* דכפלמא מלקי לקי מנ״ל לאיקמי הריטי לטיט
דמחייב בקרע שיראק ,רמשמע דבמזיד פשיטא דפטור מלשלם לאוק וכריתות ,וגלי קרא דהוי גזה״כ לב׳ דברים ,א׳ רלא ב©׳
מהשיראין ,ולא אמרינן כיון דהלאו הוא דחבלה דהותר מכללו דחינן יש בה הויה ,הב* דלא אמריגן סלקי לקי וממילא נס בגדה ©יב
ליה גבי ממון ,צ״ל ראמרינן דלמא מה דגלי קרא נחבלה ,הייט קנם ,רלמא אתי רק לנדה לאוררי דבזה ממונא משלם מלקי לא לקי,
דוקא בממון וחלקות דחנלה דתרווייהו איתנהו דהלאו קיל דהותר אבל חייט לאק וחייט כריתות אק להם קנס ,דב© אשה הראויה
מכללו ,והממון המיר הרבה דחייב בה׳ דברים ,בזה הדין דממונא לו ,ואין לחרן דכוונת ©ס׳ דדלמא כרט״ק וכרי״צ דאין מלקות
משלם אבל לא בתמי; דטלמא ,וא״כ י״ל דחובל ביוה״כ י״ל דמלקי כחייבי כרי©ת ול״צ קרא לנדה ,דא״כ גם לרבק יייכא הוכחה
לקי ,וצ״ע לרינח  ,העיב דססך טל התוספתא דב״ק הנ״ל דרנבה״ק דדלמא כרי״צ ,וממילא כיון דלא ידעינן אם הקרא דנטרה א©
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החפץ

סימן סה סו

לבבו בקרט והכה למכה כדי להציל קרובו ואח״ן
קאמר שרואה את חבירו מכה רעהו יכול להטת
למכה כרי לאפרושי מאיסורא ומשמע הא יודעים
אנו רלאו בר הכי הוא שמפריש לאתרים מאיהורא
ודאי לאו למצוה נתטון אלא לשינאה עשה כן יע״ש

ה ומהרש״ל ביש״ש ככ״ק פ׳ המניח פ״ג סי״ע
כתב וז״ל רלהמרישו מאיסור יטל להטת וכו'
והביא מ״ש הרב ת״ה ז״ל דלהכוח לאשתו
שהיא תחת רשותו יטל משום אפרושי מאיסורא
וכמ״ש בגמ׳ גבי עכר ומ"ש סרא״ש כמכה את
 ,,חבירו ומ״ש בערכין וט׳ אלמא מותר להטתו על
רכר תוכחת ודוקא באדם מוחזק בכשרות שידוע
שלש״ש עשה והוא ארס חשוב ומופלג אבל בסתמא
דאינשי לאו כל כמיניה דא״כ לא שבקת תיי לכל
כריס וכל אדם ריק ילך ויכה חכירו על דבר
הוכחה בארן כי אין צדיק כאק אשר יעשה טוב
ולא יחטא והתורה לא ניתנה רשות ומקל ורצועה
אלא לדיין או לאדם חשוב שדבריו נשמעים ג״כ
לפי שעה מיתר להטת חכירו ולאפרושי מאיסורא
והכל לפי ראות עיני הריין ודוקא לאפרושי משאר
איסורא דכיט לשמים אכל מה שכין אדם לחבירו
כגון אחד שהרבה לחכיריו שמיתר לכל ארם אפי'
איש פשוט להציל אחיו ויטל להטת את המכה
להציל את המוכה עכ״ל •
ו ובסימן ז״ך שם ביש״ש כתב וז״ל עוד פסק
הרא״ש וכן הרין באדם הרואה שמכין את
אביו או את כנו או אחיו .והכה המכה כדי להציל
את קרובו פטור וכו' וכן אם רואה שישראל מכה
את חבירו ואין יטל להציל אם לא שינה המכה
אע״פ׳ שאיט מנהו מכת נפש מותר להטת המכה
משום אפרושי מאיסור וכמש״ל קי״ט וט׳ ומרחלקינהו
הרא״ש כתרי בכי כתחילה כתב אביו או כנו או
אחיו ותלש טעמו שיכול להציל את קרובו כמו
אשה המצלת לפעלה ואח״ן פסק אפי' תבירו יטל
להצילו ולהפריש למכה מאיסורא אלמא דינים
מלוקים הם וכן נראה ראשה הרואה שארס מכה
את בעלה אפי' בדין אם לא ידע והצילו פשיטא
שפטורה וזה אונס ממש מאחר שלא ידע באיך
הסיכה ואיך תעמוד כצער נפשה לאתאפק וגס
זה המכה לא? היה ברעתו להטיןו מפני אשתו
ונדון זח דומה למי שראה שמטס לאביו וט׳ שאין
אדם יטל לראות לאתאפק כצערו וגם למכה היה
לו ליזהר שלא להטתו לפניו מ״מ אם יש ערים
שידע האב שבדין הכהו לכט פשיטא דחייב וכן
׳ האשה יע״ש

I

סימן סו
‘מצות צריכות כוונות
א קי״ל מצות צריטת כוונה הכי פסקו הפוסקים
כמו שנראה מדברי כה״ג והרא״ש כטור א״ח
סי״ס וכ״ה רעת הרי״ף כמ״ש שם הרב"ח׳כשם
מהרש״ל וכ״כ הרב ר״ת שה׳יק רפ״ו דרוב הפוק׳
פסקו רמצות צריטת טונה יע״ש ג

חיים

סו

כ אכן תלמידי ר"י כסופ״ק דכרטת כתבו זז' ל
אמנם ר״ה גאון והרכה מן המפרשים פסקו
דמצות א״צ כוונה יע״ש גם הרב לחם שמיס פ״ב
רברטת ר״ז ע״ח כתב דקי״ל כמ׳ר מצות א״צ
כוונה כרוכתיה טוכא ותקיף חילייהו דהסוכרים
כן יע״ש גם הרב חיי נטלם רז״ך ע״א כתב וז״ל
נלמד מכל הכתו' רנראה מדכרי הש״ס והפוסקים
ריורןר יש לט לו׳ רמצוין א״צ טונה ומה שעסקו
קצת פוסקים רצריך טונה איט אלא משום חומרא
יע״ש •
ג מצות צריטת כוונה הוי מדאורייתא שמש
צדקה חא״ח סי׳ כ״ט דל״ו ע״ר דהוי מד״ת
והביאו הרב קהלת יעקב כתוס' דרבנן מער' מ׳
אות קפ״ב ועמ״ש הרב קול אליהו ח״א חא״ח סי'
ל״ר וכס׳ ארעא דישראל מער׳ מ■ וכס׳ כסא אליהו
א"ח סי״ס ישונטת יעקב א״ח סי״ס ־
ד הא דמצית צריטת טונה הייט במטת עצמן
אבל טבילה ושחיטה שהם מכשירים אינן בסוג
זה ובלא טונה מהני הר״ן כחי' לפ״ב דחולין
לדל׳־א •
ה -אכל הג״א בפ״ב מדהביא מנרה שנאנסה וטבלה
ש״מ יס״ל דאפי׳ בטבילה בעי טונה למ׳ד
מטת צריטת כוונה וכ״נ דעת הר״ח בשה״ק רפ״ו
דהכיא ראיה להכרית דמטת צריטת טונה ממ״ש
טכל ולא הוחזק כאילו לא טכל יע״ש ועמ״ש
בס״ד ע״ר כמ״א •ו אפי' למ״ד מטת א״צ טונה ה״מ בדבר שיש
כו מעשה שהמעשה הוא במקום הטנה כנטילת
צולב וכדומה אכל במטה התלויה כאמירה בלבד ודאי
צריך כונה סהאמי' היא בלב וכשאיט מטין באמי' ואיט
עושה מעשה נמצא כמי שלא עשה שום דבר מהמטה
תלמידי ר"י סופ״ק דכרטת וכה "ג חילק ה״ה בפ״ב
מה' שופר ה״ד דבשופר צריך טונה שאיט עושה
מעשה כ״א השמיעה ואפי' התוקע עיקרו שמיעה
משא״ב אכילת מצה יע״ש
ז ורביט שמואל כתב רמצות א״צ טונה ויוצא
בריעבר כסתם אכל כשמתטין ביריעה שלא
לצאת וראי איט יוצא -שם כתר״י והרשב״א ח״א
סי' תנ״ת בשם חכמי הצרפתים יע״ש והר fהו״פ
ראהו ב״ר וב״י כא"ח סי׳ רצ״ו וכ״ב מז״ח הגדול
ז"ל כסי ־ חק״ל חיו״ד ח"ב סי׳ כ״ב דמ״ה ע״ר
ובח״ג סי‘ ל״א י״ס ע״א ובחק״ל חח״מ ח״א סי'
 .׳ ג׳ ד"ג־ע״א
ח וככ״מ שם כה׳ שוער פ״ב ה״ר חילק באטלת
מצה דמהני בלא טונה שכן נהנה יע״ש
ט דאפי' למ״ד מטת אינן צריכות טונה כק״ש
צריך טונה דהוי קבלת עול מלבות שמים
עולת תמיר א״ח סי'ש סק״ג
יוד לכתחילה ימין הנוטל לנטילה המכסי־ת
לאכילה וכוונת כרתן נמי מועילאפי׳לכתחי׳
אפי׳ לא ניוין הנוטל כלל ש״ע א״ח סימן קט׳ין
סי"ג והגה' מור"ם שם ועיין כחולין דל"א ע "כ
טכילתידיס טמאות מקני הטבילה כלא טונה וכ״ה
הדרכ״ז קח' ח״א סי' ל״ר •
מה שהצריכו טינה כקריאת מגילה משים
יא
פרסומי ניקא א״נ אם אינו קורא בטונה
הו"ל כקורא ע״פ ולא יצא א "ג דהוי מדרבנן
החמירו

<
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הרב גדליה אהרן רבינוביץ
שיקגו איל.
א

תקנת בנים המוכים ע״י ההורים
שאלה :הביאו ילד לבית חולים .הילד הי׳ מוכה ומעונה ,מלא פצעים
וחבורות מרוב המכות שהכהו אביו .אחרי שריפאוהו הרופאים ,נתעוררה הבע,׳
האם חייבים להחזיר את הילד לביתו ולהוריו ,מקום שבודאי יהא מוכה ומעונה

עוד הפעם ,שהרי אין זו הפעם הראשונה שקרה שהכהו אביו מכות־רצח ,או
שהרופאים ייכנסו בעובי הקורה כדי להוציא רשיון מהממשלה שיטלו את הילד
מהוריו ויכניסו אותו לבית אחר מקום שיקבל חינוך טוב ,וטיפול מתוך אהבה

וחמלה.
תשובה :תנן בפ׳ אלו הן הגולין (א ח) אבא שאול אומר מה חטבת עצים
רשות אף כל רשות ,יצא האב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו ושליח
ב״ד .ולקמיה (שם ב) תנן האב גולה ע״י הבן ופריך עלה בגט׳ והאמרת יצא

האב המכה את בנו ומשני דגמיר׳ ושוב פריך והאמרת אע״ג דגמיר מצוד ,קעביד
(דכתיב יסר בנך ויניחך) ומשני בשוליא דנגרי ,ופריך שוליא דנגרי חיותא הוא
דלמדיה (ואף זו מצוד ,על האב ללמדו דילפי׳ לה מקרא בפ״ק דקידושין דכתיב
ראה חיים עם האשד ,אשר אהבת ,הקיש אומנות שהוא חיותו לאשר" כשם שאביו
חייב להשיאו אשד ,כדכתיב וקחו לבניכם נשים כך חייב ללמדו אומנות) ,ומשני
דגמיר אומנותו אחריתי .וחזינן מדברי ד,גמ׳ הללו דלא בכל אופן פטור האב

המכה את בנו מגלות ,אלא דוקא באופן שההכאה הוי מצוד" ובלא״ה חייב עליו
גלות ,ורואים מזה דיש אופנים שאין שום מצוד ,בהכאת בנו.

ולכאורה קשה אמאי דחיק בגט׳ לומר דאיירי בשוליא דנגרי דגמיר אומגותא
אחריתי ,אמאי לא תירץ בפשיטות דאיירי היכא דהאב הכד ,את בנו מרוב שיחו
וכעסו ולא לשום תועלת מיוחדת .ונראה לומר ע״פ מה שכתב בשיח יצחק לתרץ
מה שהקשו האחרונים דאמאי לא תירץ בגט׳ בפשיטות דאיירי בבנו הגדול
דאיתא בגט׳ דקידושין (ל א) דאין מצות חינוך על בנו הגדול ,ועוד אמרו בגט׳

דמו״ק (יז א) דהמכה בנו הגדול עובר משום ולפני עור לא תתן מכשול שהרי
גורם לו לבעט באביו ומכשילו ,וא״כ אמאי לא אוקים המשנה במכה בנו הגדול
דאז גולה על ידו .ותי׳ בשיח יצחק דהנה הטעם שבהכאה של מצוד ,אינו גולה

הוא משום דילפי׳ ממה דכתיב אשר יבוא את רעהו ביער אי בעי עייל אי בעי
לא עייל ובעינן הכאה דרשות דוקא ולא דמצוה ,וכמו כן נימא אנן דר,כאד ,דעבירה
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ג״כ מופקע מחיוב גלות משום דל״ה רשות ול״ה בכלל אי בעי עייל ואי בעי
לא עייל ,ולהכי לא מצי לאוקמה למתני׳ בכה״ג עכ״ד .ונראה להוסיף בביאור
דבריו דחיוב גלות הוא רק באופן דהוי המעשה רשות ,דרק על אותו שוגג חייבה
התורה גלות׳ אבל אם הוי מעשה המצוד .אז הוי שוגג קרוב לאונס ולא בעי
גלות׳ וכמו כן אם הוי מעשה העבירה הוי שוגג קרוב למזיד ולא סגי בגלות .ולפי

זה יש לנו לומר כמו כן בד,כה את בנו שלא לשום תועלת ורק מתוך שיחו וכעסו
אז הוי ההכאה מעשה העבירה ול״ה בכלל אי בעי עייל אי בעי לא עייל ולד,כי
אינו חייב עליו גלות ,וא״כ לא מצי לאוקמא למותני׳ בהאי גוונא׳ ומבעי ליה
לאוקמה בשוליא דנגרי דגמיר אומנותא אחריתי.

אולם עדיין קשה ממה שכתב הרמב״ם בפ״ה מהל׳ רוצח ה״ה :האב שהרג את
בנו גולה על ידו׳ במה דברים אמורים כשהרגו שלא בשעת לימוד ,או שהי׳
מלמדו אומנות אחרת שאינו צריך לה ,אבל אם יסר בנו כדי ללמדו תורה או
חכמה או אומנות ומת פטור .ורואים מדברי הרמב״ם דאם האב הכה את בנו סתם
ולא לשום תועלת מיוחדת הר״ז חייב גלות ,וא״כ זה סותר את מה שכתבנו דכיון
דל״ה תועלת הוי מעשה עבירה ואינו חייב עליו גלות .אולם יש לומר דבשלמא

היכא דמכה את בגו הגדול דיש הלכה מפורשת דבנו הגדול מופקע מדין חינוך
והמכה את בגו הגדול עובר עליו בולפני עור אז אמרי׳ דפטור מגלות משום
דלא הוי הכאה דרשות ,אבל במכה בנו הקטן דאית ביה מצות חינוך אלא דד,כאד,
זו לא היתד .לתועלת מצוד .שפיר חשיב הכאה דרשות וחייב עליו גלות .אלא דשוב
יקשה אמאי לא אוקים מתני׳ בהכאה סתמית שלא לשם מצות׳ ואמאי דחיק לאוקמה
בשוליא דנגרי דגמיר אומנותא אחריתי .ועוד קשה דבאמת אין סברא לחלק בין
הכאה סתם להכאת בנו הגדול ,דהרי אמרת דד,כאד ,סתם לא הוי מצוד ,ואי לא הוי

מצוד ,ע״כ דעבירה היא ,שהרי אם אין כאן מצוד ,הרי לא עדיף האב בהכאה זו

ממישהו אחר ,והרי איש אחר המכה עובר עליו בלאו דלא יוסיף ,ושוב הוי הכאה
דעבירה ולפי סברת השיח יצחק לא יהא חייב עליו גלות .וא״כ מוכח מדברי

הרמב״ם דלא כסברת השיח יצחק׳ ובין הכאה דרשות ובין הכאה דעבירה חייבים
עליו גלות .והא דקשה למה לא נקיט בגמ׳ הכאת בנו הגדול או הכאה סתמית
מוכרחים לומר דאה״ג דהו״ל למינקט כן ,אלא דעדיפא ליה לאוקמי בשוליא
דנגרי דגמיר אומנותא אחריתי דבכהאי גוונא הושב האב דעביד מצוד ,והו״א
דיפטור מגלות להבי קמ״ל דאף בכד",ג חייב גלות.
ושוב מצאתי כדברי בבית הבחירה לד,רב ד,מאירי שכתב :והעלו בענין זה
על דעת פסק שכל שהוא מיסרו בענין לימוד התורה ונתיבותיה וכן כל מיני
חכמה אפי׳ למד כל צרכו פטור ,וכל שהוא מיסרו בענין אומנות אחרת ,אם לא
למד כל צרכו פטור ,שאף לימוד אומנות מצוד ,היא׳ הא באומנות אם למד כל
צרכו והי׳ מלמדו אומנות אחרת והרגו חייב ,שלימוד אומנות אהר שיש לו אומנות

אחרת בכדי חיותו אין בו מצוד" וכל שכן שאם הרגו שלא בשעת לימוד שום דבר
גולה ,כגון שהי׳ מבקע עצים ,אלא שזו לא הוצרך ללמדה ,כשהקשר ,לו והא
אמרת יצא האב וכו׳ היה לו לתרץ כגון שהרגו בלא עסק מצוד" אלא שזו לא
הוצרכה.

שלח

הלכה ורפואה

אולם אחרי העיון שוב ראיתי שאפשר להעמיד דברי השיח יצחק ,ונימא
דמש״ב הרמב׳-ם שהרגו שלא בשעת לימוד אינו כמו שפירשנו לעיל דאיירי היכא

דר,כהו הכאה שאינה של מצור" אלא דאיירי כגון שהכהו בשעה שהי׳ מבקע עצים
וכיו״ב ,ורק בכגון הא חייב עליו גלות ,אבל היכא דד,כהו הכאה סתמית או שהכה
בנו הגדול ,דאז בודאי הוי הכאה דעבירה ,שוב נימא דפטור מגלות משום דל״ה
בכלל הא דאי בעי עייל אי בעי לא עייל ,אלא דמ״מ מוכח מדברי ד,מאירי
דהקושיא שסברא זו באה לתרץ מעיקרא לא קשה מידי .ועוד יש לעיין מהו

באמת החילוק בין הכאה סתמית להא דשוליא דנגרי דגמיר אומנותא אחריתי,

בכל אופן ל״ה הכאה דמצוה ואי לא הוי הכאה דמצוה שוב הוי הכאה דעבירה,
וא״כ שוב מוכח דאף בהכאה דעבירה חייב גלות ,ועדיין צ״ע בזה.
בכל אופן שיהי׳ נראה פשוט דאב המכה את בנו הכאה סתמית ,אי משום

רוב שיחו וכעסו ,או מטעם אחר ,הוי הכאה זו הכאה דעבירה ,וכן איתא בסוף
ם׳ סדר היום בפי׳ משנת בן חמש למקרא שכתב :ובאלו הה׳ שנים אין לצער

לתינוק בשום דרך כי אין לו שכל כלל ,וכל מה שיקח מצדו ומתבונתו יקח,
אבל אין להכותו כלל על שום דבר וענין ,והמכה בו חוטא ,גדולה מזו ארז״ל קטן
אוכל נבלות אין ב״ד מצווין להפרישו ,ואע״פ שעושה מעשה איסור ,כ״ש לתינוק
ובמקום שאינו עושה מעשה׳ אדרבה צריך לחנכו בכל ענין בו׳ עיי״ש.
והנה כל זה הוא היכא דד,כהו האב הכאה שאינה של מצוה ,אבל עדיין יש

לחקור מהו הדין היכא דהכה האב לבנו מכה רבה הרבה יותר מכפי הצורך׳ כדי
לייסר בנו לתורה ומצות ,ואדרבה ההכאה המרובה מזיקה לבן בגוף ונפש גם יחד,
אם חשובה היא הכאה של מצוה או לא.
והנה אהא דתנן דשליח בי״ד פטור מגלות נחלקו הראשונים במאי איירי,
דרש״י פי׳ דאיירי בשליח ב״ד המכה ארבעים למי שחייב מלקות והרמב״ם בפ״ה
מהל׳ רוצח ה״ו פי׳ דאיירי בשליח ב״ד המכה בע״ד הנמנע מלבוא לדין ,והראב״ד
שם השיג על הרמב״ם ופי׳ דאיירי בשליח ב״ד שהלקה יותר ממה שאמרו בי״ד,

והקשה עליו ד,מאירי דממ״ב קשה ,דאי הכה יותר ממה שאמדו ב״ד הרי תנן
לקמן (מכות כב ב) הוסיף לו רצועה אחת ומת הר״ז גולה׳ ואם מת בתוך האומד
הרי ודאי אנוס הוא ,ומתוך כך דחה פי׳ רש״י והראב״ד והכריע כפי׳ הרמב״ם,
אולם ראיתי בשו״ת זכר יצחק (סי׳ סד) שתי׳ דעת הראב״ד בטוב טעם ואמר

דהא דתנן דד,וסיף לו רצועה אחת גולה היינו שהוסיף על דין התורה דל״ט מלקות
ואז ההוספה בודאי לא הוי מצוד ,וגולה על הכאה זו ,אבל בהוסיף על האומד מ״מ

הוי ההוספה מצוד ,דמתקיים בו מצות מלקות אף ביותר על האומד ,והרמב״ם לא
ניחא ליה בזה וסבר דכל שהוסיף על האומד הוי ההוספה הכאה דרשות׳ וא״כ
שוב יקשה דממ״ב מאי קמ״ל בהא דאי הוי יותר מן האומד הרי גולה עליו ואי
הוי בתוך האומד הרי הוי אנוס ,אלא ע״כ דאיירי בשליח ב״ד המכה את הנמנע
מלבוא לדין עכ״ד .ולכאורה יש לנו לומר דחקירתנו תלויה בהאי פלוגתא
דלהראב״ד דסבר דאם הוסיף על האומד מ״מ הוי הכאה דמצוה יש לנו לומר אף

באב המכה את בנו אף אם מלקהו יותר מן הצורך מ״מ הוי הכאה דמצוה׳ אבל
להרמב״ם דסבר דאם מכהו יותר מן האומד ל״ה הכאה דמצוה אף באב המכה

שלט
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את בנו יש לנו לומר דאם מכהו יותר מן הצורך ל״ה הכאה דמצוה .אבל בשליח
בי״ד המכה את הנמנע מלבוא לבי״ד הרי אין שיעור להכאה זו דהא קיי״ל
אותו עד שתצא נפשו (אבל עי׳ בשו״ת חת״ם או״ח סי׳ קעז שאדרבה
מזה על הרמב״ם דפשיטא דשליח ב״ד פטור דהא מכין אותו עד שתצא
אולם י״ל דהנה הראב״ד בהשגתו על הרמב״ם אמר דהא דד,רדפה הוא דוקא

דמכין
הקשה
נפשו,
בבעל

עבירות עד שיחזור בו ,אבל בנמנע לבוא לבי״ד לא אמרי׳ כן׳ וא״כ י״ל דזה גופא
קמ״ל דאף בכגון הא מכין אותו עד שתצא נפשו ולד,כי פטור מגלות ,וצ״ע בזה).
אולם באמת ז״א דאי אפשר לדמות דין האב המכה את בנו להא דמלקות,
שהרי במלקות נמצא שיעור מפורש בתורה ארבעים יכנו ואתו רבנן ובצרי חדא,
ולד,כי אף דלא מלקינן יתיה יותר מן האומד כדי שלא לסכן את נפשו ,מ״מ כל

שהלקהו בתוך השיעור דל״ט מלקות שם מלקות דמצוה עליה ,אבל בהכאה דאב
לבנו הרי אין שום דין מיוחד כמה חייב לייסרו ,אדרבה יש לנו לומר דכל שיש
תועלת לבן בהכאת אביו חשיב הלקאה דמצוה ויותר מזה לא הוי מצוה ,ונראה
דזהו נימוקו של מימרא דרב יצחק (כתובות נ א) דאמר דבאושא התקינו שיהא
אדם מתגלגל עם בנו עד שתים עשרה שנה ,מכאן ואילך יורד עמו לחייו׳ דעד
שתים עשרה יגלגל עמו בנחת ובדברים רכים ,ואחרי כן יורד עמו לחייו לרדותו

ברצועה ובחוסר לחם׳ וע״כ דעד שתים עשרה אין תועלת ברדייה קשה ולהכי
לא מייסר אותו אביו ,אבל אח״כ שפיר קעביד משום דאז הוא התועלת בזה,
וא״כ י״ל דאם מייסר באופן שאין תועלת בזה אין בזה מצור .כלל ,ואם מת בתוך
זה הר״ז גולה (אם לא דנימא דהוי עבירה ואינו גולה כסברת השיח יצחק הנ״ל).
ועוד נראה עפמש״ב בחי׳ הרמב״ן על מה שאמר בגמ׳ דהאב המכה את בנו

פטור מגלות משום דהוי מצוד" ומשמע דאי לא הוי מצוד ,הוי חייב גלות׳ ואמאי

הא הוי שוגג קרוב למזיד ,ומאי שנא מחא דמקשה בפ׳ המניח (ב״ק לב ב) גבי
הוסיפו לו אחת יתירה דהוי שוגג קרוב למזיד ,ומתרץ הרמב״ן דשאני גבי מלקות
דלא הוי ליה לממחייה טפי ,מזיד הוא בהכאה להזיקו ,והו״ל לאסוקי אדעתיה
ולמרמי אנפשיה דמיית בחדא׳ אבל הכא באב המכה את בנו דברשות הוא מכה
אותו לא הו״ל לאסוקי אדעתי׳ דודאי כשמכה אותו לייסרו שוגג הוא במיתתו .אולם
ידידי הר״מ הרשלר שליט״א בהערותיו על הרמב״ן הקשה דהוה ליה להקשות

עוד יותר על מה דאיתא בסמוך גבי האב גולה ע״י הבן דאם מכהו ע״מ לייסרו
שלא במקום מצוד ,דגולה ,וקשה כיון דכל הכאה דלאו מצוד ,הוד ,קרוב למזיד

אמאי גולה .אלא דמוכרחין לומר דכל שמכהו ע״מ לייסרו עדיין הוד ,בכלל הרשות

להכותו וחשוב שוגג בהכאתו ,משא״ב היכא דמוסיף לו רצועה אחת דמתכוין
להזיקו ולא הו״ל להכותו כלל הוי שוגג קרוב למזיד .וא״כ בני״ד דאם האב מכה
את בנו יותר מן הצורך יש לנו לומר דלא מיבעיא דל״ה מצוד ,כלל ,אלא דיש

מדד,כהו

לנו לומר דהוי שוגג
מכה רבה שלא לצורך.
ועוד נראה לומר ע״פ מה שבארתי בתשובה אחרת מה דפסק הרמב״ם כמ״ד
דמצות תוכחה היא עד הכאה וכמו שכתב הרמב״ם בפ״ו מהל׳ עדות ד",ז ,וכתב
עוד יותר בשו״ת חוות יאיר (סי׳ קסד) דד,ירא וחרד לדבר ה׳ יוסיף להוכיח אף
הקרוב למזיד דהו״ל לאסוקי אדעתי׳ דמת תחת ידו

שמ

הלכה ורפואה

אחר ההכאה .,ולכאורה קשה אמאי יהא מותר להוכיח עד ההכאה ואפי׳ אח״כ׳
הא מכשיל את חברו במה שגורם לו להכותו׳ דעל הרמת יד בלבד נקרא חברו
רשע וכדאי׳ בסנהדרין (נח ב) ,ואם חברו חובל בו הריהו עובר בלאו שיש בו
מלקות וכמבואר בכתובות (לב ב) עיי״ש׳ ואמאי לא נימא ליה דיפסיק להוכיחו
קודם שיש חשש שיבוא חברו להכותו כדי שלא יעבור הוא בלפ״ע .ועכצ״ל

דהיכא דאיכא דאיהו מתכוין לטובת חברו ויש סיכויים שיועיל לו ומקיים בזה
מצות תוכחה לא שייך לומר דשם מכשול לפני חברו במה שמכהו ולהכי מותר

לו להמשיך בתוכחתו עד הכאה ואפי׳ אח״כ .ואין להקשות מהא דאיתא במו״ק
(יז א) דאסור לאב להכות בנו הגדול שמא יבעט הבן באביו וקעבר האב בלפ״ע,
דשאני התם כדאיתא בתום׳ ר״י הזקן (קידושין ל א) דהא דאמרי׳ לפ״ע לא תתן
מכשול לאזהרה למכה בנו הגדול איירי דוקא במכה והולך ומטיל בו יצה״ר וגורם
לו להחטיאו ,ומוכח מדבריו דהאיסור הוא רק היכא דההכאה אינה לתועלת הבן

ואדרבה מחטיאו ,אבל היכא דעושה דרך תוכחה ויש בזה תועלת לבן אין חוששין
משום לפ״ע ,ע״כ ממש״ב במק״א .ולפ״ז יש לנו לומר דאין דין מוגבל דוקא
למכה בגו הגדול ,אלא אפי׳ אם מכה בנו הקטן באופן כזה שמזיק לו וגורם לו
להחטיאו ובודאי אין שום תועלת בהכאה זו הריהו עובר עליו בלפ״ע ,וא״כ
במכהו מכה יתירה עד שמזיק לו בגוף ובנפש לא די שאין בזה שום מצוה׳ אלא
אף עבירה איכא (וע״ע בשו״ת הראנ״ח ח״א סי׳ קי״א שכתב דלא אמרו ששליח
ב״ד שהכה המסרב או הזיק אותו פטור אלא כשמכה אותו או מזיקו כדי לקבל
עליו את הדין ולהיות ציית אבל החרופין האלה שאינן נאמרין כדי להכריח אותו
לפרוע החובות אלא מפני הכעס והחימה עליו פשיטא שאין זה דומה כלל לההיא

דרבינו ירוחם לעיל עי״ש ,ועי׳ פתחי תשובה חו״מ תכד ד ,וכמו כן נימא אנן

באב המכה את בנו מתוך כעם וחימר.).
היוצא לנו מכל דברינו דבאב המכה את בנו שלא לצורך חינוך בודאי לא
הוי הכאה דמצוה וגם עבירה יש בהכאה זו ,וכמו כן באב המכה את בנו לצורך
חינוך אבל מכהו יותר מן הצורך ג״כ יש בזה עבירה .וא״כ נחזי אנן מהו דינו
של האי ילד׳ שהרי ראינו שכמה וכמה פעמים הובא לבית חולים מוכה ומעונה,
מכף רגל ועד ראש אין בו מתום׳ וקרוב הדבר שאם נחזירהו לביתו יהא חוזר
ונשנה אותה פרשה .והנה לא מיבעיא אם ההכאות הן מרובות וקשות כל כך עד
שבא לידי חשש סכנה בודאי אין זה צריך לפנים דאסור להחזירו לביתו ולהוריו,

שהרי אסור להכניסו למקום סכנה ,ואדרבה חובה יש על כל אחד ואחד להצילו,
שהרי קיי״ל (סנהדרין עג א; שו״ע חו״מ תכו א) דהרואה את חברו שהוא טובע

בנהר או שחי׳ גוררתו או לסטין באין עליו שהוא חייב להצילו שנאמר לא תעמוד
על דם רעך׳ ולא עוד אלא דכאן אביו רודף הוא׳ ואם רואים את אביו מכהו מכות
שיש בהן כדי לסכן את חייו הרי ניתן להצילו בנפשו׳ ואף דגבי בא במחתרת
מחלקת ד,גמ׳ (שם עב ב) בין אב הבא על הבן במחתרת ובין בן הבא על האב
במחתרת ואמרי׳ דהאב ודאי לא יהרוג את בנו דרחמי האב על הבן ,מ״מ הרי
כתבו התום׳ (שם בד״ה כאן באב על הבן) והה״מ בפ״ט מהל׳ גניבה ה״י דהיכא
דידוע דאין האב מרחם על בנו מותר לבן להורגו׳ וכאן הרי ראינו כמה וכמה
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שמא

פעמים שאביו הכהו מכות אכזריות ,וא״כ בודאי אין שום היתר למוסרו שוב תחת
יד אביו׳ אלא נראה דאפי׳ אם המצב אינו חמור כל כך שבא לידי חשש סכנה
ממש׳ אלא דמתוך ריבוי המכות וקושיין סובל הבן גופנית ונפשית ,ויש חשש
מבוסס שיבוא לידי הפרעות נפשיות רציניות׳ ומתוך כך
ובעל עבירה וכיו״ב ,בודאי מצוד .על כאו״א שיש בידו
הילד מבית אביו ולהביאו למקום מבטחים ,מקום בו יקבל
אהבה וחמלה ,כדי שיתגדל ככל ישראל הכשרים ,שהרי

עלול להתגדל כפושע
להשתדל להבריח את
חינוך ראוי והוגן ויהס
נתבאר דבמכות כאלו

לא די שאין בהם מצות חינוך אלא גם עבירה חמורה יש בזד" ואין לאב שום

טצדקי בעולם להסתתר מאחורי מסוד .צדקות שעושה כן לייסרו ולהדריכו בדרך
ישרה׳ שהרי במכות וייסורין כאלו הריהו מחטיאו עוד יותר ,ואמרי' בזה דגדול
המחטיאו יותר מן ההורגו ,וא״כ בהתנהגותו הפראית והבלתי־אחראית של האב
הרי אבד את זכותו לחנך את בנו ,ובודאי יש חובה להוציאו מתחת פיקוחו של האב
אל תחת פיקוח ראוי והוגן.

ואין לטעון איך נוכל להפקיע זכות ההורים על ילדיהם ,והרי הלכות
מפורשות מצינו לגבי זכות ההורים בילדיהם ,והיינו דכשנתגרשו ההורים פסק
הרמב״ם בפכ״א מהל׳ אישות הי״ז דהבן הוא אצל אמו עד שש שנים ואח״ב הוא
אצל אביו והבת היא אצל אמה לעולם ,והראב״ד משיג על הרמב״ם וסבר דהבן
הוא אצל אביו אף קודם שש ,והמחבר בשו״ע אה״ע (פב ז) פסק כדעת הרמב״ם
וא״כ כש״ב הוא היכא דההורים דרים יחד דיש להם הזכות לחנך את בניהם,

דבאמת זה אינו שהרי אין המדובר כאן בזכות ההורים אלא בזכות הילדים
וטובתם ,והרי מבואר בהגהת הרמ״א שם דפסק דהא דהבת היא אצל אמה הוא
דוקא אם הבי״ד רואים שזה לטובת הבת ,אבל אם רואים שזה לטובתה להיות
אצל אביה אין האם יכולה לכוף שתהא הבת עמה עיי״ש ,ועי׳ ברדב״ז (ח״א סי׳
קכג) שכתב בשאלה אם הבן יהי׳ אצל אביו או אצל אם אמו ,דהכל לפי ראות

עיני הבי״ד ואם רואים שתקנת הבן

הוא

שיהי׳ אצל אם אמו אזי יפסקו שיהי׳

עם אם אמו .וע״ע בשחת דרכי נועם (אה״ע סי׳ כו) שהאריך בהאי דינא והביא
שו״ת המיוחסות להרמב״ן שכתב וז״ל :ולעולם צריך לדקדק בכלל לדברים אלו
אחר מה שיראה בעיני בי״ד בכל מקום ומקום שיש בו יותר תיקון ליתומים
שבי״ד אביהם של יתומים לחזר אחר תיקונם עכ״ל׳ וביאר בדרכי נועם דבריו
וז״ל :כי חכמי התלמוד אמרו על הסתם דסתמא דמילתא הבת אצל האם ,והבן
ג״כ בקטנותו ,ואח״ב עם האב או עם קרוביו שאינם ראויים ליורשו ,שכל זה
תיקון הולד על הסתם ,אבל אם ראו בי״ד שאין בזה תיקון אלא אדרבה קלקול
מחזרין אחר תקנתן כפי ראות עיני הדיינין׳ וכל הפוסקים הסכימו בזה שהכל

תלוי לפי ראות עיני בי״ד מה שהוא תיקון לולד עכ״ל .וע״ע בשחת משפטי
שמואל (סי׳ צ) שכתב ג״כ דתלוי לפי ראות עיני בי״ד ,ואם רואים בי״ד שתקנת
הבת היא שתהי׳ אצל אם אמה ולא אצל אביה אז ישימו את הבת ברשות אם אמה
ולא אצל אביה ,ועוד מוסיף שם דנידון דידיה שראו שהאב התנהג באכזריות
עם בתו וגם חשוד על הרציחה בודאי אין מניחין את הבת אצלו עיי״ב.
הרי רואים מפורש מדברי הפוסקים דחובה על בי״ד לעשות לתקנת הבנים

שמב

הלכה

ורפואה

ואין משגיחים בזכויות האב והאם ,דתקנת הבנים קודם׳ וכמו כן הוא בנידו״ד
דיש חובה להוציאו מתחת פיקוחו של אביו ולמוסרו תחת יד המוסדות הממונים
לפיקוח על ילדים כאלו ,ובפרט הרופאים בבית־החולים יש להם חובה יתירה
לעשות הכל למען הצלת הילד הזה ,ראשית ,משום מצוד .הבאה לידך אל תחמיצנה,
והשנית ,הילד הוא עכשיו ברשותם ותחת פיקוחם ,וא״ב אסור להם להוציא את
הילד מתחת פיקוחם ולגרום לכך שיבוא שוב לרשותו של אביו ,והשלישית ,שהם
במעמד כזה שדבריהם נשמעים ביותר ,ובכח־סמכותם להפעיל מוסדות הממשלה
לעשות כל מאי דבעי למען טובת הילד ,ודעת לנבון נקל שהחלטה כזו צריכה

להעשות רק אחרי דיון מתון ובהתיעצות עם מורי־הוראה מובהקים ,ואז יעשו
כג״ל .והנלענ״ד כתבתי.

ב

הוצאת בת שיצאה לתרבות רעה מבית הוריה
שאלה :משפחה אחת ענייה ומדוכאה יש לה בת בכורה שיצאה לתרבות
רעה .היא יצאנית ,נתונה לשכרות ,להוטה אחרי סמים ,ויוצאת מן הבית לכמה
ימים שבהם היא עושה כל תעלוליה ,ואח״ב חוזרת לבית עיפה ובמצב דכאון.
באשר חוזרת לבית היא מספרת לאחיה ולאחיותיה הצעירים ממנה על כל
הרפתקאי דעדו עלה בצאתה מן הבית ,וכמובן שסיפורי השחתה אלו משפיעים
לרעה עליהם .נוסף לזה היא מוציאה הוצאות מופרזות על חשבון בני הבית
המיוסרים בעוני ובחוסר כל בלאו הכי ,והכל הולך למילוי תאוותיה .והנה היא

חולת הגוף והנפש יהד :סובלת מסוג מיוחד של סברת המסכן את חייה ,וגם סובלת
מהפרעות נפשיות שהן פרי התבגרות בלתי יציבה ותוצאה ממחלת הסברת עצמה
(שכידוע דסוג זה של מכרת הוא גורם לרוב להפרעות נפשיות ,דכאון מצד אחד,

והליכות מוזרות ובלתי־אחראיות מאידך גיסא) .והרופאים המטפלים בבעיותיה
ובבעיות המשפחה בכלל שואלים בזה שתי שאלות :א) אם יכולים לכפות אותה
שתמסור את עצמה לטיפול רפואי ולפיקוח תמידי שלא תתנהג בדרכים המסכנות
את חייה (וגם אולי עי״ז יוכלו להיטיב את מצבה הגופני והנפשי ככל האפשר)
ב) אם לא יצליחו להביאה לידי טיפול רפואי ופיקוח תמידי ,וגם לא יצליחו
להשפיע עליה לשנות את דרכה ,האם יש היתר (ואולי גם חובה) להורים להוציאה
מן הבית כדי שלא תשפיע לרעה על הילדים האחרים ועל הליכות הבית׳ ואף אם

הוצאה זו תגרום להרעת מצבה ולסיכון נוסף של חייה?
תשובה :הנה בשו״ת הרדב״ז (ח״ד ס׳י סז — אלף קלט) כתב גבי מי שאינו
רוצה שיחללו שבת בשביל רפואתו שכופין אותו שיתרפא׳ וכן פסק להלכה במשנה

ברורה (שכח ו) ,ועי׳ במור וקציעה (ר״ס שכח) שכתב דברים כדרבונות בענין זה,
וז״ל :בחולי ומכה שבגלוי שיש לרופא ידיעה ודאית והכרה ברורה בהם ועוסק
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תשלומי נזקי הגוף ותשלומי שבת בזמן הזה
אני רוצה בזה לברר כמה השלבים הלכתיים בעניין תשלומים עבור פיצויי
נזקי האדם בזמן הזה לפי דין השו״ע וההלכה ,ותחילור .נהדים כמה מסהנות
ויסודות שאנו ננסה בע״ה לברר להלן .אין המאמר בא לפסוק בזה הלכות למעשה׳

אלא לעורר כמה בעיות יסוד שבזה.
א) תשלום של "נזק" אינם חיובי תשלומים של נזקי ממון על ההפסדים
שיגרמו מחמת החבלה ,שכן מניעת
כיסו של חברו שפטורים עליהם.
תשלום עבור העין או היד שחבל
עין תחת עין — ממון ,כלומר כדי

עבודה ורווחים הם רק גרמא בעלמא כמבטל
עיקר דין ה״נזק" בחבלות אדם באדם ,הוא
בם׳ וכמו שאמרו בגמרא (בבא קמא פד א):
להחזיר את העין לקדמותו אמרה תורה שיש

לפצות זאת בתשלומי שווי "העין" שהזיקו.
ב) גם תשלומי ה״שבת" אינם תשלומים עבור כל יום ששוכב ואינו עובד

ומפסיד שאינו יכול להרוויח שגם זה דין גרמא להם ,אלא דין השבת להתחייב
בעת החבלה עבור ההפסדים שאינו יכול לעבוד בעת חוליו.

ג) דין תשלומי ה״נזק" וכן תשלומי ה״שבת" הם שני חיובים מיוחדים,
הנזק מפצה עבור העין או היד שנחבלו בשעת חבלה׳ והשבת משלמים כאילו לא
היה לו יד ומשלם כשומר קשואין .וכמו שאמרו (שם פה ב) :שבת רואין אותו
כאילו הוא שומר קשואין — מדת הדין לא לקתה שכבר נתן לו דמי ידו ודמי
רגלו .וכלל גדול הוא דבמקום שיש נזק׳ אין משתלם השבת רק אחר חישוב
שכאילו כבר שולם שומת הנזק .ואפילו אם נבצר מתוך איזה מניע שהוא לשום
או לגבות הנזק ,אין להגדיל את השבת במקום הנזק ,לפי כללים אלו אי אפשר
לעשות שומא של הפסדי עבודה מהמת המכה של כל החיים כבסים לשומת נזק ,שכן

הנזק אינו פיצוי כספי עבור היקף ההפסדים שאינו
ולהרויח ,אלא חידוש דין התורה כי כבסים לתשלום
אבר ,הוא עקרון של השבת המצב לקדמותו ,כלומר כי
לניזוק את שווי היד שנלקחה אצלו .ושומא זו יכולה

יכול לעבוד כל ימי חייו
במקרה של חבלה ואבדן
כסף וממון מסוגל להחזיר
לבא רק בצורה של כמה

היה שוה וכמה הוא שוה.
וגם חיוב ה״שבת" הוא תשלום כגישה ענשית בתחום דיני הפיצויים׳ כלומר,
החיוב בא על מעשה החבלה שמונעת ממנו לעבוד בימי חוליו ,וחיוב התשלום
הוא שומא אומדנית כמה היה יכול להרויח לו היה עובד משהו בימים אלו של
מחלתו וריפויו.

ה ל כה
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ת) משפטי החבלות ונזקי אדם צריכים דיון רק לפני בית דין של דיינים
סמוכים ומוסמכים לדון בדיני הבלות ,אבל במקום שלא הוסמכו מכיון שלא רצו
חכמים להרשות להם להיות כעושי שליחותם ,אין להם להתעסק בדינים אלו ,וזה
מן האיסור שיש להביא כל משפטי החבלות לפניהם ,לפני בית דין סמוך ובעל

סמכות לדון בזה ,ולא לפני הדיוטות ואפשר שיש בזה איסור מן התורה.

גדר תשלום דין ה״נזק"

א) דיני חבלות באדם אינם מגדרי דיני נזיקין של שאר ממונות ,וגם בתורה

הם פרשיות מיוחדות ,באדם ישנה פרשה מיוחדת של וכי ינצו אנשים וכו׳ שחייב
בה׳ דברים והם גדרים מיוחדים.
ואכן שונים דיני החבלות ממשפטי הנזיקין של ממונות ,שכל הנזקין החיוב

בא על מה שהפסידו וחסרו ממון ,אבל בתשלומי "נזק" אין התשלומים פיצויים
על הפסדי רווחים שיגרמו מחמת החבלה ,שמניעת רווחים או עבודה הוי גרמא
בעלמא והוא כמבטל כיסו של חברו שאמרו בירושלמי (ב״מ ה ג) שפטור דהוי
גרמא ולא מצינו חיובי אדם בגדר זה ,אלא עיקר יסוד התשלומין של נזק הוא

תשלום דמי העין או היד שהבל והפסידו ,וכמו שאמרו :עין תחת עין — ממון׳
כלומר שדין תורה הוא שצריך לשלם עבור החבלה ה׳ דברים ,ותשלום הנזק
הוא לשלם עבור שווי העין שלקח ממנו שצריך להחזיר לו העין בצורת תשלומים,
וחכמים קבלו שהשומא של אברי הגוף הוא לראותו כעבד הנמכר בשוק ושמין
כמה היה יפה וכמה הוא יפה ,וכיון שהפחת הוא הפסד העין׳ יש לו לשלם שווי

העין כמו שכתוב עין תחת עין כלומר במקום העין ,ושומא זו היא גם השומא
של שווי העין לגבי ערכין שאם אמר ערך יד עלי או ערך עין עלי שמין אותו
כעבד (ערכין יט ב) .ונותן להקדש כפי השומא של עבד הנמכר בשוק.
ב) ברמב״ם פ״ה מהל׳ חובל ומזיק ה״ו כתב דנזק אם הודה מעצמו פטור,

דמשמע שסובר דנזק דהבלה קנס הוא ,עיי״ש במגיד משנה מה שתמה בזה .וכתבו

המפרשים דהטעם משום דאין דמים לבן חורין (עי׳ ב״ק מג ב) ומעיקרא דדינא
היה צריך להיות פטור לגמרי משום דאין לו דמים׳ אלא קנם הוא .מיהו נראה
דאין לפרשו כפשוטו שאין לאדם שויות כלל ואין לדונו שנחסר הימנו ממון ע״י
החבלה ,דאם כן ,הוא הדין בשור שהזיק אדם יפטר מתשלומין הואיל ואין דמים
לבן חורין .וכבר תמה בזה ב״אור שמח" בחידושיו לב״ק מג ב ובאבן האזל פ״ה
מחו״מ ה״ו עיי״ש מה שכתבו בזה.
אבל נראה הביאור ברמב״ם דוודאי איכא שווי דמים לאדם דהופחת דמיו
למכירה ,וגם לענין ערכין אמרי׳ דיש לו שווי׳ מ״מ דעת הרמב״ם דהתשלומים

הם גדר קנם׳ משום דהתשלומים אינם עבור ההפסד אלא הם דין תורה לשלם
עבור החבלה .וביאור הדבר דאמרי׳ שם פג ב דעין תחת עין אינו עין ממש אלא
ממון דילפינן לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר אבל אתה לוקח כופר לראש
אברים ,ותו ילפי׳ התם מקרא דוכי יכה איש רעהו וכו׳ ובגט׳ עבדינן צריכותז
דלא נימא אי בעי עינו נתיב אי בעי דמי עינו עיי״ש .וברמב״ם פ״א
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כתב זה שנאמר בתורה כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו אינו לחבול בזה וכו׳
אלא משלם נזקו והרי הוא אומר ולא תקחו כופר וגו׳ לרוצח בלבד הוא שאין
בו כופר אבל לחסרון אברים או להבלות יש כופר .ובהמשך בהלכה ב׳ כתב ומנין
שזה שנאמר באברים עין תחת עין תשלומין הוא שנא׳ וכי יכה איש את רעהו
וכר׳ ועי׳ לח״מ שם שכתב דעיקר הילפותא מקרא דלא יקח כופר ומ״מ הביא
קרא דוכי יכה וכר׳ שלא נאמר אי בעי עינו יהיב ליה ע״ש׳ ולפי״ז נראה
דהרמב״ם מפרש שתשלומי נזק באדם שילפי׳ מקרא דלא יקח כופר אינו גדר
תשלומים של ממונות בשביל ההפסד אלא גדר כופר שאף שאין כופר לרוצח יש
כופר לראשי אברים׳ ולומד הרמב״ם שתשלומי קנם אינם אלא קנס ואין בהם
חיוב ממון כלל ואינו משלם על פי עצמו.
ואפילו הראשונים שחולקים על הרמב״ם שאין דין קנס על הנזק׳ מ״מ גם
לדעתם אין התשלומים בשביל ההפסדים׳ דהתשלום הוא בשביל היד ,והשומא
הוא שווי היד ,דאין העין שוה כסף והתורה אמרה לשלם עין תחת עין .ועי׳
תורת גיטין בגיטין מב ב שכתב שאדם ביון שבן חורין באמת אין לו דמים כלל
למכור רק גזירת הכתוב הוא לשלם נזק ושישומו אותו כעבד כאלו היה ראוי
למכור ,ועי׳ גם בחי׳ הגר״ח לרמב״ם הל' טו״נ שכתב דחלוק דין חבלות משאר

נזקי ממון שהתם עיקר חיובו הוא הממון עצמו שהפסידו ומחמת חיוב זה הוא
שמתחייב בתשלומין שהם חליפי ממונו שהפסיד׳ שאם לא היה מתחייב בעיקר
הממון שהפסיד לא הוה חייל עליה גם חיוב תשלומין מה שאין כן בחבלות התחלת

חיובו הוא בתשלומין עצמם דחייבתו התורה מחמת שיווי הנזק מגזה״ב דחבלות

וכחיובא דצער ובושת כן גם חיובא דנזק דחיוב התשלומין הוא התחלת חיובו,
והרי כן הוא גם חיובא דשבת דליכא ג״כ ממון הנפסד ,דהא הוי רק מניעת הריוח
וגרמא בעלמא דפטור בכל מקום׳ ורק דבחבלות הויא גזה״ב לחייבו על שויו׳ אבל
מ״מ הרי ודאי דהתחלת החיוב הוא רק על התשלומים׳ כיון דאין שם מקום
הנפסד כלל ,וא״כ ה״נ גם בנזק דכוותי׳ דאית ביה גם הך חיובא שחייל מתחילה
על התשלומים .ועיי״ש שהוכיח כן גם מהא דחייבים בנזק שאין פוחתה מדמים
כלל ,וזה הכרח דהוא גזה״ב של חיוב חבלות שתחלת חיובו הוא רק בתשלומין.

וזה ממש כמו שכתב בתו״ג.
וגם בחי׳ הגרי״ז הלוי במכתבים בסוף ספרו כתב כן שתשלומי חבלות אין
עיקר חיובם כלל משום הפסד ודררא דממונא ורק דגזה״ב הוא לשלם כפי שיווי
נזק והוא כעין תשלומי כופר שצריך לשלם לו דמי העין שהזיקו ,א״ב כל עיקרוהוא רק שומא בעלמא כמה הוא דמי העין האמור בקרא דעין תחת עין ,ולאו

ההפסד הוא המחייבו ,ובודאי דעיקר חיובו הוא "דמי עין" כדכתיב בקרא עין
תהת עין ,והא דתנן דרואין אותו כאילו הוא עבד נמכר בשוק ושמין כמה הי׳
יפה וכמה הוא יפה ,זה דין אחר לגמרי האמור בתשלומי חבלות דכך הוא שיוויו
של העין לענין תשלומי חבלות ואין לנו שומא אחרת כלל בזה׳ ועי׳ אבהא״ז שם.
ועי׳ יש״ש ב״ק פ״ח סי׳ יא שחלק על הרא״ש דגבי נזק שמין כפי אומנתו
שאם היה נוקב מרגליות שמין אותו כאילו היה עבד נוקב מרגליות נמכר בשוק.
והמהרש״ל חולק דכיון דהשומא כעבד הנמכר בשוק אפילו הוא מלך או חכם יא

שעח

הלכה ורפואה

שמען אלא במעלת גופו כגון ארוך חזק ורפה אבל במה שתלוי באמונות האדם
ושכלו אין שומא לזו .והש״ך בסי׳ שמ כתב שאין לזה סברא .ולפי מה שב׳ דאין
התשלומים עבור ההפסד אלא שהתורה אמרה לשלם בשומת העבד הנמכר אפשר
שפיר להסביר דעת המהרש״ל שזה אינו תלוי באומנות האדם ושכלו ,אלא בשומת
העבד הרגיל לבד .מיהו הרא״ש פליג דכל זה שייך בכלל השומא.
ג) ונראה דזה הביאור במה שחלק הרא״ש בתחילת פ׳ החובל על רש״י שפי׳
שהשומא בעבד עברי ,והרא״ש כתב כאילו הוה עבד כנעני נמכר בשוק׳ אבל עבד
עברי אין לו שומא להמכר לעולם להפסיד לו בשומא הזאת ,שהרי היה יכול

למכור את עצמו לשש ולאחר שיצא בשש ימכור עצמו שנית וכן כל ימיו .ונראה
כוונתו דאם השומא כע״ע לא נוכל לשומו אלא כנמכר לשש דזה הוא מה שיכול
עכשיו לקבל ע״ז שיווי׳ אבל על מה שיכול למכור עצמו אחר שגמר שש לעוד
שש שנית וכן לעולם .על זה אין לחייב ,כיון שזה לא היה יכול לקבל לפני החבלה
ועל מה שהיה יכול לקבל לאחר שש ונמנע ממנו מחמת החבלה הוי גרמא ,ואין
ניתן להשתלם מחמת נזק אלא מה שהיה יכול לקבל בשעת החבלה דזה הי׳ בידו
ונפסד ע״י החבלה .והאמת הוא שדמי היד שוים למכירה לעולם וגם הוא הפסידו
לעולם ,וזה אפשר ע״י שנמכר כעבד כנעני .ואמנם במהרש״ל כתב דגם רש״י
מודה דהשומא בעבד כנעני ועי׳ רש״י פד ב ד״ה ופגם ,ועי׳ חדושי אנשי שם
אות א ,ועוד התינח איש שאפשר למכור את עצמו בע״ע אבל אשד ,שאינה יכולה

למכור עצמה בע״ע (עי׳ תוספות ב״מ יב ב) ,ועי׳ גם ב״ק מט א דשמין את האשה,
ובכתובות גבי אונם ששמין כמה בתולה שוה וכו׳ להשיאה לעבדו׳ וזה ודאי
בשפחה כנענית .ועי׳ ר״ח סנהדרין טו א וגם ריו״נ מלוניל כתב שנמכר לע״ב,
אלא דרש״י רצה לומר דאיכא ענין מכירה בניזק .ומה שכתב הרא״ש רואין כמה
היא יפה וכו׳ דשומא זו להקל וכו׳ ,אין הביאור דהרא״ש שממשיך להסביר אמאי
שמין בע״ע משום דיש להקל בשומא {עי׳ פ״ח] ,אלא הרא״ש מפרש בזה פיסקא
אחרת של המשנה וקאי על מה שב׳ במשנה רואין כמה הוא יפה וכו׳[ .גם ממה

שכתב הרא״ש "פירוש עבד נהמכר וכו"׳ משמע שהרא״ש מסביר קטע חדש] ,אלא
דהרא״ש בא לפרש אמאי אין שמין היד בפנ״ע דאז הי׳ השווי גדול יותר׳ וע״ז
כת׳ הרא״ש דיש לשום ע״ג עבד כדילפי׳ (ב״ק נח ב) דיש להקל בשומות מובער
בשדה אחר[ ,וזה דין כללי בכל התורה איך לעשות שומא וכלשון הרא״ש להקל
בכל השומות ילפי׳ מובער ,דזה הוי השווי לענין תשלומים ,אבל אין זה דין בזכות
של המזיק להקל עליו׳ ומשו״ה שייך שומא זו בערכין אע״ג דליכא מזיק ,דמ״מ
איכא דין שומא לענין תשלומין] .ואפשר דגם לפי הפ״ח יהיה הפירוש ברא״ש
דהרא״ש דן אמאי לא נעשה שומא למכרו בפעם אחת על כל של הבאים זע״ז,
ועי׳ גידולי שמואל.
ד) והנה יש להסתפק אם השומא של עבד הנמכר בשוק הוא מפני שבאמת

נפסד כפחת הזה ,דאף דנתבאר דאין הנזק עבור ההפסד אלא מחיובי התשלומים
מ״מ כיון דהתורה אמרה דהתשלום יהא כשומא של עבד הנמכר׳ מן הסברא דהטעם
הוא מפני שזה הוא ההפסד של החבלה והתורה אמרה לשלם ההפסד ,או שזה
דין בשומא ואין שייך למציאות ההפסד ,ונפ״ט אם במציאות גם לפני החבלה לא
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הי׳ יכול למכור עצמו כעבד כגון שנתבטל דין ממכר באדם .מיהו אם לא היה
עובד כלל שהיה מפונק או שהוא עשיר ואינו נפסד ע״י החבלה נראה דצריך
לשלם נזק ,דהא התשלומים בשביל דמי היד שחסרו׳ וכן לכאורה הביאור בהא

דאמרו (ב״ק פו א) דאם פסקיד .לריש אוניה לריש נחיריה דמשלם נזק ואף שאין
זה גורע ממלאכתו ,מיהו ודאי נפחת ערכו כעבד .ודמי למאי שכתב הרא״ש דמי
שנקטע רגלו והוא נוקב מרגליות שאין כ״כ נפסד מחמת חסרון רגלו מ״מ יש
לו נזק כשומר קשואין דמסתבר שלא יפסיד באומנתו ומעלתו דאם ירצה לא
ישתמש במלאכה זו ויהי׳ כשאר כל אדם הנמכר לכל מיני תשמיש ,והיינו שיש
לו ברגלו ענין של זכות להיות שומר קשואין ואע״פ שאינו נצרך לזה שכן הוא
נוקב מרגליות ,מ״מ נלקח ממנו רגלו וכושר עבודתו׳ והתורה אמרה להחזיר ע״י
תשלומין את רגלו .ויתר מכן כתבו התום׳ פו א ד״ה פיחת דבצמתה ידו וסופה
לחזור משלם לאביי נזק לעבד אע״פ שאינו נפסד כלל שעד שישתחרר יצא כבר

לחירות.
וברמב״ם פ״ב מהל׳ חובל ומזיק ה״ו כתב דאפילו חסרו כשעורה מעור בשרו
חייב בה׳ דברים ,ועי׳ לח״מ שכתב דמיירי אפילו היכא דלא אפחתי׳ מכספו ע״י
זה ,ומשמע נמי דתשלומי חבלה אין תלויין באפחתי׳ ובהפסד ,מיהו באו״ש שם,

ולבוש מרדכי ב״ק סי׳ כז כתבו דאפילו בהא איכא אפחתי׳ כספית.
ברמב״ם פ״ה מהל׳ חו״מ פסק דנזק בזה״ז אין מגבין דלא שכיה ,ועי׳
מהרי״ק שורש א׳ וכ״מ שם וב״י חו״מ סי׳ א׳ דיליף מהא דבל הנישום בעבד
ובו׳ .ואפשר דהטעם משום דחוה זילא מילתא [ואינו מוכרח] .ולפי״ז היה מקום
לעיין אם יעשו שומא בדרך אחרת יותר מכובדת אם יהא בזה ענין שיהא אפשר

לשומו .מיהו בפשטות נראה דחכמים לא אמרו דשליחותייהו עבדינן בנזק׳ ומשו״ה
אפילו נומר דבזמן דידן הוי נזק אדם באדם בחבלה שכיהא וגם אפשר לעשות
שומא בדרך יותר מכובדת מ״מ אין בתי דינים בבבל ובזה״ז מוסמכים לדון בזה
והוי בזה איסור של לפניהם ולא לפני הדיוטות .שאין אומרים שליחותייהו קעבדי
רק ע״פ ב״ד סימוכין.
שליחותייהו ,ולפי״ז אם
בשטמ״ק בשם הרמ״ה
אפשר דזה לענין נזקי

מיהו
נעשה
דדוקא
האדון

אפשר דהם אמרו דבדבר שאינו שכיח לא עבדו
שכיח אפשר דיש להם דין שליחותייהו עבדי ,ועי׳
בן חורין אין שמין כעבד׳ אבל עבד גובין .מיהו
כדין שורו וחמורו[ ,שו״ר בהעמק שאלה משפטים

סי׳ נח ס״ק יז שכתב דטעם הרמ״ה דהוה שכיחא].

גדר ובשלום ה״שבת"

דין ה,׳שבת" במשנה׳ שרואים אותו כאילו הוא שומר קשואין שכבר נתן
א)
לו דמי ידו ודמי רגלו ,כיון שכבר שולמו דמי היד או הרגל בנזק יש לשלם שבת
עבור ביטול ממלאכתו בימי ריפויו והוא כשומר קשואין שכל אדם יכול לעבוד.
ויש לעיין בגדר "שבת" אם התשלומים הם עבור הפסד של כל יום של מחלה
שזקוק לריפוי ואינו יכול לעבוד ולהרויח ,ואם נפרש כן נצטרך לחדש דאף דהוי
גרמא דהוה כמבטל כיסו של חבלה ומניעת רווחים מ״מ גזירת הכתוב שבדין

שפ

ה ל כ ה ורפואה

החבלות משלמים שבת אפילו ע״י גרמא ויש לשלם כל ההפסדים שבאים מצד
החולי שאינו יכול לעבוד אפילו כשומר קשואים.
מיהו יש צד לומר שאין החיוב בא על כל יום שנפסד שלא עבד והתשלומים
בשביל ההפסד ,אלא דשבת הוא דין מחודש לשלם עבור החבלה והתורה אמרה
שבעת החבלה מתחייב עבור החבלה את השומא של האומדנא של מה שראוי

להפסיד מחמת שבתו.
ואמנם נראה להוכיח דאין חיוב השבת בשביל הפסד של כל יום ויום דבגמ׳
צא א אמרי׳ דאמדוהו והבריא נותנין לו כל מה שאמדוהו ואמרי׳ דמשמיא רחימו
עליה ,ואי דין התשלומים עבור כל יום שנפסד הא בזה לא נפסד.

וכן מהא דגיטין מב ב חציו עבד וחציו ב״ח דעובד רבו יום א׳ ואת עצמו
יום א׳ ומוקמינן בתשלומי שבת דיום של רבו השבת כולו לרבו ואי נימא
דתשלום שבת עבור ביטול זכות המלאכה והפסד של כל יום ,אמאי לרבו הא סוף
כל סוף לא הפסיד ביום שלו {והארכנובזה ■בהערות לתום׳ ר״פ לב״מ
עמ׳ קלב] ומוכח שחיוב השבת הוא בשעת החבלה או התקיפה.
וברא״ש פ״ח סי׳ ג כתב דמסתברא דשבת דהדקיה באדרונא ובטלו ממלאכתו
דנותן לו דמי שבתו דמיירי שהכניסו להדר וסגר בתוכו ,אבל אם היה כבר

סה ב

בחדר וסגר עליו הפתח גרמא בנזקין הוי כמו פורץ גדר בפני בהמת חברו ויצאה
ונאבדה דפטור מדיני אדם ומה לי פורץ גדר ונאבדה ומה לי גודר בפניה ומתה
ברעב׳ וכה״ג כתבו התום׳ גבי כפתו במקום שסוף חמה לבא דפטור שאם ■הביאו
ממקום אחר וכפתו שם חייב ,וכן נפסק סי׳ תב סי״א שרק אם הכניסו בחדר
חייב ,ולכאורה אם הביאור דחדשה תורה בתשלומי שבת דגם גרמא הוי כמזיק
והתשלומים הם מפני שמפסידו ממלאכתם מה לי אם הכניסו בידים או שהיה
כבר בחדר וסגר עליו שלא יוכל לעבוד הרי הפסידו.

ועי׳ בריטב״א קדושין יד א דעבד עברי שברח תוך שש ופגע בו יובל
ב)
דשוב אינו חייב להשלים ,וכתב דאף לשלם מדין פרעון חוב פטור דמאי דברה
ונתבטל אינו גרמא בעלמא כמבטל כיסו של חברו שהוא פטור ,ובספר המקנה
הקשה דהא דאמרי׳ בהחובל דהקוטע יד עבד עברי ש״ח נותן שבת קטנה להרב
הרי דצריך לשלם לו שכר בטלה .ועי׳ נתיבות שס״ג סק״ב שכתב דבגוזל עבד
והדקי׳ דמשלם שבת לרב ,והיינו דודאי דמצד ההפסד הוי גרמא כמבטל כיסו
ש״ח׳ אלא כיון דעבד בר מצוות ויש לו שבת וממנו זוכה הרב .ובזה גם מיושב

קושית המקנה .ועי׳ אמרי בינה בשו״ת סוף ח״א סי׳ א.
ולפי״ז יהא הביאור בשבת שהחיוב עבור החבלה היא לע״ב שהרי הוא חייב
במצוות ויש לו זכות בגופו אלא דהרב זוכה בשבת מדין מה שקנה עבד קנה רבו.
ואל״ה הוי גרמא גרמא כמשבית בהמתו .ועי׳ ב״ק פו א דתום׳ הקשו על הגירסא

(גירסת הרי״ף ,ועי׳ רא״ש) בקוטע יד ע״ע של חברו דנותן גם שבת קטנה לעבד,
ובתום׳ הקשו דלמה לא יהא שבת קטנה לרב׳ ולמה שב׳ ניחא דחיוב שבת אינו
לאדון בגלל ביטול מלאכה דהוי גרמא אלא החיוב לעבד בשביל החבלה והרב
אינו אוכל אלא פירות הה זוכה מצד העבד שהוי כאילו חזר לו ידו ומלאכתו של
רבו .ואדרבא דגירסת התום׳ צריכה ביאור למה יבתן שבת לרב׳ וצ״ל לפ״מ
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שב׳ הרמב״ם פ״ד מהל׳ חובל הי״ג שהרב אוכל הפירות מכל החמשה דברים
(פרט לריפוי) שמשלמים לעבד והיינו גם מצער ובושת .והיינו דאף דבע״ע אין

הדין דמה שקנה עבד וכו׳ מ״מ כיון שגופו קנוי לו למלאכה יש לרב זכות בגופו
של עבד במה שמעכב המלאכה ותשלומי חבלה יש עליהם דין גוף ממש דהוי
כמו השלמה לאבר שנקטע וחל על תשלומים אלה כל הדינים והשעבודים שהיו
על הגוף׳ ולכן אוכל הרב פירות מממון זה כשם שהיה אוכל פירות מהיד שנקטעה,
וזוהי סברת התום׳ דהשבת לרב מכיון שיש לו זכות מקנין גוף העבד גובה שבת
מטעם נזק שהזיקו החובל בביטול כח המלאכה בזכות הרב שיש לו בעבד .ועי׳

גם קצוה״ח סי׳ שסג סק״ב וג וסי׳ תכד סק״א.
ג) והנה מהא דאיכא קרא מיוחד דחייב על שבת במקום שאין נזק למדו
חכמים דאפילו לא חבלו בחבורה שיש בה נזק אלא שעשה בו מעשה שהדקיה
בהדרוניא הוי כמזיק ,שמחמת מעשיו באדם מתבטל במלאכתו ,ולפי מה שכתבנו
מתחדש דעבור המעשה ביטול באדם הוי מזיק וחייב לשלם על המעשה עבור
הפסד השבת ,וזהו ביאור דברי הרמב״ן בדינא דגרמי (עמ׳ קכא הוצאה שלנו)
שדן אי מפסיד ממונו של חברו הוי הזק הניכר והוכיח כן משבת ,והוסיף להקשות

ח״ל ואי קשיא לרבנן דלא דייני דינא דגרמי היכי מחייב והא גורם הוא לבטלו
ממלאכתו וגורם הוא לו שלא ירויח ,לא קשיא דכיון דהרזקיה מההיא שעתא הוא

דאפסדיה עד דפתח ליה ע״ש׳ ועל כרחך דהרמב״ן כתב כן על שבת שלא במקום
נזק דהוי רק מפסיד שלא ירויח וע״ז הקשה דהוי גרמי ,וה״נ הוד .יכול לשאול
על ר״מ דהוה גרמא וכמבטל כיסו של חברו דפטור ,ובזה ביאר הרמב״ן דמה
דהדקיד .הוד .מעשה מזיק ומהאי שעתא נמשך המעשה היזק שלו עד דפתח ליה.
[ועי׳ אמרי בינה שם] .ואמנם הרא״ש חולק לפי״ז שדוקא אם עשה מעשה בגופו
שהדקיד .או הכניסו לחדר וסגרו ,אבל אם היה בחדר וסגר עליו הדלת הוי גרמא
שלא עשה מעשה שגופו של האדם דהוי כחבלה.
ד) והנה בב״ק כ א נחלקו ראשונים דאמרי׳ התם דזה אין נהנה וזה חסר

פטור וכתבו בתום׳ דאפילו בחצר דקיימא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר הו״מ
למימר דפטור כיון שלא נהנה אע״פ שגרם הפסד לחברו אפילו גירשו מביתו ונעל
דלא בפניו אין זה אלא גרמא בעלמא .וכן ברא״ש שם אות ו׳ כתב דהוי כמבטל
כיסו של חברו דפטור ומה שכתב הרי״ף דבחצר דקיימא לאגרא מעלה לו ממון
דחסריה ממונא כתב משום שאכל חסרונו של זה ולא דמי לנועל ביתו של חבירו
שלא בא לידו מחסרון חברו ע״ש .ובגימוק״י שם הביא דעת התוספות דבחצר
דקיימא לאגרא וגברא
כ׳ בשם הגאונים דחייב ולא דמי למבטל כיסו דהתם גרמא בעלמא הוא אבל שדר
בה ואכל פירותיו חייב אבל אילו לא דר בה אלא שסגר כל השנה פטור ,וכ״ס
הריטב״א דבלא דר בה גרמא בעלמא ,ובשם הרמ״ה כתב דחולק ואמר דשבת
שלא במקום נזק נמי כגון דהדקיד .באינדורנא בה חייב וכל היכא דקיימא לאגרא
דלא עביד למיגר דפטור דכמבטל כיסו של חברו ,והרא״ה

וגרם לאפסודיה כגון דגזלד .מינה אע״ג דלא דר בה הייב ואפילו למאן דלא דאין
דינא דגרמי וכל שכן למאן דדאין ע״ב.
ועי׳ בב״ח והובא בקצוה״ח שס״ג סק״ג שהסביר בסברת הרא״ש דצריך לחלק

שפב

הלכה ורפואה

בין אהדקיה באנדורגיא דה״ל מזיק בידים כשהכניסו לחדר וסגרו בתוכו דהתחיל
ההיזק מיד בידים ממש אבל גירש חברו מביתו ונעל הדלת בפניו דלא התחיל
ההיזק עכשיו מיד אלא אח״ב כשלא יוכל להכניס בתוכו דיורין מפני נעילתו
ואלמותו .והקצות כתב דהבדיל בין השוין דהדקא באנדרונא נמי מחייב במת שלא
יוכל אזז״ב להשכיר את עצמו ונימא שאין ההיזק מתחיל עכשיו אלא דלא קשה
מידי דודאי גבי אדם באדם התורה רבתה לחייבו בד׳ דברים ואפילו שבת שלא
במקום נזק ,אבל בנזקי שור לא חייבו התורה אלא בנזק בלבד מש״ה בנועל ביתו

דליכא דין נזק אלא במה ששובת החנות ממלאכתו ואין דין שבת באדם דאזיק
שור או שאר ממון וכו׳ אבל בנועל ביתו דודאי לית ביה משום נזק לכ״ע פטור,
וכן בנועל בהמת חברו פטור משום דאין שבת בבהמה אבל הדקיה בהדרונא

הוי אדם באדם וחייב משום שבת.
והנה הב״ח כתב דעיקר החילוק דאהדקיה באנדרונא הוי מעשה ממש בגופו
של האדם והוי כחבלה וכמו שכתבנו מהרמב״ן בדינא דגרמי דהוה כקטע את ידו
וזה מחודש מקרא יתירא בשבת שלא במקום נזק דבאדם חייב על החבלה דהוי
כמתחיל ההיזק מיד .ומההיא שעתיד ,הוא דאזקיה .אבל בנעילת בית אין כאן ענין
חבלה באדם אלא שאינו יכול להכנם שם מחמת הנעילה והוא מפסיד דיור הבית
ס״ל לב״ח דזה הוי גרמא בעלמא ולא נתרבה דחיובי שבת הוי דוקא ע״י מעשה
חבלה .והקצות ס״ל דא״צ להגיע לזה דבסגר הבית אין הנידון בגרימת ההפסד
לאדם שלא ידור בה׳ אלא דנעילת הבית הוי כנועל בהמת חברו דפטור משום

שאין שבת לבהמה.
ובקצוה״ח שם הקשה על דעת הרמ״ה שהביא בנימוק״י שם דבבית אם
ה)

גזליה מיניה והוציאו אע״ג דלא דר ביה חייב דהוה כהדקיה דאנדרונא ,ובקצוה״ח
תמה מאוד דבהדקיה הוה אדם באדם וחייב משום שבת ,אבל בנועל חנות ה״ל אדם
בשור ופטור משבת וזה קושיא גדולה.
מיהו בעיקר הדבר נראה דהרמ״ה ס״ל דכיון דילפי׳ משבת בלא נזק
דהחיוב הוא עבור החבלה ,ומהכא ילפי׳ דכל דעל ידי מעשה יש הפסד אין זה
גדר גרמא אלא מזיק ממש ,וחייליה דידן ממה שחילק בשו״ת מהר״ם מרוטנברג
(סי׳ ו־חצ) שחילק מהא דמכות (ג א) מעידנו באיש לפלוני שחייב לפלוני אלף
זוז עד ל׳ יום והוא אומר עד י׳ שנים והוזמו אומדין כמה אדם רוצה ליתן ויהיה
בידו י׳ שנים ל״ד למבטל כיסו של חברו דהתם הוי המעות תחת ידו להרויח בהן
והיה רוצה להוציא מידו ומפסידים בידים אותו אבל במבטל כיסו ל״ה בידו של
מלוה ,ואם אכלן או הפסידן הוי גזלן עליהם וחייב באחריות ואם יתן שום דבר
זהו רבית ,ומבואר דהר״מ מרוטנברג מחלק שאם נועל ממונו של חברו בידים הוי
מזיק ממש ,והיינו דחייב על עצם הנעילה ומאותו שעה חייב .משא״ב במבטל כיסו
של חברו שכבר בא לידו [המקור דמבטל כיסו בירושלמי ב״מ פ״ה ה״ג הנותן

מעות לחברו ליקה בהם פירות למחצית שכר ואמר לא לקחתי אין לו עליו
תרעומת אמר ר״י הדא אמרה המבטל כים חברו אין לו עליו אלא תרעומת] .ואינו
עושה מעשה בגוף האדם ל״ש דין מזיק אלא דין גזלן .וכל מה שעושה בידים כדי

תשלומי נזקי הגוף ותשלומי שבת  /הרב מ .הרשלר

שפג

בטל האדם אפילו הוציאו וסגר עליו הדלת חייב׳ ועי׳ רמב״ן בחי׳ למכות שם

עמ׳ יד) שהקשה אמאי במעידים אנו באיש פלוני וכו׳ מ״ש ממבטל כיסו ותי׳

יהכא דהשתא וכו׳ ע״ש ,והביאור בתירוצו דהאויכת זמן הוי היזק בגוף הממון
:יון שעכשיו אינו חייב כלום והוו כמחייבים את הפטור וכל הארכת זמן אינו

ויוב ברווחים אלא בעצם החיוב .מיהו כל זה שיש הפסד בטלה לאדם׳ אבל בבהמה
;כל השומא בנזק ואין שבת בבהמה והכל הוי גרמא ,דלא נתחדש בבהמה לשלם

:ל שעת ההיזק׳ אלא כל שומא מכח ההפסד [ועי׳ בבית אפרים חו״מ סי׳ ה הובא
:פ״ת] ,הוי גרמא ועטור ,אבל כל שגורם לאדם בידים אפילו ע״י כך גרם להפסד
;"ל לרמ״ה ולמהר״ם דהוי בגדר שבת בלא נזק .ולפי דברנו הגדר דאין שבת

:בהמה מקרא דאיש בעמיתו ,והגדר דמבטל כיסו הם שני דינים נפרדים.

ובת אינו יכול להשתלם במקום נזק

א) אחר שבארנו שתשלומי נזק ותשלום "שבת" הם שני חיובים נפרדים ,דין
;נזק הוא תשאב עבור אובדן האבר שניזוק ,ואחר שכבר נישום לענין נזק׳ רואים
;ותו כאילו הוא בעצם כאדם שאין לו יד ואינו יכול לעבוד עבודתו הראשונה

הוא רק כשומר קשואין ,וכיון דבימים שהוא צריך ריפוי אינו יכול לעבוד כלל
ש דין "שבת" שמשלמים עבור שהוא מתבטל לגמר־־ .ויש שני מיני שבת אחת

:מקום נזק ,ובזה השומא של הנזק כמה היה שוה להמכר כשהיה שלם ,ולמשל

1ם היה נוקב מרגליות שפסקו הפוסקים כהרא״ש דהשומא יותר גדולה ,וממילא
ם תשלום הנזק יותר גדול דלאחר שנקטע ידו אינו יכול להיות רק כשומר

!ישואין ,מיהו לפי״ז השבת יהא נידון כשומר קישואין׳
זק כמו בידו שצמהה וסופה לחזור דהלכה כרבא דמשלם
;יה נוקב מרגליות תשלום השבת כנוקב מרגליות וכמו שב׳
ב) והנה במקום נזק׳ אם נאמר שלא ישלם נזק ויהא

אבל בשבת שאין בה
שבת קטנה ,מיהו אם
בתוס׳ ורא״ש ובשו״ע.
כאילו הוא אדם שלם

ממילא ישלם כל ימיו שבת כנוקב מרגליות שהרי לא שילם לו דמי ידו .והנה

ידיח לפי שיטת הרמב״ם דנזק אין גובין בזמן הזה אבל שבת גובין ,והא אפשר
'גבות הנזק בצורת שבת ובחו״ב! סי׳ א מבואר דגובין שבת לר״מ ואין גובין נזק.
כן לדעת הרמב״ם שאם הודה בנזק נפטר דהוי כמודה בקנס׳ אבל שבת שאין

!וטרת בה הודאה ,א״כ בהודה יגבה הנזק בתורת שבת [שו״ר שכבר תמה כן
:אבן האזל חלק חובל ומזיק פרק ה הלכה ו] .ועל כרחך שהם תשלומים

מיוחדים ,ובמקום הנזק אין שומת "שבת" אלא כחיוב שבא אחר הנזק ,ומשום
:ך אם מתוך איזה סיבה שהיא אין גובין הנזק מכל מקום אין לגבות זאת מה״שבת"

■הם תשלומין מיוחדים .וזה גם מבואר בפלוגתא דאביי ורבא בבא קמא פו א
:בי הכהו על ידו וצמתה וסופה לחזור דלאביי משלם שבת גדולה ושבת קטנה,

■כיון דס״ל דצמתה יד והוי נזק שוב אי אפשר לחשוב אלא ב׳ חשבונות של נזק
ישל שבת ,וכן לגבי פיחת אצל רבו כתבו תום׳ דלאביי אפילו סופו לחזור קודם
סיצא לחירות וכל ההפסד של הרב מ״מ אי איכא שם נזק על זה אין לרב כלום.

■לא אמרינן דכיון דאין כאן הפסד מצד הנזק לעבד נדון הפסד שבת לרב שנפסד.

הלכה

ורפואה

ולפי״ז בזמן הזה שאין גובין נזק ,מ״מ אי אפשר לחשוב הפסדי עבודה מטעם

ורק לימי חליו מחמת החבלה יש לשלם שבת כשומר קשואין.

ת נזק ושבת בזמן הזה
נחלקו ראשונים בגביית נזיקין של אדם .שיטת הרמב״ם דאדם באדם אין
אותו בבבל משום דלא שכיח אבל ריפוי ושבת מגבין בבבל ,ודעת הרא״ש

־ דגם שבת וריפוי אין מגבין דמה שאמרו נזקי אדם באדם אין גובין בבבל
ל החמשה דברים קאי .ועי׳ רש״י סנהדרין ב א ד״ה וחבלות ובשו״ע נחלקו

מרן הב״י והרמ״א ועי׳ ש״ך בשם המהרש״ל .ובבה"; ו

;״ש ובב״ק פד א ההיא

1,1״.״

י משמע

י״י“ דינוקא אתו לקמיה דרבא אמר
כעבדא אמרו ליה והא מר הוא דאמר כל הנישום כעבד אין
ן אותו בבבל א״ל לא צריכא דאי תפס ונחלקו ראשונים דגירסת הרי״ף

"י דאי תפס׳ שיושומו היום שמא יתפוס אח״כ משלו יעכבנו .והרא״ש פליג
לעשות שומא הוי בגדר שאין דגים וגרם אם תפס .וכן פסק בסעיף ה הדמ״א

יאמר הניזק שומו לי נזקי שאדע עד כמה אתפוס אין שומעין לו׳ אבל
׳"ך בשם המהרש״ל וכן בביאור הגר״א משמע שפוסקים כרש״י ורי״ף ע״ש.
ומה דאמרו דאין גובין בבבל היינו שאין רשות לגבות ולפיכך דינם כב״ד

יטות ויש איסור להם לדון .ומחלוקת הראשונים אם דין שומא הוי כדין.
:ם הרמב״ם והגאונים כתבו דמנדין למזיק ,והיינו שלא רצו לכפות דין ,אלא

כעין כפיה שיתפייסו ביניהם.
ועי׳ מאירי והובא גם בשטמ״ק בבא קמא שם שכתבו שהגאונים הסכימו
עכשיו בכל דיני גזילות וחבלות מפני תיקון העולם ע״ש׳ ומשמע דדנים
הילה .ועיי״ש שבמקומות שהורשו מצד מלכותם לדון בדיני ישראל והיתר,

מת כל העם לעשות כן ,ה״ד ,מן הסתם כמו שקבלו עליהם בעלי דבר לדון

:י ישראל .וע״ש שמקצת גדולי הדורות (עי׳ חי׳ הרמב״ן סנהדרין ג א עט׳
פז ובהערות שם אבל כנראה שאין כוונת המאירי לרמב״ן) .כתבוה מן הדין,

־ שכל שהצריכו מומחין לגזלות וחבלות לא נאמר אלא בזמן שיש בעולם

קין׳ אבל כל זמן שאין שם מומחין דנים בהם כבאין בשליחותם שאם לא כן

ו כל הדינים שהעולם חרב.

ועי׳ טור חו״מ סי׳ א שהביא דעת הרי״ף שמנהג שתי ישיבות שמנדינן ליה
שיפייס את חבריה וכדיהיה שיעור מה דחזי למיהב ליה שרינן ליה לאלתר

זב״ד כתב שבדבר שיש בו קצבה מנדינן ליה עד שיתן אותה קצבה ולא

■א לא״א שאין לך גוביינא גדולה מזה׳ ונחלקו הב״י והדרישה בהא דפליג
"ש דהב״י פי׳ דחולק גם על הרי״ף דאפילו לנדות הוי גוביינא ממש׳ והדו״פ

סו דפליג אראב״ד דמשמע דלא מתירין לו עד דיהיב אותה קצבה הוי גוביינא

 1אבל הגאונים ס״ל שאם הוא מרוצה ליתן קרוב להערכת ב״ד
גוביינא ממש ,ועי׳ השגת הראב״ד על הרי״ף כתובות סופ״ג (יד ב) ועיי״ש
הזכות ומשמע דהשגתו כעין הדו״פ שמחייבים אותו לשלם קצבה שבתורה.

מתירין לו לא

המאיר לעולם
שדים כקרובים לויתים (כדברי הגו״ג כג״ל) וכן כאןבכחוטח
לשטן שדי כן גרושה ובן חלוצה שלא יהיו צריכים כשראה
דטיקר כטעם מפגי מה שוה ד״מ לדיג לפסיל שדים אם
קרובים לדימים וכן למבין טרי כן גרושה וכן חלוצה שלא
יהיו צריכים כמראה הוא מכך קרא דמשפט אחד וט׳ דלא
רצהה כאורה לחלק כיטהם כנ״ל לכן סיים משפט השוה
למלכם .ובזה מיושב גמי מה שדקדק כ״ג טל דברי רש״י
ככחוטא שם שכחב וכיון דרוב זוממים וט׳ ודקדק כטוו מה
הוצרך לאמר דוקא משום דהמיטוט נגרר אחר כרוב .אכל לפי
כנ״ל טמא דכואיל וזה הוא כששם גס כן לכן לא שייך זה
רק במישוט שיהא נגרר אחר כרוב דאל״כ אין כטטם נטן
ודו״ק:
 H3n1למיל כקשיחי מדוש לא כמיב אצל ין םו״מ ולא
“''“יוסיפו למשות וכף כמו דכחיב במס־ה וזק״מ וע״ז.
כנה ממכיח לק״מ דבמסית כתיב ולא יוסיפו למפות וט♦
לאזכרה למסית כמבואר בסנהדרין ם״ג ע״ב .ונזק״ט כתיב
ולא חידון עוד להורות דמשמרין אותו מד כרגל כמטאר בלח״מ
בפ״ג סבלנות ממרים הלכה ח׳ .אבל מיקר כקושיא הוא
מע״ז ונתיב ולא יוסיפו למשות ונו׳ אע״ג דלא אתי לאזהרה
כי אנן לא קי״ל כר״מ במכות ה׳ ט״ב דלא יוסיפו אתי לאזכרה.
וא״כ גם בבן םו״מ לכתוב ולא יוסיפו אע״ג דלא איצטריך
לאזכרה .דאזכרה לכן סו״מ הוא מקרא דלא תאכלו מל כדם
כמטאר בסנהדרין ס״ג ע״א ג

סימן כד
כנ״ל בענק שחי רשעות
לכבוד ידיד נפשי הרב הגאון וכח מוה׳ הי׳־ש עוור ג״י שלים.

מכתבו

כיקר וממים קבלתי זה מרך שני שבומות.
וכנה לא לקחתי לי כמת לקרותו סד שטע דגא
לא מפאת שאין דברי כת״ה יקרים במיני מ״ו אין זאת .כי
דברי כחיה ערבים אצלי עד למאוד .אבל הסיבה לזה שהייתי
נמשך זמן כזה בהעדר כבריאות דיל .ואף בעת שהוקל
מחלתי ת״ל הייתי טרוד לעיין בטניני בקדושין הידועים
לכת״ה .אך סחה שעיינתי בזה ולא מצאתי לפי קוצר דעתי
כיתר ברור לסמוך מליו לבטל כקדושי! ונגמר ברעתי שלא
לכמנות מם המתירים רק להסתלק אח מצתי מזה לכן פטתי
את לבי לעיין בדברי כח״ה היקרים לי מפז:
ה3ה כת״ה כביא ראיה מדברי כג׳יא בס׳ כחובל סימן ב׳
דהחובל במכירו בשבח דקי״ל דפטיר לדתשלומין .דלוקה
משום לאו דלא יוסיף כמו אם כנהו כנאה שאין בה שוה
פרוטה .דכתב שם בשם ספר כסקצוטות דכחוכל בחברו ביויט
חייב בחמשה דברים .בשבת ויוכ״כ פטור מן החשלומין וילקה

ויגלה ויצום ירח יפים והיינו דפסק כרננכ״ק דברת פוטר
ג״ב מתשלומיו וםי«׳ כחיה דמה שאיייר וילקה כיינו בזמן
שהיו מר סמוכים ולוקה משום לאו דלא יוסיף .כרי בכדיא
מטאר דכואיל ופטור מחשלומין מטר המיתה וכרת חייב
מלקות משום לאו דלא יוסיף במו בכככו הכאה שאין בה
שוה פרוטה־ .ואין לפרש מרירי שהתרו ביה משום יוה״ב ולכן
פטור טתשלומץ משום דבשבת כמיתה פוטדחו וניכ״כ
כמלקות פוטרחו ולא ם״ל ככרמנ״ם דאף אם יש לאו אחר
שם הלאו דלא יוסיף ג״כ חייב בששלומין .ומ״מ בחובל ביו״ט
חייב נששלומץ אף בכתרו ביה משום יו״ט משום דביו״ט
אין כאן לאו כלל דמתוך שהותר חבורה לצורך הותר נמי
שלא לצורך כמו ננשוטת זי ע״א וס״ל לבעל ספר כמקצועות
כרש״י בביצה י" ב דלא במינן צורך קצת .ולפי זה מה שאמר
וילקה לא קאי רק סל יוכ״כ ולוקה משום לאו דיוכ״כ .ומל

לאו דלא יוסיף באמש איט לוקה .דזה דוחק לאמי ילא קאי
מה שאמר וילקה רק מל יוה״ב ולא מל שנה הואיל ופתח
בתרוויכו .וסוד דכא לקמן בסימן ח׳ כתב בכג״א ח״ל ילא
כספר המקצועות דלעיל דפסק כרגנכ״ק דסטור ככ״ל .הרי
בכדיא מטאר דאין כפירוש כן .ושוב דחה נת״ה ראיה זאת
דאפשר דמה שאמר וילקה אין זה מלקות של חורה רק הוא
לטנדר סילתא כמו שאסר ויגלה ויצום .ולענ״ד אין נזה כפה
דודאי כתשו נסה שאמר וילקה אין זה מלקוח דאורייתא רק
הוא למגדר מילתא דאין סברא לאמר שנא לפסיק הלנהח
למשיחא .ופשטא דמילחא שבא להורות ללו איך לכחנכג
בזמן כזה .ומור דאם נימא דמלקוה כל תורה קאמר מכוס
לאו דלא יוסיף לא משכחת לה רק בכתרו נו מכים לאו
דלא יוסיף ולא החרו ביה משום שנת דאם החרו ביה גם
משום שבח אינו לוקה משום לאו דלאיוכיף דכמישה פוטרתי
ממלקות .ואם לא כתרו ביה כלל גש מל כלאו דלא יוסיף איך
לוקה בלא כחראה מל לאו דלא יוכיף אלא ודאי דלא משכמת
לה רק בכתרו ביה משום לאו דלא יוהיף ולא כתרו ביה
משום שבש .וא״כ איך סתם כדברים כולי כאי .אלא ודאי
דמה שאמר וילקה כוא רק למגדר סילתא ומכת מרדות ק&מר
הואיל ואין כאן חשלומין צריך לרדותו במלקות :
וע1ד נראה להוכיח דלא מיירי במלקות דאורייתא דלכאורכ
דכמו דלרננכ״ק כרת דינו כמיתה למבין לפוטרו
סממו! מגז״ש דאסון אסון לאביי או מקרא דואם כעלם
יעלימו לרנא בכתוטת ל׳ כמו כן למטן מלקית כרת דינו
כמיתה לרנבכ״ק דכרת יפטור ממלקות כמו מיתה .ומה
דאמרינן כמכות י״ג סיב דכדי רשעתו הוא ברשמה כמכורה
לנ״ד אין ככונס שהוא מיפוט למעט כרת שאינו נכלל קרא
דכדי רשעתו .אלא דכטגה היא דלא מיידי קרא רק ברשטה
כמסורה לב״ד וכרת איני בכלל זה והואיל ואין לנו קרא מל
כרח שיפטור ממלקות לכן אינו פוטר ממלקות וכל זה כוא
רק לחכמים דפליגי על רגבכ״ק .אבל רנבכ״ק דמשוה כרה
למיתס מג״ש דאסון אסון או מכקישא כנ״ל נאמת פוטר
כרת מן כמלקוח דנכי דפשטי׳ דקרא דכדי רשעתו לא מיידי
במלקות מ״מ דין כרת כמיתה מג״ש דאכון אסון או מכקישא
כנ״ל דכא גם לטנין כא דסוטר מיתה מן כממון דנסקא ליה
מקרא דלא יהיה אשון ג״כ פשטי׳ דקרא במיתה דרציהה
כתיב ומ״מ סובר רננכ״ק דגם כרש פיטר מממון מגז״ש או
מכקישא כג״ל .וכן לאביי אליבא דר״ל כתבי כתום׳ בכתובות
ל״ה ע״א ד״ה רנא וט׳ דלאניי אליבא יר״ל קרא דכדי רשעתו
לא אחיא רק למיחס ומלקוש כמו לר״מ ומלקות ומכון אחא
בג״׳ם דרשע רשע ממיתה וממון דנפקא ליה מלא יכיה אסון.
כרי דאע״ג ופשטי׳ דקרא דלא יהיה אסון לא מיידי רק
במיתה ולא במלקות מ׳׳מ סונראביי אליבא דר״ל דגש מלקות
פוטר מממון כמו מיתה מגז״ש דרשע רשט .א״כ נמו כן
נאמרלרנבכ״ק דאמ״ג וקרא דכדי רשעתו פשטי׳ דקראברשעה
כמסורה לב״ד איירי מ״מ נם כרת פוטר מסלקות מנז״ש
ואסון אסון או טכיקשא כנ״ל .ובכיות כן קפה טל ספר
המקצועות דאיך פסק שילקה סל לאו דלא יוסיף כא אף אס
לא כתרו בו משום שנה ואין כמיתה פוטרחו ממלקות מ״מ
מאחר שפסק כרנבכ״ק יפטור ממלקות דלא יוסיף בשביל
ככרת דשבח ויוכ״כ דכא כרת לא בעי כחראה .ודוחק לאמר
דמייני שלא ירע שכוא שבת ויוה״ב או ששגג שסבר שמותר
לעשות מלאכה נשנש ויוכ״ג דאינו חייב כרש .דנל כי כאי
מילחא כו״ל לפרש ולא לסשום .אלא ודאי דכונשו טל מכת
מרדוש :
אמנם כדרנא בי דודאי נם לרננכ״ק כרש אינו פוטר
ממלקות דכן מוכס במגילה ז׳ ע״ב ונמטש כ״ג
פ״ב
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הטאיר לעולום
פיב דצסרינן שם הנן כהס כל הייני כריחוח שלקו וכר׳ אר״י
יזלוקין כליו הבריז פל רחב׳יג .אמר רבא אמרי בי רב חנינא
אץ נין יוה״ג לשבח וכר ואם איחא אידי ואידי בידי
אדם כוא וכוי וכרי כך משגה דאין נין שבח ליוס״כ כרגבה״ק
אהא כדאמרינן לעיל כא לעניו אשלומין וכר .ואש איחא
דלרננה״ק כרת פוטר מחלקית ממי אמרו דאם איתא אידי
ואידי בידי אדם כוא כלא לרנבכ״ק אין הלקות בחייבי כריתות
דככרת פוערהו וא״כ א״ש מה דתנן אלא שזה זדונו בידי
בכים ונר וככ ראיה כיא זו למאן דפליג מל רגבכ״ק שיחלק
על רהט .:אנא ודאי דנם לרנבכ״ק אין כרת סוכר ממלקות.
וככפם נ*ל דלא דכי כלקית לממון .דנבלמא ממון כא דס״ל
לחכמים דפליגי הל רננה״ק דאין כרת סוכר מממון משום
לקרא דלא יהיה אכין במיתה כתיב דאית כיה איבוד נשמה
ואי אפשר ללכוד מזה גם פל כרש דלא חמור כל כך דכא
הכום באי ככמא אכרינן בכתובות ל״ז ע״א דלא ילסינן
מלקית הכיתה למק לפעול מהשלומין משום דכסיחה איכא
איבוד נשכה ולכן איצעריך קרא אחר הל מלקות וממון ומשום
זכ הטכס גם כרת אי אפשר ללמוד מכיתה שיסעיר מחשלומין
דאפיג דגם בכרת איכא איבוד גשמה מ״מ איבוד גשמה של
מיתת ב״ד שהוא פ״י הריגה חמור יותר מאיבוד נשכה של
כרת שהוא מת כל מעתו .וכואיל ומה שא״א ללמוד כרת
ממיתה לענין לפעור מממון כוא רק בשביל שמיתה חמור
עונשי מכרת ולכן היל לרנבה״ק דכרת פוער מממון .מכי
שא״א גלמוד כרת ממיתה בבנק אב מ״מ יש ללמוד נגדש
דאהון אסון או בכקיבא כנ״ל .אבל לפנין שיפטור ממלקות
דכא דמיחה פיטר ממלקות הוא מקרא וכדי רשעתו שהתורה
לא נהגה כה ביד ב״ד לענוש בשני פוגשים וכמו שפירש רש״י
במכות י׳יג ע״ב ד*כ קיבלה ונר ב״ד כוזהלו שכם לא יחייבו
שחי רשעות וכר פטל .והואיל דפיקו קפידת כתורה שיפעור
מיתה כמלקיח כוא בשביל שאין כה ביד ב״ד לפגוש גשגי
פוגשים ולכן כרת דאיגי ע״י ביד לא שייך שיפטור ממלקות
ואפילו רננכיק מודה גזה ואינו מועיל לזה כגז״ש ואסון
או כקיבא דואה העלם יכלימי דכא הוף הוף אין כאן פני
עונשים כ״י ב״ד .ולעד :דגם במיתה וממון ג״כ הא מגיהה
סי/ירש מממון כוא בשביל שאין כח ביד ב״ד לפוגשו בבני
פוגשים תדע דהא כצאת ידי כמים חייב לשלם כמטאר כל
זה בב״מ *5א כ״א וברכיי שם ד״ה רנא וכר .ואעפ״ב
סובר רנבהייק דכרח פוטר פתהלימין מג״ם כטל או מכהיקש
הטל .י״ל דלא דמי דכא דמיהה פוערת ממכון אפ״ג דכוא
גיכ משוס י&ין כח ביד ביד נענשו במכון במקום מיתה
מ״מ אין כעעם דאין כת ביד ב״ד לענשו שני פוגשים דז״א
דכא קיי׳יל דגם מ״׳ר .שיגגין פעורים מממון אע״ג דאינו
נידון בעונש מיתה בב״ד רק בעונש ממון מ״מ סטור מממון.
אלא ודאי דנזה״כ הוא דאה עשה אדם דבר שיש ט פונש
מיתה בניד ליש עשה במזיד ול״ש כשה בשוגג שאינו חייב
מיתה ננ״ד פ״מ כיב אין כח ביי ב״ד לענבי בממון ולכן
מאחר דגם אם כשה איכור מיתה בשוגג כאין כאן חיוב
מיתה בניד אין כח ביד ביד לפגשו בממון ממילא דלרנמטק
דיליף ג״ש דאבון אהון כרת ממיתה גם כרת סוטר מממון
דאסיג דכרת אינו עונש עיי ביד מ״מ הא גס מ״מ שיגגין
שאין נכס ג״כ עונש בבידג״כאין כח כיד ביד לפגשו בממון
וא-ה כיה משה חיוב הרח ג-כ  pbסס ביד ב״ד לממו
בממון מגיש כנ״ל .סשא״כ לענין מלקות הא דמיתה פוטרת
ממלקות הוא רק משום דאין כח ציד כיד לפנשו בפני עונשים
דכא אגן קיי״ל כריי בחולין ס״א פ״ב דח״מ שוגגין חייבים
מלקות ואין מיתה פוערת ממלקות רק אם הוא חייב מיתה
בפיעל ם״מ דכא דמיתה סיטרת ממלקות הוא משוס דאין

כח ביד המד לפגשו בשני פוגשים וא״ 5בכרת דליכא שני
פונשים פ״י ביד אינו סוטר מסלקות גסלמנה״ק ואינו טופיל
כזה הג״ש דאסון אסון והקישא דואס כעלם יעלימו דסו״ם
אין כאן שני פונשים פ״י ב״ד ולא עדיף חיוב כרת מחייבי
מיתות שוגגים דאינו סוטר ממלקות משוס שאין כאן שגי
פוגשים ס״י כ״ד והא גם בחיוב כרש אין כאן שגי פונשים
פ״י ביד ואיך יועיל בזה כגז״ש דאסון אסון כרת ממיתה
הא במיתה גופא אם אינו נירון בשני פוגשים עיי ב*ד אינו
סטור ממלקות רככ״ל .וכל זה הוא לר״י דם״ל דמ״מ שוגנים
חייבים מלקוח .אך למל דס״ל רגם ח״מ שוגגים פטורים
ממלקיח .לכאורה לדידיה ל״ל דלרנבה״ק כרת סוטר ממלקות
מנ״ש ואסון אסון או מכקישא כגיל דלד׳ל לא שייך לאמר
תירץ השיה במכות שם דברשפה כמסורה לב״ד קאמר דכא
• גס מייני מיתות שוגגין פטורין ממלקות ואמאי לא גיליףכרת ממיתה לרצבה״ק בנזיש דאסון או בהקישא הנ-ל .ולא
פוד דלכאורה גם לרבנן יקשה דאמאי לא יסטור כרת ממלקות
דבשלמא למבין ממון שפיר אסרו דכרת אינו פוטר מעמון
דכא דמיתה סוטרת מממון מקרא דלא יהיה אסון נפקא
וכך קרא במיתה כתיב ובכרת ליכא קרא שיפטור מממון
ונבנין אב כמיתה ליכא למילף כגיל וג״ש דאסון זכקישא
כגיל לית לכו לכן סבירא לכו דאין כרת סוטר מממון .אבל
לפנץ מלקות יקשה אמאי לא יסטור כרת ממלקות כמו מיתה
כא בקרא דכדי רשפחו לא נאמר לא מיתה ולא כרת אלא
דנסקא לן דמיתה סוטר מסלקות משוס דקרא דכדי רשעתו
משמט דאם נתחייב בהדי מלקוח מיתה או ממון משוס
רשפה אחת אתה מחייט כמו שכתט כתום׳ בכתובות ל״ז
ט״ב טה וחדא וכר וא״כ גס לפנין כרת נימא כן שאס
נתחייב נכדי מלקוח כרת משום רשמה אחת אחה מחייט
וכר .ולר״ל לכאורה לא שייך תירוץ השים במכות שם דכדי
לשפתו ברשעה כמסורה לב״ד ככתוב מדני שאין כח לנ״ד
לפגוש בש« מוגשים מאחר דס״ל לר״ל דמייני מיתות שוגנים
נ*כ פטורים מסלקות אפ״ג דאין זה שני פוגשים .ואולי יש
לאמר דגם ח״מ שוגגים מקרי רשפה כמסורה לנ״ד הואיל
ולפעמים היא מסורה לכייר כגון אם כתרו ביה .משא״כ
כרת דלפולם אינה מסורה לביד .ולככי אמריגן כן משוס
דקרא דכרי רשעתו במלקות כתיב שהיא רשמה כמסורה
לביד ולכן אסרינן דהא דדייקינן מזה דאי אחה מנזייט מפום
ב׳ רפסות הוא נ״כ ברשפה כמסורה לב״ד דומיא דכדי
רשעתו דמיירי במלקות שהיא רשפה שגמסלה לב״ד .אמנם
לרננכיק לא שייך תירוץ זה מהי דסשטי׳ דקרא ברשמה
שנמסרה לניד סיירי פ״מ יפטור כרת ג״כ ממלקות מגיש
דאהון או מכקישא כמל ולר״ל לא שייך לתרץ כסו ששירלתי
למיל כמוכן .ואולי יש לאמר דכדי רשעתו דמשמע ברשמה
כמסורה לביד חשוב כמו מיפוט למעט כרש שאיט פוטר
ממלקות ולכן איט מועיל בזה כגז״ש דאסון <1ו כהיקש הטל.
אבל לא מסתבר כלל לאמר כן מטעם כמטאר לפיל .ויותר
מסתבר לאמר דלר״ל אסיג דיסבור רגבה״ק לכרת סוטר
ממלקות וסוגיא דטגילה המל ומוכח פנס למבהיק אין כרת
פוטר ממלקות אזלא אליבא דר׳ יוחנן וצ״ע:
וטש״ב כתייר בישוב קושית ככפלאה שהקשה .דהא דססק
כרמב״ם דהחובל בחבלו ביוה״כ חייב בטלס
סליא במה שלסמסקו בשים אם ממון קל או ממון ממורואיכ

הואיל ולא הכריעו בש״ם בזה מטל להרמב״ם דכחובל במכירו
טוה״כ חייב בטלם דלמא ממון קל .ו“כחב כת״ה לתת זאת
דכואיל ומססקח לן אס ממון קל או חמור .א״כ להלקותו
מספק אי אפשר וממילא דסייב בתשלומיו כמו בחייט מלקות
שמנין (ולטל דס״ל וחייבי מלקות שוגגים פטורים מממון
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צ״ל הא דחרן ברק ס״ז מ״א דהחונל מזמרו טוכ״כ חייב
דאתיא כריה דאמר לוקה ומשלם נטו ומשני הש״ם למיל
ע׳יא ע״א לטנק מנימה ומכירה) .וכתב מור כח״ה דליכא
למימר איפכא דגם ממון לא ישלם ממשק וא״כ ילקה משום
לא יוסיף וכחיל כהנאה שאין בה שיה מרוטה (אע״ג ולא
סטור רק מספק דיגו כודאי פטור .וראיה לזה מדברי כמוס׳
בבכורות מ' פ״בד״הלאפקוטה וכו׳ ומה שהקשה מיז סכרי״ט
אלגאזי משיים דיבמות מ״א מ״ב נבר הארכתי בזה בט״א
נס״י ליישב בדרכים שוגים כולם ישרים למוצאי דמת ואכ״מ)
דמ״מ משוב נר תשלומיו הואיל ואיגו פטור רק מספק מטמם
כהוא מותזק ואם יתפוס ממנו כגחבל לא יוציא מידו .ודבר
זה צ״ע דאגן קיי״׳ל בספק בכור תקפי כהן מוציאין מידו
מכוס דכו״ל תסיסה לאשר שנולד כספק ולא טוטן נרי כמש״כ
התוס׳בב״מ שסנסוניא דתקסו ככן .ואסילו כרמב־׳ם דססק
דתקסוככן אין מוציאין מידוס׳יל לכמה פוסקים דרקנססק
בכור ססק כרמב״ם כן ולא בשארי ססיקוח .וגס לכאורה
סוחר זה לדברי כחום׳ דבכירוח גף כנ״ל שהבאתי לעיל .ויש
לחלק .אמנם בלא״ה גי׳כ יותר מסתבר לתסוס כהצד הראשון
דהואיל וטספקא לן אם הוא חייב מלקוח או לא והואיל ואי
אפשר להלקותו מספק א״כ אף אס החרו בו אין זה התראה
דגרע מהחראת ספק שפסק הרטבים דשמה התראה .דשאני
כתם שלא כיה ססק רק בשטח כהתראה אבל בשעה שבאים
להלקותו סשיטא לן שהוא חייב מלקות □כ קיי״ל דשמה
התראה .אבל בניד גם בשמה שבאנו להלקותו מססקא לן אם
הוא חייב מלקות או לא \א״כ הואיל ואי אפשר להלקותו
מספק אין זה התראה כלל בודאי דאפילו אם כתרו בו וקיבל
כהתראה והתיר טצמו למלקית יכוללאמר משחק הייתי שבלבי
הייתי יודס שלא תוכנו לכלקגי .וא״כ אף אם קמי שמיא
גלוי שכדין הוא שחייב מלקות הוא בודאי פטור משום שאין
כאן התראה כלל בתורת ודאי כנ״ל .ועיין בשאגת אריה סי׳
ט״ז .וא״כ מה חילוק יש בין זה לשאר חייבי מלקות שוגנין
שחייבים ממון מאחר שנס בזה בודאי לא כיה כשראה .אמנם
מש״כ טוד לעני! מובל בשבת דאפ״ג שהוא פטור מממון
"מטעם מ״מ שוגגין מ״מ אינו לוקה משים לאו דלא יוסיף
דשמא ממון קל וא״כ הואיל ולאו דלא יוסיף קל משארי לאוין
שנדחה מפני ממון מכש״כ שידחה מפגי מיתה אע״ס שהוא
ח״מ שוגנין .דבר זה הוא מנומנם דכוא קרח פריכא דאס
הוא נדמה מפני ממון שנן הוא חייב לשלם ממון חאמר
שיודחה מפני מיתה שכן אינו חייב מיתה דכוא ח״מ שוגנין
וסהיכי חיתי לנו לאמר סברא כזו בלא שוס ראיה אשר גס
חכמי התלמוד לא כיו אוסרים כן בלא שום ראיה מקרא או
מקבלה .ואס נעשה קו״ח כזה נטשה קו״חמל כל ח״משוגגין
שיפטרו ממלקות לסי כצד דממון קל דאה מוגש ממון שהוא
קלאמריגן דאקכמניד רד למטש במקום חיוב מיחהשוגגין
(כמש״ב לטיל בשם רש״י בב״מ צ״א מ״א ד״ה רבא) קו״חשאין
נח ביד רד למגיש פוגש חמור דהיינו מלקוח במקום מ״מ
שוגגין ודוחק לחלק( .טיין בקדושין ל״ב מ״א בתום׳ ד״ה
רב יהודא וכו׳ ובזנחים צ׳ ע״ב בתום׳ ד״ה חטאת וכר)
ואין להאריך בזה!
למש״ב סוד כת״ה דגם אה הוא קלב*מ ס״ט מאחר דחייב
לצאת ידי שמים ולסברת רש״ינרמ מכני תסיסה
לכן גס זה נכלל בכלל חשלומין ודוחה את המלקות דלא יוסיף
בחבל בשבח בלא התראה והביא ראיה לזה סמטת מ •ז פ״ב
דאמרינן שסדלא משכמת נטלו בלאו דגזלה (יטן משום לחייב
בפשלומין וטי ואמאי והא משכחת לה בגזל בשבת וקנה
הגזלה ביחד עם חיוב מיתה כגון שהים,מגרר ויוצא ואח״כ
שרפה באיסור שנח ר :שאק כאן חיוב תשלומיו ובככ״גאמאי

פו

לא ילקה טל לאו דלא תגזול אלא וראי דהואיל וחייב לצאת
ידי סמים גם זה נקרא תשלומיו ורוחה כסלקיח .כנה גם
אני הסירותי כן נש-ס דמטת בעודגי'טליא אבל לא כונה
לי בתירוצו דסשים דחייב לצאת י״ש מקרי בר השלוהץ
ודוחה כמלקוח דלא תגזול .דאכחי תקשה להר״ן בחידושי'
כטאו כקצוכיחסי״כ״ח דסונר דרק באתנן הדין כואדהייב
ללאה י״ש משום שהבטיח לה ועליו לקיים דיטרו (וכן ברק
ט׳ נדב לענין עקי׳ן תאנה מתאנתי וחקני לי נגיטחיך יברר.
צ״א פ״א לפגין החוסם סרחו ודש בה דכואיל והכל יודעים
שאסור לחסום כור בדישו א״כ כששכר ממנו כפרה כו״נ
ככבטיח לו שתאכל בשפת דישה) ולא בגנב ומשמע מדבריי
דלא מבעיא דלא מכני תסיסה אלא סכל עיקר חייב לצאת
ידי סמים אינו רק באתנן וכיוצא נזה ולא בשאר קלנ״מא״כ
לדידיה נשארה כקושיא כרל אמאי לא משכחת נטלו ולא
נטלו בגזל בשבח:
נסיקר מה שהקשה בספר כסלאה מל כרמרם
שפסק דכחונל בחטרו ניוכ״כ חייב נכילס .והקשה
דוילמא ממון קיל והקילה כליו התירה כשום והלאו ולא
יוסיף קל שהותר מכללו ברד .רציתי לסרן דגם לאו דיוכ״כ
הוסר מכללו במקדש שהוא צד קולא כמטאר ביומא פ״א
פ״א .וחתמי בי רא״כ לפי הצר דממון קל שהקילה פלי,י
כתורה משום שהותר מכללו ברד .א״כ נלמוימזהדמישפשה
מלאכה ניוה״כ בהתראה ובשפה זאת קרע שיראין של מטרו
שישלם ולא ילקה כמו בחובל במכירו .ונהי דאין להקשות
דא״נ מה מקשה כש-ס ברק מ״א פ״א טל הא וחנן כטובת
ניוהיב חייב אמאי נהי דקטלא ליכא מלקוח כיכא אינא
וקיי״ל דאינו לוקה ומכלה .וכן הא דמקשה השים צכיזוטה
ל״ה טיב לר״ל ואמר בפירוש רעתה התירה הייני מלקיה
כחייבי מיתות מאן תנא דפליג טל רנככ״ק ונח ועיין ברש״י
שם ד״ה לר״ל וכר שקושיה כש״ם הוא טל הא דתנן בשטעות
שהמדליק גדישו של תכירו ציוכ״ב חייב ודלאכרננכ״ק .ואפאי
נכי דכרת אינו פוטר מלקות פיכא יפטרנו מממון פ״ש .וחפאי
והא לאו דיהי׳ה הוא קיל שהותר מכללו כמקדש ודינו כחובל
במטרו שמשלם ואינו ליקה .דזה לק״מ די״ל דקושית כש״ם
ברק שם וכן נכתיבוח שם הוא לפי כצד דמפין חפור מפלקית
וטנת השים ברק ובכתובות שם .רא״כ נפשוט מזה דממון
קל .וכן אי; להקשות כל הה שפסק כרמב״ם בפי׳ג מהלטה
"גנבה וז״ל וכן כקיצן אילן של חבירו ביויט או שהדליק את
הגדיש ביכ״כ והחרו ביה או גנב וטבח ביכ״ב והחרו ביה
פטור מן כתשלוסין פכ״ל .דנוכל לאפר דמספקא לו שפח
קיי״ל דממון חמור ממלקות ולכן פטור מתשלומי[ דמספיקא
לא מפקינן ממונא .אבל קשה דמכש״כ שאץ להלקותו מהפק
דילמא מכון קל מסלקית ודינו שישלם ולא יניקה נמו נהוגג
במטרו .ואין לאמר דצאמת איט לוקה .דא״כ אמאי סטור
מן כהשלומין הואיל ואי אפשר להלקותו כו״ל כלא כתרו נו
ואפילו אם החרו ט אין זה החדאה נכנ״ל וא״כ כו״ל חייט
מלקוח שוגגין שפסק שם כרמב״ם שחייב בתשלומיו אם לא
כתרו ט .אלא ודאי דליתא למחירון כנ״ל .וצריך לאמר
דאמ״ג דמה שכוחר מכללו במקדש משוב קולא כמטאר ביומא
פ״א ע״א וכנ״ל ס״מ אין זה קולא כל כך במו בחובל בחכירו
שכוחר מכללו גם שלא לצורך גבוה משא״כ לאו דיוכ״כ שלא
הוסר מכללו רק יסקדש לצורך גטה דצירך גטה שאני
כמטאר נשכח קל״א ע״ב .ואע״ג שיוהיכ כומר מכללו גס
במילה ואט״ג דמשמע במנחות ה׳ ס״ב דגם פילה סקרי• צורך
גטה דא״כ נם כגדט להלקות לסי שנתחייב מלקות ג״כ הוא
צורך נמה דכא משסע במנחות שם ועל המ-מ סקרי צדרך
גמה [ומי׳ נסרק י״ד ב׳ חוס׳ ד״ה ממנטין (וע׳ נשאנח
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אריה סי׳ צ״ו דכוכיח מהוגיא דסנחוש הנ״ל דכל מ״ע ילאו
מכלל צורך הדיוט ולכלל צורך גטה לא באו .וג״ל דבזה מיושב
שלא תקשה מסוגיא דמגחוש כגיל על סוגיא ישבש קל״א
ע״ב דכשמע שה דשארי מ״ט לא מקרי צורך גבוה .ועיין
בפ״ז מ״ז ס״א בהא דבעי ר״ל כסשחחוה לדקל לולט מכו
לסצוה .דמבפי ליה אי שאר מ״ע דיצו כלנטה או לא) .וצריך
לאסר דגם מה שכושר יו״כ מכללו לצורך מילה לא חשיב קולא
טלי האי כסו שכושר לאו דסובל בחנירו נב״ד דשאני מילה
שכן גכרשו עליה שלש עשרכברישותאו שכן ישנו לפני כדיבור
כמטאר ביבמוש הי-ש״ב :
אמנם אני לעצמי אופר דקושית כמזלאכהנ״ל מל הרמב״ם
הרסנים
אינה קישיא  .דכא ילא״ה יש לכקשוש
מנ״ל דגם נאם נצטרף לאו אמר ללאו דמובל ג״כ  objtoואינו
לוקה ואי׳ הסקיר וכלאי׳ לזה  :ואין לאסר דמסנרא בעלמא
אסר כן כרמב״ס דהואיל וגלי קרא בחובל דמשלם ואינו לוקה
ה״ה אם נצטרף לזה לאו אחרג״כ משלם ואינו לוקה דהואיל
וגלי גלי .ז״א דסוכח בפסחים כ־׳ט ס״א דלא אמרינן הואיל
וגלי גלי כמו שכשטכשוס׳שםבד״ב מאן וכר וכן בכתובות
ג׳ ע״ב בחום׳ ד״ה זר וכר והנם דיש לאסר דשאני התם
דהוה בקילהא להמירשא ממיחא בירי שמיס לכרש  .משאיב
הכא כחובל ביוה״כ דאידי ואידי לאו הם שפיר אמלינן הואיל
וגלי גצי ובאמש באם נצטרף איסור מישה כגון חובל בשבת
פסק שם הרסכ״ם מלמו דפטור משוס דמקילחא לממירחהלא
אמרינן הואיל וגלי גלי .ולפי זה שסיר הקשה ההפלאה דחיצח
אם ממון חמור ממלקוש אבל אם ממון קל ממלקוש והקילה
עליו כשורה משים דלאו דלא יוסיף הוא לאו קל שבוחר
מכללו בב״ד א״כ גם כאן הו״ל מקילחא ליזמירחא דלא אמרינן
הואיל וגלי גלי .אבל הא ודאי דנם אם נאמר דממון ממור ג״כ
צריך פהק כרמב״ם לראיה גדולה .ונראה לי דיצא לו לכרמכ״ם
כן מהא דהנן בב״ק פ״זפ״א דכהובל ניוכ״כ חייב  .והגס
דיש לאטר דמיירי כלא אשרו ביה או דכא מני ר״מ .היא
דיזסר לוקה ומשלם כמו דמשני שם מ״א סל הא דחנן טבח
ביוכ״כ חייב .מ״מ מדלא מקשה כן הש׳ים גם טל משנה
דכנזוכל ביוכ״כ אטאי חייב נכי דכרש לא פטר מלקוח מיכא
לפטור נטו שמקשה כש״ם על כמשנה דש׳ מרובה נגנב
וטבח ביוה״כ ש״מ דמל מובל לא קשה קישיש כפ״ם כמו
שקש? טל טביחה ומכירה משום דבחובל גלי קרא דמשלס
ואינו לוקה ומקרא מלא דיבר ככשוב אף אם נצטרף לו
לאו אחר רק מקילשא לחמירשא לא אמריגן הואיל וגלי גלי
ולכן כחובל בשבש פטור (ועוד דאל״כ לא משכחש חיוב מישה
בכורג נפש דישמייב ממון משום חובל ויפטור מן כמישה עיין
ברש״י ב*ק מ״ג ט״א דיה לא דמים וכר) .ומזה יצא
להרסב״ם דכחובל כיוכ״ב חייב .ואע״ג דבכתובוש ל״ב נר׳א
אין לט הנרפה אם ממון חמור או קל .מ״מ מכש״ם דב״ק
ס״ז ע״א מונח דסשיטא לכו לחז״ל דסמון חמור מסלקוש
והואיל וגלי לן ככתוב דבלאו דחובל משלם ואינו לוקה ה״ה
אס נצטרף לו לאו אחר ג״כ משלם ואינו ליקה .ולא ניחא ליה
לגרמב״ם לאסר דסמט מז״ל סל מה שהקשו כן לענין טביחה
ומנידה אמאי חייב ואוקטי׳ כר״מ רס״ל ולוקה ומשלם דס״מ
לא כיה לנעלי הש״ם לסמוך טל זה וכיה להם לבאר גם על
משנה זו דכחובל דכא מני ר״ס היא אלא ודאי דסל משנה
דכחובל אין לכקשוש משום דחוגל שאני כנ״ל:
 "Tjpנלאה לי דים הנרפה וממון חמור מהא דפסק רבי
יוחנן דמל הכאה שאין בה שוה פרוטה חייב מלקוש
ואם נאמר דטמון קל ובשביל דכלאו דלא יוסיף קל משארי
י.׳ זיין שהותר מכללו בב״ד הקילה מליו כשורה דישלס ולא
;■־,ה .א״כ מנ״ל דיש מלקוש סל לאו דלא יוסיף אף בהכאה

שאין בה שוה פרוטה דילמא הקילה מ כשורה לגמרי שלא
יהיו לוקין טל לאו זה כמו שמציגו כמה לאוין צחורה
כאין לוקין עליכם .ומנא לן דלאו זה דלא יוסיף יצא
מכלל שאלי לאוין דגלי בכם ככחוב בפירוש לאם יש
ממון ומלקות דלוקה ואינו משלם כמבואר בכחובוח ל״ב
ט״ב דכחיב כדי רשסחו וסמיך ליה ארבטים יכנו.
ויש לדחות דכואיל דכחיב ארכטים יכנו לא יוסיף
משמע פשוטו של מקרא דארבמים יכנו קאי גס סל לאו דלא
יוסיף ומוטב שנאמר דלאו דלא יוסיף יצא מן ככלל דשארי
לאוין בסגין מה דקי״ל דכל שיש ממון ומלקוש לוקה ואינו
משלם דלא נלמד רק מן סמיכש כפסוק דארבטים יכנו
לקרא דכדי רשטחו .משנאמר דיצא מכלל שארי לאוין שלא
^ילקו עליו לגמרי דזכו נגד פשוטו של מקיא דכחיב ארבעיםיכנו לא יוסיף דמשמע דארנעיס יכנו קאי גס מל הלאו דלא
יוסיף דמוכח דיש סציאוש מלקוש גס מל הלאו דלא יוסיף
והיינו בהכאה שאין בה שוה פרוטה ובזה נראה לי ליישב
קושית כחום׳ בסנהדרין ס״כ ע״א ד״ה הכהו ונו׳ שהקשו
דאמאי לוקיןפל לאו דלא יוסיף בהכאה שאין בה שוה פרוסה
הא כחל לאו שניתן לאזהרת מיתת ב״ד דמני׳ נפקא לן
אזכרה למכה אביו ע״ש .ולפי כני׳ל מיושב משום דסשמע
לכו למז״ל דארבפיס יכנו קאי טל לאו דלא יוסיף לאמר
שיש מציאות מלקוח גם טל לאו זה דלא יוסיף והיינו בהכאה
שאין כה שוה פרוטה .אבל אין לשרן מה שהקשתי לעיל מג״ל
דיש מלקוש בכלאו דלא יוסיף משום דבכחונוח ל״ב מ״ב
אמרינן ור״י מאי טעמא לא אמר כעולא א״כ בטלת סרות
אחותך לא חגלה וכו׳ עד חובל במכירו גפי איכא לקיוטא
כגון שהכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה .וא״כ מזה מוכס
דיש מלקוש בהכאה שאין בה שוה פרוטה דאל״כ בטלח
כלאו דלא יוסיף דז״א .דגם אם לא היה מלקות בהכאה
שאין בה שוס פרוטה ג״כ לא נבטל כלאו דלא יוסיף דכא
אצטריך לאזכרה למכה אביו( .טוד נ״ל ליישב קושיש השוס׳
בסנהדרין פ״ה ט״א ד׳יה הכהו וכו׳ טפ״י הא דאיחא
בסירונין י״ז ט״ב א״ר אשי מי כתיב אל יוציא אל יצא כתיב
ועיין נשום׳ שם ר״ה לאו וכו׳ שפירשו דנם רב אשי מודה
דנכלל כלאו דאל יצא וכו׳ נכלל תרווייהו הוצאה ושחומין
אלא דכואיל ולא כתיב אל יוציא מוכח דמיקר קרא לא אשא
להוצאה רק לחחומין והואיל ועיקר קלא לא אתי להוצאה
שוב אין זה לאו שניחן לאזהרת מישש ב״ד אע״ג דאשא גס
להוצאה .וא׳יכ גם בלאו דלא יוסיף אט״ג דאתי לאזהרת
מכה אביו ג״כ מ״ט הא עיקר קרא באזהרת מכה חבירו
כתיב כמש״כ שם השוס׳ בסנכדרק ד״ה הא בבנו וכף דעיקר
קרא במכה אחר נשיב מדכשיב ארבעים יכנו דלא משקיים
בננו .אלא דמכח כקו״ח שפשו חז״ל ומה מי שמצוה לככוחו
סצוה פלא לככוחו וט׳ אמרינן דגם מכה אביו נכלל בלאו
זה דלא יוסיף ע״ש בתום׳ ד״ה הא בבנו אבל מ״ט ודאי
דעיקר קרא דלא יוסיף נסכה אחר כתיב .והואיל וכן אע״ג
דגם מכה אביו נכלל בלאו זה דלא יוסיף דרך אגב מ״מ
אין זה לאו שנישן לאזהרת מיתת ב״ד והוא שירון נכון
למנ״ר סד שאני תמה טל השום׳ בסנהדרין שהקשו את
קושיתם כנ״ל שלפי דברי רב אשי בטירובין שם לק״מ .אם
לא שנאמר שהשום׳ בסנהדרין בקושיתם אזלי בשיטת רש״י
בעירובין שם בפירוש דברי רב אשי .אבל לשיטת שום׳ שם
אק אני רואה שום קושיא .ואע״ג דאנן קי״ל דאין לוקק טל
כחחומין כיינו משום דאין שייך לאמר דים בכלל כאזהרה
דאל יצא איסור שמומין רק אס נסבור כר׳ טקיבא דחמומין
דאורייתא בסוטה כ״ז ס״ב ולדידיה כך נז״ש מיסה מניסה
וניסה טגטל וט׳ דדרשינן במירובק נ״א ס״א היא ג״ם
גמורה

המאיר לעולם רבינוביץ ,מאיר מיכל בן שלום עמוד מס (96הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

המאיר לעולם
גמורה ושפיר אמרינן יאל יצא איש ממקומו מיירי בתחומין
דידטינן דכא דכחיב אל יצא איש ממקומו דכנונה שאל יצא
ממקום אלפים אמה וידטינן ואח דהטגה הוא אלפים אמה
מנז״ש מקום ממקום מ״ל .ואע״ג דיליף ר״ט בסוטה חמומי!
מקרא למגרש לחול אמי הן■ קרא ואל יצא ללקות מליו.
משא״ב ללילן לס״ל חחומין דרבנן לית לן הך גז״ש למקום
ממקום רק לאסמכחא בעלמא ולא לדרש גמור וא״כ בע״כ
לא קאי אזכרה דאל יצא איש ממקומו לחחומין להא לא נולט
איזה מרחק גקרא מקום ולכן בע׳׳כ דלא קאי אזהרה דאל
יצא רק טל הוצאה והא לכתיב אל יצא ונח ככונה שלא יצא
איש מס כליו ללקוט כמן כמש״ב התום׳ לשבת ב׳ ט״א ד״ה
יציאות .ולכן אין לוקין מל כתמומין לדידן לאין לנו שום
אזכרה טל זה והוא רק איסור דרבנן .אנל מ״מ סיקר דברי
רב אשי בעירונין שם סוף פ״ק לא נדחו זכואיל ומיקר
כאזכרכ לא נאמר טל דבר שיש בו מיתה אין זה לאו כניתן
לאזהרת מיתת ב״ד וא׳׳כ מיושב קושית כתום׳ כג״ל בסנכדרין
ס״ה מ״א דיה ככהו .ומיין בשבת קנ״ד מ״א בתום׳ ד״ה
בלאו וכו' בתירוצם השני) .וכנה מיינתי בספר כסלאה טל
כתובות ל״ב ט״א בד״ה ואי ממונא לקולא וכו׳ שכתב כישוב
דברי כרמב״ם שפסק דכחובל ביה״ב חייב כל כחמשה דברים.
נמש״כ כח״ה בקונטרסו דאף אם מססקא לן אם ממון חמור
או קל ג״כ כדין דהחובל ביוכ״ב חייב בכולם מטטם דכו״ל
חייבי מלקות שוגגין אלא שמטט נטה מדברי בתיה .טול
מצאתי שם שכתב ג״כ כמו שרציתי לתרץ את פסק כרמב״ם
כנ״ל לטיל דגם לאו דיוכ״כ כושר מכללו במקדש .אלא דכוא
סתר זה כתירוץ מטעם דשאני טבודת ציבור דמצותו בכך.
ולכאורה לאו למובל בכותר מכללו בב״ד חשיב ג״כ מצותו
בכך .ויש לרון בזה ואין להאריך .מול פקחתי פיני בספר
כפלאה ברף ל׳ טיב נד״ה מאי איכא וכו׳ שכתטורר ג*כ
למש״כ לטיל דלרנבכ״ק מהראוי שנם כרת יפטור ממלקות.
אלא שהוא כתב ללא שייך לאמר כן רק לרבא דיליף מואס
כעלם יטלימו וכו׳ אבל לאביי דיליף מגו״ש דאסון אסון לא
שייך לאמר כן .ולכאורה כדין טמו דכא אף שיש ג״ש ללמוד
כרת ממיתת ב״ל כיינו דוקא לטנין מה דכתיב בכך טנינא
דואם לא יהיה אסון דמיירי לטנין שיפטור מיתה מממון
וכמו כן יש ללמוד בג״ש שיפטור כרת מממון .אבל לפנין
שיפטור כרת ממלקות אין לנו שום לימור דלא נאמר כגז״ש
ללמוד כרת ממיתה לכל כטגינים .ומציגו כיוצא בזה לענין
חיוב חטאת של כריתות בתום׳ שבת סיט ט*א ד״ה מה
וכו' וביבמות ט׳ עי׳א בתום׳ ד״כ מה וכו׳ וביומא פיה
ט״ב בחום׳ דיה מוץ ובר .מוד ראיתי שם בספר כפלאה טל
דברי כחום׳ בכתובות ל׳ ט״א דיה ככל מורים וכו׳ דברים
אשר כמה מתנגדים לדברי אשר כתבתי לעיל ונראין לי
_
דברי מדבריו:
!□הא דאמריגן אי ממונא קולא שנן הומר מכללו בב״ד
קשה לי כא יש מ״ע להלקות למי שנתחייב מלקות
כמש״ב כרמנ״ם בפ׳ ט״ז מהלכות סנהדרין כלנה א׳ .וא״כ
כלא כל לאו כותר מכללו דכא כל לאו נדמה מפני משה.
וניחא לי דמה דאמרינן שלאו לחובל קיל שכותר מכללו בב״ד
ככונה שבמקום מציה לא נאסר ממולם דכא כן כתיב ארבעים
יכנו לא יוסיף כרי פלא נאמרה האזכרה רק טל כהוספה
טל שיעור ככאת כמצוה ובהכאת מצום לא נאמר אזכרה
ממולם וזכו צד קל ככלאו דחובל יותר משארי לאוין דכתם
כלאו נאמר בכ״ס אלא פכטשה דוחה אותם אבל בחובל לא
נאמר כלאו מעולם במקום מצוה .וס״ד שכתב רש״י בברכות
כ׳ ט״א לענין כישר טומאת מת מצוה בכהן גדול ונזיר
(וטיין בפסחים כ״ג ט״ב דאמרינן בחלב שכן כותר מכללו

בחיה .ומיין רש״י זבחים טיז טיב דיה שם טומאה וכו*
ובתום׳ שם ד״ה שכן וט׳ וצריך התבוננות) .ולפי זה אי! זה
מנין למה שהותר לאו דיוה״ב במקדש ובמילה .ולפי זה י5
לככריט דלאו דחובל שמשלם ואינו לוקה איני בשביל קלות
כלאו שהותר מכללו בב״דדא״כ ממור מזה ג״כללאו דטופאיז
ככן ונזיר שאם בשעה שטימא מצמו ככהן גדול ונזיר הזיק
ממון חברו שישלם ולא ילקה כמו בחובל לשיטת רשייבכרטת
שם דכלאו דטומאה לא נאמר במקום כת מציה .וכ״ת אה״נ.
לא אשתמיטשום הכם לאמר כן .ויהיה מזה סיימתא להרמב״ם
ולסלק ממליו תלונת ככפלאס ונזה אשים קנצי למילי:
כגני ידידו:

מאיד מיכל בהר״ש ראבינאוויטש.

סימן כה
חילוקא דרבנן ליום ראשון של פסח
 pDבסופ״ק דברטת מזכירין יציאת מצרים בלילות .אראב״ע
’ כרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת
מצרים בלילות עי שדרשה בן זומא בנאמר למכן הזטר את
יום צאתך מארץ מצרים כל ימי• חייך ימי חייך כימים כל
ימי חייך כלילות וחכמים אומרים ימי חייך וכו' להביא
ימוש כמשיח .וכנה יש להקשות חדא מה ששממתי מקשים
בשם במכ״ט ספר מעשה נכים דממ״ג אם ידע ראנ״ט
מדרשת בן זומא מדוע כמתין עד שדרשה בן זומא ולא ירש
הוא עצמו כן .ואם לא ידע מדרשת בן זומא א״כ מנא ליה
דמזכירין יציאת מצרים בלילות קודם הדרשה בן זומא .והגם
דלענ״ד אין זה קושיא דכא יכול לכיות שכיה לי קבלה
מרבותיו שמזכירין יציאת מצרים בלילות או שכיה לו דרשה
אחרת טל זה .אלא שלא כיה יכול לנצח אותם כד כדרשה
בן זומא .מ״מ הואיל ונפיק כקושיא כזאת מפומא דגברא
רבב אמינא בה מילחא .עוד ים להקשית דמה כוא כגצהון
בדרשת נן זופא כא מנפים פליגי סל זה ודרשי כל ימי
חייך להביא ימות כמשיח :
ונראה לענ״ד ליישב שתי כקושיות כמדא מהתא .והיא
ימה דפליגי בני מחליקחי של ראב״ע על ראנ׳יע
לומר דאין צריך להזכיר יציאת מצרים בלילות אין כטעם
משום דכתיב למען תזכור אח יום צאתך מארן מצרים כל
ימי חייך דמשפע ימים ולא נינוח דז״א דכל ימי חייך אף
לילות בכלל כמו שנאמר בקללת כנחש וכפר תאכל כל ימי
חייך דגם לילות בכלל .אלא נלטנ״ד דטפם מחלקיהם תלוי
בפלוגחא דרבי יוחנן ורבי יכושע בן ליי לעיל ד׳ פ״ב אם
צריך לסמוך גאולה לתפילה במרבית או לא דריב״ל סובר
דאין צריך להסמיך גאולה לתפילה בערבית ור״י סובר צריך
ואמרינן שם אנ״א קרא ואב״׳א סברא .אנמיא קרא בשכבך
ובקומך וכו׳ ואב״א סברא ר״י סוכר גאולה מאורחא נמי
כוה אלא עיקר גאולה לא כוה מד צפרא־ ורינ״ל סובר
כיון דלא כוה עיקר גאולה מד צפרא אין צריך לסמוך
גאולה לחפילה בלילה .וכן נראה לענ״ד בזו הפלונחא שנחלקו
אם צריך להזכיר יציאת מצרים בלילה או לא דראב״ע סובר
כר״י דנאולה מאורתא נמי כוה לכן צריך להזכיר יציאת
מצרים גלילה .והחולקים מליו ס״ל נריב״ל דכואיל ונא כוה
עיקר גאולה עד צפרא אינו צריך להזכיר יציאת מצרים
בלילה .ועל פי זה יתיישבו שתי כקישיות ככ״צ דכקישיא
של בטכ״ם ממשה נסים בודאי לא קשה כלל על פי כנ״ל
דלמולם לא ירט ראב״ע מדרשת בן זומא ומ״מ ס״ל ימזכילין
יציאת מצרים בלילה מסברא דגאולה באורתא נמי הוכ אלא
שלא כיה יטל לנצח את כחכמים שהם סוברים דאזליגן בתר
עיקר

המאיר לעולם רבינוביץ ,מאיר מיכל בן שלום עמוד מס (97הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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שפב

יומת:

יז

^אונקלום

ואיש כי יפה כל־נפ׳ט אדם מות

יומת :יח ומכה נפיש־בהמה יישלמנה נפש

ביציבא פפרעזותה שמא
יתקטל :יזוגבר ארי יקטול
פל נפשא דאנשא אתקטלא
יחקטל :יחודיקטול נפש

אוצר_החכמה]

רש״י
(יז) ואיש כי יכה .לפי שנאמר מכה איש וגו׳ (שמוח נא ,ע ,).אין לי אלא שהרג אח האיש ,אשה
וקטן מנין ,מלמוד לומר כל נפש אדם:

העמק דבר
דבאמת נחשב גם הוא ישראל כדין גוי הבא
על בת_\,שךאל הולד כשר  ,121אבל מ״מ
"בתוך בני ישראל" 152לא היה נחשב ,מצד
יחוס אביו המצרי} .וגם ,הרי היה עומד
"במחנה" ,ולא בעזרה ,ואם כן גם אם היה
מזכירו לברכה לא היה מקיים העולם כל
כך ,ומשום הכי גם בנקבו שם לא יומת.129
על כן פירש הכתוב ״כגר״ ( -שאינו נכבד)
״כאזרח״  -שהוא נכבד ,״בנקבו שם״ -
אחר שפירש 152השם ,והיה בזה מקום
לעשות איזה רושם חיות לעולם ,והוא
הפכו לרועץ " -יומת".
והדרש ״בנקבו שם״  -היינו מקלל שם
בשם .ובשם המברך הוא דפליגי רבי מאיר
וחכמים כמו שכתבתי לעיל בשם הרמב״ם.
[והכי מדויק לשון המשנה שבועות (לו,א)
׳המקלל בכולן ,ר״מ מחייב וחכמים
פוטרין׳ ,ולא ׳המקלל את כולן׳ .ולא
.]*154
*142
144
שם* *
יו״ט* *
כתוספות* * *
*

{יומת :מיותר ,והכי מיבעי ׳ונוקב שם ה׳
בנקבו שם מות יומת׳ .155ומזה דרש רבי
מנחם ברבי יוסי בתורת כהנים והובא
בשבועות (לו,א) ׳להביא את מקלל אביו
ואמו שאינו חייב מיתה עד שיקלל
תוספות
קושיית
ומיושבת
בשם׳.126
שם.}157
(יז> ואיש כי יכה כל נפש אדם :158הזהיר
בדומה לו כמו שכתבתי ,159ד״איש כי יכה
כל נפש אדם״  -בין גדול מישראל בין עבד
כנעני אשר נפש ישראלי שבו מעט ,140מ״מ
ההורגו יומת .141והיינו הסמיכות לענין
הקודם ,שאין חילוק ברושם חיות היוצא
מהזכרת השם בין מאדם גדול בין ממי
שהוא ,דאם בא זה ואיבדו הרי זה יומת.
(יח> ומכה נפש בהמה ישלמנה :׳ישלם׳
מיבעי .ומזה יצא הדרש (ב״ק י,ב)
׳ישלימנה׳ .142ולפי הפשט ,145ביאורו -
ישלם בצמצום לפי ערך הבהמה .144דמלבד

 .131וכאן מדובר על בן שנולד מאיש מצרי שבא במצרים על שלומית בת דברי ,כמבואר ברש״י.
 .132כלומר ,אצל דעת הקהל ,ובמילא (לפי ההוזז אמינא) השפעת מעשיו אינה כה חמורה .133 .הזכיר
בפיו .134 .זה לשונו ...:ולפיכך לשון ׳בכולן׳ דתנן כמו ׳לכולן׳ .135 .ובוה גם נמנע את הסתירה
בין ״מות יומת״ (בירי אדם) ובין ״יומת״ (בידי שמים) ,אליבא דרמב״ן .136 .תורה שלמה :תיבת
"שם" יתירא ...תנהו ענין למקלל אביו ואמו ,דגם בזה בעינן שם המיוחד דוקא (לא כביאור רבינו
בדרשה וו) .137 .ד״ה בנקבו שם יומת ,מה תלמוד לומר :תימה ,הא איצטריך לכדדרשינן בפרק ד׳
מיתות (סנהדרין צו,א) דאינו חייב עד שיברך שם בשם (עכ״ל) .138 .מדוע הסמיך ענין זה לקודם לו.
 .139בפסוק הקודם .הדיוק הוא מן המלה ״כל״ ,כמקביל ל״כגר כאזרח״  -ללא אבחנה .140 .וחיובו
במצוות רק כאשה .141 .אפילו הכהו האדון ומת תחת ידו ,כמוזכר בפרשת משפטים (שמות כא,כ).
 .142אל תקרי "ישלמנה" אלא "ישלימנה" .רש״י :משמע שישלם המותר (עכ״ל) .כלומר ,אחרי שקבעה
התורה ש׳הבעלים מטפלים בנבילה׳ ,עליו להשלים את החסר .143 .בהבנת התוספת "נה" ל״ישלם".
 .144כאשר מביאים בחשבון את כל המרכיבים השייכים לשווי הבהמה וכפי שמפרט רבינו[ .במלה
׳בצמצום׳ מתכויז לרבינו ל׳בדיוק׳ לחומרא .ולא להגביל ולהקטין את התשלום).
חומש העמק דבר <חדש>  -ג (ויקרא) ברלין ,נפתלי צבי יהודה עמוד מס (379הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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בעירא י^למנה נפש א חלף
נקשא :יטוגבר ארי ?תן
מומא בחברה כמא די עבד
פן יתנגבד ליה :כ תברא חלף
תברא עינא חלף עינא שנא
חלף שנא במא די ?תן מומא

תחת נפש :יט ןאי’ש כי־יתן מום בעמיתו
כאשר עשה כן יעשה לו :כ שבר תחת
ישבר ^עין תחת עין שן תחת שן כאשר
בו:
ינתן
כן
באדם
מום
יתן
■י■

(כ) כן ינתן בו .פירשו רבומינו (ב״ק פד ).שאינו נחינח מוס ממש ,אלא משלומי ממון שמין אומו
כעבד ,לכך כמוב בו לשון נמינה ,דבר הנמון מיד ליד:

העמק דבר
שיש חילוק במלאכתה ועבודתה ,145עוד יש
שומא בייחוסה ,146כגון ,מי שזכה בסוס
אשר רכב עליו המלך ,ובלי ספק אם היה
נמכר בשוק העלו על ממונו הרבה בשביל
יחוסו ,והמכה סוס זה חייב לשלם כפי
שוויו בצמצום.144
נפש תחת נפש :147כל כך דמים אשר
יוכל 148להשיג נפש בהמה כזו בצמצום.144
(יט> ואיש כי יתן מום בעמיתו :הוא
׳עמית׳ בתורה ובמצוות ,149שהוא במעלה
מסתם אדם בישראל .וזה מושכל דאיסור
הכאה לישראל ועונשו בידי שמים ודאי
אינו דומה כל אדם זה לזה .וכל מי שגדול,
עונש המכהו חמור 150לקל הערך ממנו.151
אבל כל זה אינו אלא בידי שמים ,אשר הוא

אזהרה מדין תורה מדכתיב (דברים כה,ב)
"לא יוסיף להכותו וגו"׳ .152אבל "כאשר
עשה״  -מה שעשה ,״כן יעשה לו״  -בבית
דין.153
(כ) שבר תחת שבר וגו׳ :ומפרש המקרא
איך יושם השבר והעין:154
כאשר יתן מום באדם :155כמו שהיה הדין
אילו נתן מום באדם שנקרא ׳אך אדם׳156
היינו עבד כנעני .כן ינתן בו  -במי שנתן
מום בעמיתו .והיינו דאיתא בב״ק (פד,א)
׳שיימינן ליה כעבדא׳.157
והזכיר הכתוב עין ושן ,158להורות לנו
דמדמה דין עמית 159לעבד כנעני ,שדרך
להכותו על הלחי ולהפיל לו שן או עין,
כמו דכתיב בפרשת משפטים (שמות כא,

 .146חידוש גדול של רבינו קא חזינא הכא.
 .145יש בהמה חזקה ויש חלשה וכל כיוצא בזה.
 .147רמב״ן :אין "נפש תחת נפש" בבהמה ממש ,שיצטרך לקנות לו בהמה כבהמתו ,אבל ישלם לו
דמים בשווי הנזק אשר עשה לו (עכ״ל) .רבינו יטען שגם אצל בהמה יש איזו שהיא הגדרה של
 .149כפי שדורשים חז״ל (שבועות ל,א) בפרשת
 .148בעל הבהמה שנפגע.
״נפש תחת נפש״.
קדושים (לעיל יט,טו) עה״פ ״בצדק תשפוט עמיתך״ .150 .לעומת המכה קל ערך ממנו .151 .א״כ
בפסוקנו חסרה השלמת הרישא ,״ואיש כי יתן מום בעמיתו״  -כך וכך ייעשה לו בידי שמים .אולי
כמו (בראשית ד,טו) ״לכן כל הורג קין״ ,ע״פ רש״י שם .152 .ז״ל הרמב״ם (חובל ומזיק ה,א)... :
אלא כל המכה ארם כשר מישראל ...הדי זה עובר בלא תעשה ,שנאמר "לא יוסיף להכותו" ,אם
הזהירה התורה מלהוסיף בהכאת חוטא ק״ו למכה את הצדיק .153 .ובזה אין חילוק בין המכה את
האדם גדול הערך לאדם קל הערך .154 .כך שמבנה הפסוק הוא ׳פירושא קא מפרש׳ .155 .וכאן
 .156כלומר ,אין לו כל מעלה מעבר לזה שהוא נקרא
לא מוזכר ׳בעמיתו׳ כמו בפסוק הקודם.
״אדם״ .157 .בשונה מדיני שמים שיתחשבו במרכיב של "עמיתו" מעבר למרכיב של "אדם" .הרי
לפנינו ׳שני דינים׳  -דין ״עמיתו״ (בדיני שמים) ודין ״אדם״  -הפחות שבאדם (בבית דין של מטה).
 .159איש המעלה.
 .158ולא אברים נוספים ויד ורגל) שהוזכרו בפרשת משפטים ושמות כא,כד).
חומש העמק דבר <חדש>  -ג (ויקרא) ברלין ,נפתלי צבי יהודה עמוד מס (380הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

שפד
מפטיר כא

ויקרא כד אמר
ומכה בהמה יישלמגה ומכה אדם

יומת :כבמשפט אחד יהיה לכם כגר

כאזרח יהיה כי אני התוה
״ וידבר משה אל־בני ישראל" ויוציאו
אלהיכם:

את־המקלל אל־מחוץ למחנה וירגמו אתו

באנשא פן יתיהב בה:
כא ודיל,טול בעירא ןשלמנה
ודיקטול אנשא ?!זקטל:
כב דץא חרא ןהי לכ1ן
פגיורא כיציבא יהי ארי אנא
יי אלהכון :כג ומליל מ׳שה
עם בני ישראל ואפיקו ןו1
דארגז למברא למשריתא

רש״י
(כא) ומכה בהמה ישלמנה .למעלה דבר בהורג בהמה ,וכאן דבר בעושה בה חבורה :ומכה
אדם יומת .אפילו לא הרגו ,אלא עשה בו חבורה ,שלא נאמר כאן נפש ,ובמכה אביו ואמו דבר
הכחוב ,ובא להקישו למכה בהמה ,מה מכה בהמה מחיים ,אף מכה אביו ואמו מחיים ,פרט למכה
לאחר מימה ,לפי שמציכו שהמקללו לאחר מיחה חייב ,הוצרך לומר במכה שפטור ,ומה בבהמה
בחבלה ,שאס אין חבלה אין חשלומין ,אף מכה אביו ואמו אינו חייב עד שיעשה בהם חבורה:
(כב) אני ה׳ אלהיכם .אלהי כולכם ,כשם שאני מיחד שמי עליכם ,כך אני מיחד שמי על הגרים:

העמק דבר
כו-כז) במכה עבד שלו ,דנזכר בפירוש שן ההיזק [ואפילו למה שכתבו התוספות ב״ק
ועין ,אע״ג רכל ראשי אברים כך הוא *
( ,160י,ב ד״ה לא נצרכה) דכחש כשעת העמדה
אלא שהמה מצויים יותר .’6,והשוה הכתוב בדין דלא שיימינן כמו שהיה שוה בשעת
רכך הדין בכל עמית מישראל .משום הכי הכאה כל זמן שהיא בחיים ,’64מ״מ יותר
החל הכתוב ב״שבר" סתם ,לכלול כל משעת העמדה בדין לא חיישינן כלל.]’65
המומין בזה ,ואחר כך פירש "שן ועין" 162מה שאין כן "מכה אדם" חובשין אותו,
כדי לבאר לנו באיזה אדם מדבר בסיפיה ואם ימות מהכאות אלו "יומת" ,וכדאיתא
“"בכתובות (לג,ב) שחובשין אותו ,ואי מיית
דקרא "כאשר יתן מום באדם".
<כא) ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם  -קטלינן ליה.
יומת :עוד נפקא מינה בין הכאה דבהמה <ככ) משפט אחד וגו׳ :אחר שפירש הכתוב
163
לאדם *
 ,165דבהכאה לבהמה ישלם תכף ומיד שאין חילוק מי המוכה ,’66פירש עוד שאין
כמה הוא נישום בשוק ,ואין לבית דין חילוק מי הוא המכה אדם מישראל.
לחוש שמא תמות לאחר כמה ימים מחמת <כג> וירגמו אותו אבן :’67לא עשו עוד על
הכאות אלו ויהיה ההיזק מרובה ,דמ״מ היה פי הכעס והנקמה שמצאו בלבבם בשעה
לבעליו למוכרה ולקבל דמי הבהמה בשעת ששמעו ,’68אלא עשו מצד המצוה ,’69וכדי
 .161כאשר ׳דיבר הכתוב בהוה׳ .ועיין פירוש רבינו בחיי בסוגיא,
 .160לענין דין "לחפשי ישלחנו״.
המבאר שדין שחרור עבד כנעני עקב חסרון אבר מודגם על ידי שן ועין ,באשר "ארור כנען עבד
עבדים יהיה לאחיו" חיה תוצאה מ״וירא (בעיניים) חם אבי כנען ...ויגד (בשיניו) לשני אחיו" ,עיין
שם נועם לשונו .162 .הקשורות במיוחד לסוגית עבד כנעני .163 .מעבר להבדל שהתבאר בפסוקים
יז-יח ,כאשר הפסוק לא בא להשוות אלא להעמיד זה מול זה ,לפי זה משמעות הוי״ו הוא וי״ו
64ו .הרי שיש גם אצל בהמה מעין ׳תקופת המתנה׳ כמו אצל אדם.
ההנגדה ולא וי״ו החיבור.
 .165כאשר אצל האדם קנה המידה הוא אם מת מחמת המכה או לא ,בלי להתחשב כלל וכלל בכמה
זמן עבר מאז המכה .166 .בדיני אדם .167 .מדוע ״אבן״  -לשון יחיד .168 .כפי שהזכיר רבינו
 .169וכעין וה ברמב״ן .ומנין לנו שעשו מצד המצוה ,ממשיך רבינו...
לעיל בפסוקים יא-יב.
חומש העמק דבר <חדש>  -ג (ויקרא) ברלין ,נפתלי צבי יהודה עמוד מס (381הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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קו המדה

חיוב מיתה שיש “על הרודף הייני ברודף אחר חנירו להרגו בידים,
כיון שאלו הרגו יש עליו חייב מיתה משום רוצח ,בכהאי גוונא

מה כאן להוציא של שני שותפין אף להלן להוציא של שני פותפין

יש גם חיוב מיתה עניו מחורת רודף ,אבל אם רודף להרגו ע״י

ע״כ וצ״ל דלית ליה להאי תנא דרשת הש״ס בבכורות נ״ו ע״ב

גרמא י״ל מאחר דאין ברציחה כזו דין מיתה מחמת רוצח ליכא

דדריש למעט שותפות מדכתיב יהיה לך ולא של שותפות:

ונאמר להלן בשבע .גבי מעשר בהמה :מה להלן .גירסת הגר״א

עליו גם חיוב מיתה מחמת רודף,

ברשותו .דידו היינו רשותו :הא

הרודף

ומה ת״ל בשבט אלא מופנה להקיש לדון גזרה שוה
נאמר כאן בשבט ונאמר להלן בשבט מה [א] (להלן) זה פעור .כן הוא גירסת הספרים
להוציא [ב] (הלקוח) של שני שותפים אף ( wכאן) והכי גרסינן נמי בתיספתא פ״ט
להוציא [ב] (הלקוח) של שני שותפין :ומת תחת דב״ק וכן הוא נוסחת הילקוט
ידו שתהא מכתו ומיתתו ברשותו הא אם הכהו יפירש בזי״ר דאפילו מת בתוך
ומכרו לאחר ומת הרי זה ( wפטור) :נקם ינקם מעל״ע ה״ז פעור דגזיה״י•? .יא
מיתה .אתה אומר מיתה או אינו אלא ממון .ר׳ נתן והגר״א הגיה הכא וגורם אם
אומר נאמר כאן נקימה ונאמר להלן נקימה נוקמת הכהו לאחר ימת אינו בדין יום
דהא דגלי
נקם ברית (ייקראמ)[ד,ן מה להלן חרב אףכאןחרב או יומים ע״כ כלומר
קרא דנידון בדין יום או יומים
( Mמהכאן בב״ד אףלהלןבב״ד):
אך אם יום (או יומים) שומע אני כמשמעו ת״ל היינו דוקא כשהיה העבד ברשותו
1י] (אם יום) כיצד יתקיימו שני מקראות הללו בשעה שמת אז אס מת לאחר
יום שהוא כיומים ויומים שהן כיום הא כיצד מעת מעל״ע מהכאתו הוא פטור אבל
לעת .רבי יומי הגלילי אומר אך אם יום שומע אם לאחר הכאתו מכרו לאיש אחר
אני כמשמעו ת״ל אך חלק  :לא יוקם וגו׳ והוא ומת אפילו לאחר מעל״ע הרי זה
שהיה רבי ישמעאל אומר בכנעני הכתוב מדבר .חייב עניו כהורג עבד כנעני של
רבי שמעון בן יוחאי אומר למה נאמר עד שלא אחרים דדינו כהורג ישראל דאפילו
יאמר יש לי בדין הואיל ושורו במיתה על עבדו מת לאחר כמה ימים מחמת המנה
ועל אמתו ושור אחר (א׳) במיתה על עבדו ועל הואיל והיתה בהנאתו רדי להמית
אמתו . 1וא במיתה על עבדו ועל אמתו ואחר במיתה הרי זה נהרג ערי ולעיל בריש
על עבדו ועל אמתו .אם למדת שלא חלק בין שורו הפרשה כתבנו בהר אפריט לבאר
לשור אחר במיתה על עבדו ועל אמתו לא נחלוק דבריהם :אף להלן בב״ד .פירוש
בינו לבין אחר למיתה על עבדו ועל אמתו ת״ל שהרגו אח בלעם בב״ד כדאיתא
לא יוקם כי כספו הוא מגיד הכתוב שאף על פי שלא בספרי פרשת מטות ר׳׳נ אומר
חלק בין שורו לשור אחר במיתה על עבדו ועל בב״ד הרגיהו שנאמר ואת בלעם
אמתו נחלוק בינו לבין אחר במיתה על עבדו ועל בן בעור הקוסם הוגו ופירש
אמתו ( mהא מה תלמוד לומר) לא יוקם כי כספו רבינו הלל הקוסם לאשמעינן משום
דהוה קוסם הרגוהו ע״כ כלומר
הוא :
דס״ל כמ״ד בסנהדרין נ״ו ע״ב
וכי

מיהו מותר להרוג את

מחמת הצלת הנרדף ומתורת הצלת
נפשות הוא ,שמצילין נפשו שג נרדף

בנפש הרודף ,והשתא י״ל לענין
הדין דאיתא ברודף שאם הזיק
פעור מלשלם משום דקים ליה

בדרבה מיניה ,דדין זה נאמר דוקא
ברודף כזה שחל עליו חיוב מיתה

לכל אדם ,וכגון שרדף להרוג את
חבירו ע״י מעשה דאז כל אדם
רשאי להרגו מפני עבירת הרדיפה,

והיי בר חיוב מיתה ,בכהאי גיונא
דיינינן ביה דינא דקים .ליה בדרבה
מיניה ,דמשום רשעה אחת אתה
מחייבו ונא משום שתי רשעות,
דכיון שהוא מחייב מיתה הרי הוא
פטור מתשלומין ,אבל ברודף להרוג
את חבירו ע׳•׳ גרמא ,דמה שמותר
להרוג את הרודף הוא מחמת הצלת

הנרדף ,ל״ש בזה לומר משים רשעה
א׳ אתה מחייבו דהמיתה שעליו
אינה משום רשעה אלא משום הצלח
הנרדף ,וזה י״ל בדעת הרשב״א

דהא דמוכח מדבריו דאליבא דמ״ד
אשו משום ממונו כיון דהוי גרמא

לא דיינינן ליה כרודף ,היינו דוקא
לענין דינא דקים ליה בדרגה מיניה,

משא״כ לענין להציל את הנרדף
בנפשו של רודף ס״ל להרשב״א

אם הכהו ומכרו נאחר ומת הרי

דגם אפילו היכי שרודף לרצוח את חברו ע״י גרמא ,ניתן להצילו

שבני נח הוזהרו על הכישוף ודנוהו כדין ב״נ בסייף :יום שהוא

בנפשו ,ולפ״ז אין לדקדק עני דבריו מסוגיית הש״ס בסנהדרין

כיומים וכו׳ .במכילתא דרשב״י איתא הכי יום שיש נו שני

הנזכר דהתם קאי בענין הצלת הנרדף ,אבל על דברי בעלי החום׳

ימים הוי אומר מעת לעת ע״כ פירוש דבעינן כ״ד שעות ופעמים

יש לדקדק כנ״ל:

הם ביומים כגון שהכהו באמצע היום והוי כ״ד שעות עד אמצע
יום המחרת :ת״ל אך חלק .למעט שאינו יומיס ממש :לא

הא

מה ת״ל לא יוקם כי כספו הוא .גירסת הגר״א לכך נאמר
לא יוקם כי כספו הוא ,פירוש שהטעם ש־שנו בדין יום או

נחלוק בינו לבין אחר וכף .פירש בזי״ר דנימא דגם אחר ישנו

יומיים הוא לפי שהוא כספו ,והרמב״ם בפ״ב מהלכות רוצח הי״ב

בדין יום או יומים :הא מה ח״ל לא יוקם כי כספו הוא .פירוש

כתב דטעמא דמילתא שהוא בדין יום או יומים ,לפי שיש רשות

להכי איצטריך כי כספו הוא וכ״פ בזי״ר ובהגהות הגר״א מגיה

לאדון להכות את עבדו ,שכתב שם הכי ,מה בין עבדו לעבד

יגורס לכך נאמר:

אחרים ,שעבדו יש לו רשות להכותו לפיכך אם הכהו הכאה
לפי
שיש בה כדי להמית ונעה למות ועמד כ״ד שעות ואח״כ מת לא היה נהרג עליו אע״פ שמת מחמת המכה שנאמר לא יוקם כי
כספו הוא ע׳׳כ ,ודבריו צ״ב מנ״ל שיש רפות לאדון להכות אח עבדו ,וקשה לומר דמהאי קרא דכתיב כי כספו הוא מינה הוא
דשמיע ליה זה ,דהרי בעבד של אחרים אסור להכותו ,והמכה אותו עובר בלאו דלא יוסיף להכותו ,וכמ״ש הרמב״ס בפ״ה מהלכות
חובל ומזיק ה״ג המכה את חבירו הכאה שאין בה שוה פרוטה לוקה וכו׳ ואפילו הכה עבד חבירו הכאה שאין בה פוה פרוטה
לוקה שהרי ישנו במקצת מצות ע״כ ,הרי מבואר דעבד דינו כישראל לגבי הכאה וכמ״ש הה״מ שם דעבד אתיו הוא במצות והרי הוא
כאשה ,וא״כ מה טעם יש בזה לחלק בין עבדו שלו לעבד של אחרים ,וכבר חמה הב״י בחו״מ סי׳ ת״כ על דברי הרמב״ם
בהלכות מובל ומזיק למה הוצרך שיהא עבד של אחרים והרי עבדו שלו נמי אין ניתן רשות להכותו מטעם ששייך במצות ,ומייחי

מלשון

הגהות חגר״א

[א] כאן:
יופים :

[נ] מיותר :
[ז] לכך גאפר:

[ג] להלן:

[ד] אמו בדין יום או יומים :

[ה] פה להלן מיתה אף באן פיתה מד .להלן כו׳ :
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?ו הפיה
פרשה ח לפי

שהוא אומר וכי יזיד .דהיינו שמתכוין להרגו:
המחכוין להכות שונאו והכה שונאו .פירוש

והכה אוהבו .שנתכוין להרוג את זה

שהרג לאותו שהתכוין לו:

והרג את זה :ת״ל וכי ינצו אגשים .ואם אסון יהיה ונתת נפש

הר אפרים

מלשון הרמב״ס בפט״ז מהלכות סנהדרין הי״ב שכתב לפיכך כל
המכה את מבירו אפילו הכה עבד הכאה שאין בה שוה פרוטה
לוקה ,ומסתימת

דבריו הללו משמע דאין חילוק נין עבד שלו

לעבד של אחרים ,והכי נקע הב״י להלכה בשו״ע שם בס״ב

תחת נפש וכדדריש ר״א בסנהדרין

שסתם וכתב ואפילו הכה עבד
זו .כנעני

ע״ט ע״א דבמצות שבמיתה הכתובפרשה ח וכי ינצו אנשים למה נאמרה פרשה
לפי שהוא אומר וכי יזיד איש לא במצות ע״כ ,מיהו בדברי הרמב״ם
מדבר וללמדך בא שהמתכוין להרוג
את זה והרג את זה שהוא חייב :שמענו אלא על המתכוין להכות שונאו והכה שונאו בהלכות רוצח הנזכר הרי מפורש
רבי אומר וכף .קסבר שאינו חייב שהוא במיתה אבל המתכוין להכות שונאו והכה להדיא שרשאי האדק להכות את
מיתה ומ״ש ונתת נפש תחת נפש אוהבו לא שמענו ת״ל וכי ינצו אנשים .ואם אסון עבדו וצ״ב מנ״ל זה ,ובאמת מדברי
היינו ממון כדאיתא בסנהדרין :יהיה בא הכתוב ללמדך על המתכוין להכות שונאו התו״כ פרשת בהר מוכח שאין
עד שיאמר לאיש פלוני אני מכה .והכה את אוהבו שהוא במיתה לכך נאמר פרשה זו .האדון רשאי להכות את עבדו,
קסבר ר״י דאפי׳ אמר לחד מינייהו רבי אומר אם נתכוון להכות שונא זה והכה אחר דהכי גרסינן החם לעולם בהם
אני מכוון הוא פטור שנאמר וארב שהוא שונאו פטור (אבל) המתכוון (שלא) להכות תעמדו אין לך בהם אלא עבודה
לו עד שיתכוון לו :במקום
שונאו והכה אוהבו ( wדין הוא) שיהא פטור אבל בלבד ,ופירש הראב״ד אין לך בהם
ההריון
לבית
עוברה .קרוב
בא הכתוב ללמדך שחבל אשה לבעל ודמי ולדות אלא עבודה בלבד פירוש שאינו
וכראב״י בב״ק מ״ט ע״א והתם לבעל ( wוכל המתחייב מיתה פטור מן התשלומין) .רשאי להכותו ולצערו ולביישו
אמרינן לא תימא כנגד בית הריק רבי יצחק אומר אף המתכוון להכות והכה פטור כדאיתא במס׳ נדה מ״ז לעבודה
עד שיאמר לאיש פלוני אני מכה ( wת״ל) וארב לו נתתיו ולא לבושה ע״כ ,הרי לפי
ממש
וקם עליו והכהו נפש (דברים יס) .ומה ת״ל וכי ינצו (שומע) לפי שהוא אומר פירושו של הראב״ד הנה מבואר
ואיש כי יכה כל נפש אדם שומע אני אף בן שמונה ת״ל וכי ינצו אנשים מגיד להדיא בתו״כ שאין האדון רשאי
שאינו הייב עד שיהרוג בן של קיימא .וכי ינצו  wאנשים אין לי אלא אנשים להכות את עבדו ,אמנם אשכחן
נשים מנין היה רבי ישמעאל וכו׳ כדלעיל .רבי יאשיה אומר איש איש למה נאמר בש״ס ב״מ ע״ג ע״ב דרב סעורם
וכר .רבי יונתן אומר אינו צריך והלא כבר נאמר בעל הבור ישלם וכו׳ כדלעיל  :אחוה דרבא הוה תקיף אינשי דלא
ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה .אבא חנן משום ר׳ אליעזר ונגפו אשה הרה למה מעלו ומעייל להו בגוהרקא דרבא
נאמר ( wלפי שנאמר) ויצאו ילדיה הא למדנו שהיא הרה ומה תלמוד לומר אמר ליה רבא שפיר קעבדת דתגינא
הרה שאם הכה על ראשה או על אחת מאבריה שומע אני יהא חייב תלמוד ראית שאינו נוהג כשורה מנין
לומר הרה מגיד שאינו חייב עד שיכה במקום עוברה .דבר אחר ונגפו אשזז שאתה רשאי להשתעבד בו ת״ל
לעולם בהם התבודו ובאחיכם,
הרה
לוקה

שהרי

הוא

חייב

ופירש״י ובאחיכם נמי תעבודו ,והאי תקיף פירש היראים במי רי״ז דהיינו מכה ומעשה ,ומבואר לפ״ז דלעולם בכם תעכודו דקאמר
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קרא היינו שיש לו לכופר שיעבוד אצנו_ואם_מוכרח להכות אותו כדי שיעבוד רשאי הוא ,נראה~ לומר~דאין־~סידרה לוה ־מדברי־
התו״כ הנ״ל אשר לפי^״ירוש הראב״ד מבואר התם שאין האדון רשלןי“להכות את עבדו ,דנראה לפרש דהא דממעטינן בתו״ב

1

דאין לך בהם אלא עבודה לבד ופירשה הראב״ד שאינו רשאי להכותו ולצערו ולביישו ,היינו בחנם שלא לצורך עבודה ,דלא תימא

כיון דכספו הוא הרי זה כשורו וחמורו ויש לו רשות להכותו קמ״ל קרא דאינו רשאי ,אבל אם הוא צריך להכותו כדי שיעבוד כגון

שמתעצל בעבודתו רשאי הוא להכותו ,ומוכח לפרש הכי ממ״ש הראב״ד שאינו רשאי גם לביישו ,ובע״כ האי לביישו לאו לצורך
עבודה קאמר דהרי קי״ל שעבודה שיש בה בזיון רשאי לעבוד בעבד כנעני ,ה״נ אינו רשאי להכותו דקאמר היינו הכאה סתם

שאינה לתועלת עבודתו ,ועובר בלאו דלא יוסיף להכותו ,וכמ״ש הב״י וכ״פ בשו״ע בסתמא שהמכה עבד כנעני לוקה וכל עבד

' בכלל בין עבד של אחרים ובין ענד שלו ,וכדדייק הכי מדברי הרמב״ם בפט״ז מהלכות .סנהדרין• ,ומה שכתב הרמב״ם בהלכות רוצח
שעבדו יש לו רשות להכותו ,היינו להכותו לתועלת עבודתו כגון שמתעצל לעבוד וכיו״ב שמכהו ומיסרו_בשבט כדי לחנכו ,בכהאי

גוונא הוא שנתנה לו תורה רשות להכותו? ,כן'הוא מבואר בסוף דברי הרמב״ם שם שכתב יראה לי שהמכה את עבדו בסכין
וסייף או באבן ואגרוף וכר אינו בדין

יום או יומיס ,אלא אפילו מת לאחר שגה נהרג עליו ,לכך נאמר בשבט שלא נתנה

בשבט ומקל

ולא בהכאת רציחה ע״כ ,דלשיטתו דמבאר דטעמא דמילתא שישנו

תורה רשות להכותו אלא

ורצועה וכיו״ב

בדין יום או יומים הוא מחמת שיש לו רשות להכותו ,ועפמ״ש לבאר דהאי היתר להכותו הוא דוקא היכי שמיסרו לתועלת
העבדות ,א״כ זה לא שייך היכי שמכהו מכת רציחה ,לפיכך אינו בדין יום או יומיס ,ולהלן בפי״א כתבנו לדקדק על עיקר דברי

הרמב״ם

הללו

אף אם עמד

מדברי המכילתא
העבד יום

או

דמייחי

מקרא ללמד על שורו של האדון שהרג את עבד אדוניו שהשור הוא בסקילה

התם

יומים ,דלא נימא

דמדמינן

ליה להבעלים,

מה אם הבעלים שהרג את עבדו אס עמד העבד

יום או יומים אין האדון נהרג עליו הכי נמי נימא דגם בשורו הדין כן ,תלמוד לומר שלשים שקלים והשור יסקל ע״כ ,ולדעת
הרמב״ם צריך עיון למה ליה קרא על זה והרי אפילו נימא דשייך הכא לומר במיתת בעלים כך מיתת השור ,אעפ׳׳כ גבי שור

שהרג את העבד לא שייך לדמותו אלא לבעלים שהרג את העבד בסייף או בסכין שהיא הנאת רציחה ,ובכהאי גוונא גס האדק
אינו נידון בדין יום או יומיס:

לפי
חגהות חגר"א [א] אינו דין:

[ב] מיותר :

[ג] שנאמר :

[ד] מכאן שהמריבה פביאה לידי פיתה  :אנשים כו׳:

מכילתא <הר אפרים> גרבוז ,אפרים זאב בן צבי אריה עמוד מס (201הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

[ה] והלא ככר נאפר :

,״p

\r
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^פא^(יז) אל תביט למי^שהוא קטן מטך 3עב?דח־־ו5יראה  Jn 7,מ
Jפבר־־לט) אל תרים ידך על חברך (כ) ואף אם הוא מקלל את אביך ואת אמך בפניך.
פג( .כא) אל תוציא דבה (כב) ולשון הרע~(כג) על שום ברי׳ (כד) ולא לזית שפתים
(כה)חכט^ ורכילות.
1אוצרה
פד( .כו) אל תהי נבהל להשיב בעזות למי שאטר דברים אשר לא טובים.
פה( .כז) אל תשמיע בחוץ קולך (כוז) ואל תהי׳ צווח כבהמה (כס) ודבריך יהיו בנחת.
.. tnzaa

השם

אורחותיו

(יז) אל תביט למי שהוא קטן ממך בעבודה וביראה .עי׳

כמ״ש (משלי י׳) מוציא דבה הוא כסיל וביומא ד׳ ב׳

אבות פ״ד הוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים.

מנין לאומר דבר לחברו שהוא בבל יאמר כו׳ ועי׳

(יה) כי אם לגדול ממך .ב״ב כ״ב א׳ קנאת סופרים תרבה

פסחים ג׳ ב׳ חמין נעשו יפות כו׳ ומוציא דבה כר׳.

הכמה ובתד״א חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי
אבותי וכו(^__/יט) אל תרים ידך על חברך .סנהדרין

(כב) ולה״ר .ערכין מ״ו ב׳ ועי׳ דא״ז פ״א אל תלשן

את חברך שכל המלשין את חברו אין לו רפואה

לנ׳׳ח ג׳ כל המגביה ידו על חברו אע״פ שלא הכהו

(כג) על שום

I
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וכ״ה בערכין שם ועמש״ב אות י׳.

*״* נקרא -רשעי " ונקרא חוטא ותיקצץ ידו ואין לו תקנה

ברי׳ .בערכין ט״ו א׳ ומה מרגלים שלא דברו אלא על

אלא קבורה ושם הסוטר לועו של ישראל כסוטר

עצים ואבנים כו׳ ועי׳ ח״ח .ומתגחומא פקודי משמע

לועו של שכינה ובשבועות כ״ז ב׳ אכה את פלוני

דאין לספר לה״ר על גוי וכ״ג מדברי רבנו כאן וכ״כ

אין הרשות בידו ובמשנת ר״א פ״ד מנין שאסור להכות

הרד״ל בד״ר פ״ו ם׳ ואין לומר דאינו אלא הנהגה

זה את זה שנא ,לא יוסיף כו׳ וכ״מ בכתובות ל״ג א׳.

טובה שלא יתרגל דשם בסמוך אם דברת על אחיך

(כ) ואף אם הוא מקלל את אביך ואת אמך בפניך .ר״ל

כו׳ לא יתכן לפרש כך ואיסור דאורייתא פשיטא

אף שמצטער על זה ביותר כמ״ש בתנחומא ויקרא ז׳

דליכא שהרי לא תלך רכיל בעמך כתיב וקאי גם על

אם מקלל אביו בפניו הוא נותן נפשו ואומר אבי

איסור לה״ר כמבואר בספר ח״ח ,ואולי דרבנן וצ״ע.

קללת וגם המקלל את חברו עושה איסור כדא׳ שבועות

(כד) ולא לזות שפתים .כמ״ש (משלי ד׳) הסר ממך

ל״ה א׳ וגם חייב למחות כדא׳ סוטה י״ג ב׳ מפני מה

עקשות פה ולזות שפתים הרחק ממך ועי׳ קדושין

נענש יוסף מפגי שלא מיחה על כבוד אביו ובכתובות

י״ב ב׳ רב מנגיד אמאן דמוציא לעז אגיטא כדביארו

ע״ב ב׳ אמרי ,המקללת יולדיו בפניו יוצאה שלא

שם התום׳ ועי׳ גיטין ה׳ א׳ נמצא אתה מוציא לעז

בכתובה (אפ״ה אסור להכות דהא איכא לאו במכה

כו׳ ובשבת צ״ז א׳ אחה מוציא לעז על אותו צדיק,

ןאת חברו כמבואר כתובות ל״י א׳ ולא הותר לאו

(כה) ורכילות .כמ״ש (ויקרא י״ט) לא תלך רכיל בעמך

משום זה ואף דאמרי׳ בב״ק כ״ח א׳ דלאפרושי מאיסורא

ועי׳ ח״ח מה בין לה״ר לרכילות ועמש״כ אות ה׳.

מותר להכות אפי׳ שלא ברשות ב״ד היינו דוקא קודם

(כו) אל תהי נבהל להשיב בעזות למי שאמר דברים

שעשה האיסור להפרישו אבל לא אח״כ 1וכן צ״ל
בערכין ט״ז ב׳ יכול לא יכנו כו׳ ת״ל כו׳ פירש״י

אשר לא טובים .במשנת דר״א פ״ד ישרים אלו השומעין
בעת קטטה דבר שאינו הגון ימחזירין לאומרו דבר

יכול לא יבנו על דבר תוכחה משמע דמותר והא דאמרי׳

כהוגן ובכלה רבתי פ״ח הוי צנוע דאע״ג דמחכם

במו״ק ט״ז א׳ מגלן דמחינן היינו דווקא ברשות ב״ד ועי׳

טפי ואינשי לא חכמין אשיטפי׳ לא חדינון בנזיפה

חו״מ סי׳ תכ״א סי״ג ובס״ח סי׳ ע״ב כתב ואפי׳ ידבר על

ובאבות פ״ה חכם אינו נבהל להשיב ובדא״ז פ״ב

אביך ועל אמך דבר שאינו הגון לא תשוב שלא
אתההקהה את שינו ואמור לו אין
כהוגן /אלא אף

אל וזהי נבהל להשיב ושם פ״ג הוי עלוב ואהוב

לא גדול ולא
אתה אומר אמת ולאתשיב עוד דבר
ירו׳ סוטה פ״ו איוב הי׳ מוותר על
קטן עכ״ל ועי׳
קללתו ועמש״כ

אות כ״ב( \.בא) אל תוציא דגה.

להשיב ליודעך ועי׳ ע״ז ל״ה א׳ אל תבהל להשיב.
(כז) אל תשמיע בחוץ קולך .עי ,ת״ז ת״ע קמ״א
א׳ ומאן די משתמע קלי׳ בין באורייתא בין בצלותא

בין בצעקה בלא דחילו מיד וישמע ה׳ ויחר אפו כו׳,

א-ב קנייבסקי ,שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל<נושאים שונים ;תלמוד בבלי ;תלמוד ירושלמי ;> { }1עמוד מס  42הודפס ע״י

קללתו ועמש״כ אות כ״ב.

(כא) אל תוציא דבה.

בין בצעקה בלא דחילו מיד וישמע ה׳ ויחר אפו כו׳,

א-ב קנייבסקי ,שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל<נושאים שונים ;תלמוד בבלי ;תלמוד ירושלמי ;> { }1עמוד מס  42הודפס ע״י

גי ג< '/tftA

את עצם המלחמה למותרת בין העמים שהוא נגד איסור הרציחה שבד מצוות ,וגם

«

;

«

בישראל התירה מלחמת רשות ז
טו .וחנלע״ד בזה ,שהנח כבר הערנו לעיל בדברי חרב שדע שנראה ממנו
שיסוד ד״ד ביו מדינה למדינה הוא על בסים אד1ר מאשר בפנים המדינה ,מה שאנו
רואים בכל זאת שגם כיבוש ומלחמה צריכים להתנהל עפ״י חוק מסוים למי מנהג
שנהגו המלכים .ולכאורה אין לזה הבנה לסי הסברו שזה אינו מטעם הסכמת בני
האדם מה לנו אם נהגו או לא ,ובמה המנהג יכול להפקיע האיסור של ז׳ מצוות.
ע״כ נ״ל שיסוד של ד״ד אחד הוא וגם בין עם לעם הוא רק מצד הסכמה,
כי הרי גם באמרנו הסכמת בני המדינה אין פירושו ,שכל אחד ואחד הסכים לזה,
אלא שהולכים אחרי הסכמת הרו□ והמיעוט בטלה דעתם ,וכמו כן אפשר לומר שמח
שנהגו בו המלכים והמלכויות השונות נחשב כהסכמה כללית של באי עולם .וע״כ
אף אם יש איזה עם שאינו מסכים לזה בטלה דעתו .והרי זו ודאי הסכמה כללית
היא בעולם ,שמלחמה היא אחת הדרכים לפתרון סכסוכים שבין עם לעם .ורק
בדורותינו עמלים ע״ז שהמלחמה תוכר כבלתי חוקית ועדיין לא איכשר דרא,
ואינם מוכנים להכגס בהתחייבות הדדית מעין זו .וע״כ יש לראות הסכמת תעמיס
שמלחמה היא אחד האמצעים החוקיים ,כל עוד שהעמים הנלחמים שומרים על
רנוהג המקובל בעמים ביחס למלחמה( .בדורותינו ,למשל ,התנאי שטרם יתחילו
בפעולות יש להכריז על מלחמה .כמו כן נחתמים מדי פעם הסכמים על הגבלה
בשימוש נשק מסוים ,ועוד כירב) .וכשם שד״ד בפנים המדינה הוא מטעם הסכמה,
כמו כן י״ל שגם במובן בין־ממלכתי ד״ד הוא מטעם הסכמה זו .ואי״צ לכל הדוחק
שנמס בו הרב שו״ע הנ״ל לחדש שיש שני סוגי ד״ד ,שלא נזכר מזה בגמרא כלל.
אלא שכאן ישאל השואל ,מה תועיל בזה הסכמה .התינח בעניני ממונות
שהאדם הוא הבעלים על ממונו ,אבל הן המדובר שלנו על היתר שפ״ד ומה שיין
ע״ז הסכמה.
אולם שאלה זו הן יש לשאול גם על ד״ד שבפנים המדינה שגם הוא מקיף
דיני נפשות כמו שכתב הרמב״ם (פ״ב מה ,רוצח ה״ד) שרשות ביד המלן■ להרוג
חרצהגים שאינם מחויבים מיתת בי״ד .והרי בפנים המדינה ודאי הטעם לרמב״ם
מצד הסכמת בגי המדינה .וא״ב גם שם תעמד השאלה מה תועיל ההסכמה .אלא
צ״ל שבתנאים מסוימים הסכמה מועילה גם במה שנוגע לדי״ב .ואעפ״י שדבר זה
_
נראה כמחודש ,מ״ס בראה שהוא נכון ,ונבאר הדברים_______________ .
טז .טיפל בשאלה זו הרב הגרש״י זוין שח אם מועילה הסכמת האדם
להרשות חבלה בגופו או אם תועיל הרשאת להורגו (ס׳ "לאור ההלכה" ,משפט
שיילוק) והוא מסיק שהסכמה אינה מועילה אפילו לחבלה ומבש״כ להריגה "שכה
החיים של גוף האדם איננו שלד .וע״כ אפילו מכירת גופו הן כולו הן מקצתו אינה
הלח כלל כאלו מקנה דבר שאי״ש .ודין זה הוא לדעתו הן כישראל והן בב״נ>
יסוד לדבריו משמשים דברי הרב בעל התביא בשדע שלו שכתב בנימוק
האיסור לאדם להבל בעצמו "כי אץ לאדם רשות על גופו כלל להכותו". .למח
מזה שרצה להשמיע בזה .החידוש הנ״ל" :הבליע הרב בנעימה ,דרד אגב נקודת
נפלאה :אין לאדם רשות על גופו כללו"
 . .אלם כפי שראינו הרי מכה .ד״ד בפנים המדינה שהרב ז״ל עצמו מפרשן
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במשימות אליבא דהרטב״ם מכה הסכמת בני המדינה ,מוכרח הדבל שהסכמה מועילה
גם לדי״ג• ולהלן יבואר עוד נע״ו4ןאךביותר ,גם־"ממקום שבא הרשי״ז להוכיח
<־־־
משם גופא נראה אהדת ,הגה לסי דבריו יוצא שכונת חרב שו״ע היא שאחר
מחובל בחברו גם לאחר שהרשהו עובר ב״לא יוסיף /אולם לא כן נראה שם ,שכ״כ
שם (סעיף א׳) אסור להכות את חבירו ואם הכהו עובר בל״ת וכו׳ ושוב כ׳ (סעיף
ד׳) אסור להכות אח חבירו אפילו אם הוא נותן לו רשות להכותו כי אין לאדם
רשות על גופו כלל וכר .ולמה השמיט ולא הזכיר "ואם הכהו עובר בל״ת" כמש״כ
לעיל מזה .יתר על כן בנידון זה שאץ תשלומים מכיון שמחל לו חבירו תול״ל
שלוקה ובדומה לחובל בחבירו פחות מש״פ (וכמו שיבואר עוד להלן) ,וא״כ איך
השמיט הרב דיו חשוב זה להשמיענו שבכה״ג לוקה ,וחמור יותר אם הרשהו
מאשר אם לא הרשהו שאז נפטר בתשלומץ.
יז .הרשי״ז הג״ל הביא שם דברי ה״טורי אבך (מגילה כ״ז ).שמסתפק בזה
ומוכיח שאצל אביו ואמו אץ מועיל רשות ,אולם אצל אחר מועילה .ומביא ראי׳
לזה ,,כדמוכח סופ״ח דב״ק (דף צ״ג)./והוא תמה עליו" :מה ענץ זה לזה ז
שם בב״ק הנידון הוא על פטור תשלומין ולא על איסור המעשה ,ואם על התשלופץ
שאינם אלא ממון בעלמא שמענו שיכול למחול ,וכי בשביל כך יש להסיק מזה שגם
על האיסור שהוא לאו שבתורה ,לאו ככל הלאוץ ,אפשר למחול ז /עכ״ל.
ולעג״ד גם כונת הטו״א אינה להוכיח מממון לעניו הלאו ,אלא כונתו לנמר
שחרי אמרו שם האומר לחברו הכני פצעני ע*מ לפטור פטור .ואם נאמר שרשותו
אינה מועילה איד אמרו בסתם "פטור /הרי במקרה זה הי׳ עליו ללקות ,כדרך
המכה את חברו פחות מש״ס ,כיון שאין כאן תשלומץ ,וכמ״ש בכתובות (ל״ב).
שבמפותה אץ תשלומץ שמחלה ואז לוקה( .וע״ע חו״ט סי׳ ת״כ וביאור הגר״א
שם סק״ו ,וקצוה״ח סי׳ תכ״ד סק״א) .וראי׳ זו ודאי ראי׳ אלימתא היא .אלא שזו
אינה ראי׳ אלא שאיסור "בל יוסיף" אץ ,שא״כ הי׳ לוקה .אולם אץ מזה ראי׳
שזה מותר .והיתר ודאי לא יתכן ,שהרי לא עדיף אחר מאילו הוא עצמו שג״כ אינו
רשאי לחבול בעצמו( .ומה שמקשה הטו״א על עצמו ממ״ש בסנהדרין לענץ נטילת
הקוץ שאסור באביו שמא יחבול בו בשוגג והקשו "א״ה אחר נמי" והוצרך לתרץ
שהמדובר "בסתמא היכא שלא מתל בהדיא /היינו משום שמגמרא זו מוכח לכאורה
שעובר על "בל יוסיף /שאם מצד חובל בעצמו ,הרי גם ליטול הקוץ לעצמו הי׳
אסור ,א״ו כיון שאינו מכוין לצער עצמו אינו באיסור כלל ,וא״כ מה הקשו "אחר
גמי״ אם מועילה מחילתו ,וה״ז כאילו הוא עצמו עושה)• .
יח .ומכיון שיסוד דבריו של הטו״א מוכח ומוכרח ,אין לגמרי צורך לעשות
את הרב בשו״ע כחולק עליו ,שהרי כנ״ל לא הזכיר כלל בלשונו שאסור ולוקה,
אלא שהוא איסור גרידא ואיסור ודאי יש ,שהרי לא עדיף הוא מדם החובל
בעצמו שג״כ .באיסור עומד .ומש״כ בלשונו "כי אץ לאדם רשות "על גופו"
אינו אלא שינוי נוסח מועט מלשון הגמרא "אץ אדם רשאי לחבול בעצמו" ,ואץ
לזה  .שום .משמעות מיוחדת כפי שרוצת חגרשי״ז להכניס בדבריו( .ועי׳ שינוי
לשון .כיו״ב כחובות נ״א .במשנה ותוספתא פ״ד ,ה׳).
 .ויש עוד להוכיח שאץ מקום לחידוש זה ,שהרי זה שאין אדם רשאי לחבול
נעצמו אינו מסברא ,שחרי נחלקו בזה תנאים בגמרא (ב״ק צ״א .):וטעם האוסר
קז
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הוא שלמד ממש״ב מזיר "והפר עליו מאשר חטא על הנפש"׳ שהוא חוטא מפגי
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שציער עצמו .וא״כ ממקרה זת אץ לגו אלא שהוא אסור ,אכל שאיו לו מלות
על גופו לא שמעגו כלל .תדע שהרי איסור "בל תשתית" שקיים בשלו כמו כשל
אחרים מנוט (שם תוד״ה החובל) ,ושלא כבחובל עצמו שאינו באיסור "בל יוסיף",
ומ״ם אץ זח פוגע בבעלות האדם על חפציו .והטעם ,שאמנם שלו הוא החפץ ,אבל
אץ זה שייר לענץ היתר להשחיתו ,וה״ה בציעור גופו ,אמנם אסרה תורה לצער
עצמו ,אבל אץ זה שייר לעניו ה״שלו" ,שלעולם גופו של אדם הוא שלו .וע״ב
מועיל מתן הרשות להוריד את איסור ,׳לא יוסיף" ,אלא שעדייו נשאר .האיסור
שלמדים סמש״ג "וכפר עליו מאשר חטא וכר" ,שהרי אחר לא עדיף ממנו עצמו וכנ<
יטי אכן כל זה אמוד ביחס לחבלה ,אבל במה שנוגע לאיבוד נמש בזח לשון
חרמב״ם (פ״א מרוצח ה״ד) ודברי הרדב״ז (סנהדרין פי״ח ה״ו) שהביא בס׳ ל״אור
ההלכה" הנ״ל נראים לכאורה מוכרחים ,שכ״כ הרמב״ם "שאין נפשו של הנהרג
קנץ גואה״ד אלא קניו הקב״ה" .וכן הרדב״ז "שאץ נפשו של האדם קנינו אלא קבץ
הקב״ה" .אולם נראה שגם זה נכון רק בהגבלה מסוימת .וראשית נעיר שלפי
הבנה זו ברמב״ם ורדב״ז נצטרך ,לומר שהתוס׳ חולקים ע״ז .דהנה התום׳ (ב״ק
כ״ב ד״ה בגדי) דנו על מיתה לזה ותשלומיו לזה אם יש בזה סטור קלב״ס ,והביא
ר״ת־ ראי׳ שפטור ממדליק הגדיש בשבת .שהוא מיתה לשמים ותשלומיו לחברו
ודחו התום׳ שזו אינה ראי׳ "רזה חשוב מיתה ותשלומיו לחד" ואם נאמר שכל הורג
חבירו אץ זה מחויב מיתה לחבירו שאץ הנפש שלו אלא לשמים ,א״כ הרי נמצא
שלעולם לא יצויר מיתה לזה ותשלומיו לזה ,שתמיד ה״ז כהדליק הגדיש בשבת,
שזה נקרא כמיתה ותשלומיו לאחד.
אך יותר מזה קשה שהרדב״ז סותר משנתו שב׳ בה׳ מלכים (פ״ם היד)
לענץ רודף שיכולים להצילו בא׳ מאבריו והרגוהו אץ נהרגים עליו "דכיון שהוא
רודף הפקיר עצמו למיתה שהרי יודע הוא שהנרדף יעמד על נפשו" .ולפי חנ״ל
מה בכד שהתיר עצמו למיתה ,הרי אץ הנפש קנינו והפקדתו אינה מועילה ולא כלום,
ולמה לא יתחייב מיתת בי״ד זה שהרגו .הן אמנם דברי הרדב״ז שם בהמשכם ג״כ
צריכים ביאור שמסיק "ומ״מ כיון שהי׳ יכול להצילו בא׳ מאבריו של רודף .ולא
עשה כן חייב הוא לשמים כאילו הרג את הנפש" .וחילוק זה שמחלק שבדיני אדם
אי״ח כיון שהתיר עצמו למיתה ,ומ״מ לשמים הוא כן חייב ,לכאורה צריד ביאור.
והנראה בכונתו שבנפש האדם יש שני שותפים :הקב״ה שע״ז נאמר "כי הנפשות לי
חנה" ,והאדם אשר לו ניתבה ,וחברו שהרגו חטא גם כנגד האדם שבו נוסחה נשמה
זו .וחיוב מיתה שבידי בי״ד הוא מחמת התביעה שבץ אדל״ח ,אכן גם כלפי שמים
מחויב וזהו חיוב ביז־״ש .אלא שבעלמא אץ מועילה הרשאת אדם על גופו לסלק.
חיוב שבידי בי״ד משום דקיי״ל אץ אדם מוחל על ראשי אברים (ב״ק צ״ג).
מכש״כ על כל גופו .אולם בני״ד שאנו רואים שהתיר עצמו למיתה ע״י שהפקיר
את עצמו כלפי הנרדף ,בזה נפקע .החיוב בידי בי״ד על התרתו כיון שהוא מחל
בבידור .משא״ב החלק של דיני שמים ,שהוא מצד "הנפשות לי הנה" ,לזה לא מועילה
מחילתו ,ע״כ חייב ההורגו בדי.״ש .נמצא שמש״ב הרדב״ז שלא מועילה הודאתו מפני
שאיו הנפש שלו ,היינו שיש כאן חלק גבוה וזח לא ניתן להיות נידון בהודאתו.
כ .ונראה שבזה גביו גם שיטת הרמב״ם בד״ד שב׳ שהמלך יכול להוציא
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הרג ש .ישראלי

הערות ותשובות להערות
א.

לשאלת בעלות האדם על גופו *)
א .במה שכתבתי (התוה״ט ה—ו עט' קז) שכונת ה״טורי אבן" בהוכחתו מב״ק שנתינת
רשות של המוכה מועילה לסלק האיסור ״לא יוסיף״ שהיא ממ״ש :הכני ,פצעני ע״מ לפטור
פטור ,ואיך נאמר סתם פטור ,הרי במקרה זה היה עליו ללקות וכר .וסיימתי שם :וראיה זו
ודאי ראיה אלימתא היא.
כ׳ ע״ז" :ראיה" זו לא אלימתא ולא קלישתא .וממקומו הוא מוכרע .הרי שם בב״ק
במשנה אמרו :הקוצץ נטיעותיו אעפ״י שאינו רשאי ,פטור ,אחרים חייבים .וכל הפטור והחיוב
הוא רק בנוגע לממון ,אבל לוקה הוא משוס בל תשחית כמפורש בתום׳ שם וכר .וכן שנינו:
קרע את כסותי ,שבר את כדי ,על מנת לפטור ,פטור .ואינו אלא פטור ממון ,אבל חייב מלקות
משום בל תשחית ,לדעת רוב הראשונים שלוקה על כל דבר ,ול״ד על אילנות .עכ״ל.
הסד הראיה ל״ראיה" ועשני כמעלים עין מאותה סוגיא שבה אני דן וסהתוס׳ שאותם
אני מביא בא״ד באותו עמוד עצמו .אולם מה זו טענה מקוצץ נטיעותיו ששם הדגישה המשנה
בפירוש "שאינו רשאי" והיינו דעובר בבל תשחית כמש״פ רש״י שם ,וזהו אפילו בשל עצמו.
א״כ בזה הגדירה המשנה את הדיון על פטור וחיוב רק בשאלת הממון .משא״כ בעניו הכני
פצעני שנאמר בסתם "סטור" .בסרט ,לדעת רבנן דד״מ .שאין לוקה ומשלם ,באופן שע״י
פטור הממון בא חיוב החמור ממנו שהם המלקות ,כפי שביארתי בדברי ,שאין מקום
לכתוב "סטור׳.
כמו כן אין השגתו השניה מקרע כסותי השגה .דבריו בנויים על ההנחה שאיסור תורה
בב״ת ומלקות היינו הד .שמכאן מגיע להנחה שניה שכל אלה מהראשונים הסוברים שאיסור
בל־תשחית הוא בכל דבר ,ול״ד באילנות ,מן התורה ,לדעתם גם לוקה .כך נתנסחו הדברים
גם באנצ .תלמ( .ע׳ ב״ת) .ולא היא.
במפורש מעמיד אותנו על ההבדל שבין איסור תורה למלקות בני״ד ס׳ החינוך מצ׳
תקכט :וכמוכן נכנס תחת זה הלאו שלא לעשות שום הפסד וכר ואמרו ז״ל תמיד בגמרא
והא קא עבר משום ב״ת ,ומ״מ אין מלקיס אלא בקוצץ אילני מאכל שהוא מפורש בכתוב
אבל בשאר השחתות מכין אותו מכת מרדות ,עכ״ל .הרי לנו שאם אמנם הוא איסור תורה
כמו שכ׳ "נכנם תחת זה הלאו" ,מ״מ אין מלקים אלא על מה שמפורש בכתוב (והיינו אם

•) מתוך מכתב תשובה לידידי הגרשי״ז שליט״א על הערותיו לדברי בהתוה״ם ה
במאמרו "תוספת דברים למשפט שיילוק" כסיף ספד "לאור ההלכה" מהדורה שניה.

—ו
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מפני שלגבי אחרים ה״ז בגדר לאו שבכללות ,ואם מצד אין עונשים מן הדין שהוא לפי״ז

גם בדרך לימוד "מה מציגו") ,ועי ,מנ״ח שם .ואם נשים לב לחילוק זה נמצא שבעוד לגבי

איסור תורה של ב״ח היא דעת כל הראשונים ולא רק רוב ,הרי ביחס למלקות דאוריתא
לא מצינו מישהוא שיאמר כן בפירוש .הרמב״ם בס ,היד כ׳ "בשאר דברים עובר בלא תשחית
ואינו לוקה אלא מ״מ מדבריהם" .לא פירש שזה מדבריהם אלא לגבי המלקות ,אבל לא כתב

שעובר בב״ת מדבריהם .אדרבא פשטות לשונו שהתחיל ההלכה ולא האילנות בלבד אלא כל
וכר עובר בב״ח ,נראה ודאי שהוא מה״ת .ומה שהביא המל״מ שם מהרר״י באסאן שהכל

מדרבנן ,היא עפי״ם שלא ירד לחלק בין האיסור למלקות ,אבל לפ״מ שמבואר בחינוך ,הרי
הם הם הדברים גם ברטבים .ולפ״ז מסתבר שמש״ב בסהמ״צ שעל כל דבר הוא עובר ולוקה,

לתכונה שלוקה מ״מ מדבריהם ,אלא שלא ביאר הדברים כיון שאינו ספר פסק הלכה ,ובדומה
למה שבגמרא עצמה אמרו "לוקחי (לפי הגירסא שלפנינו בגמרא ב״ק) והיינו מ״מ .באופן זה
אי״צ לעשות בניד״ז מחלוקת בין ם׳ היד לסהמ״צ .ועי׳ לבעל "תורה תמימה" שפירש כן
הרמב״ם בס׳ היד שכונתו לאיסור וזורה של ב״ת .וכן עי׳ הערות הגר״ח העליר לסהמ״צ שם,
שהסביר דעת החינוך עפי״ד של הרמב״ם בסהמ״צ ובס׳ היד גם יחד ,והוא כג״ל .וע״ע במאירי
שג״כ גורס בגמרא דיה "לוקה" ומפרשו במכת מרדות מדבריהם ,וגם הוא לא הזכיר שדין זה
מעיקרו הוא רק מדבריהם" :אם קרע יותר מדאי עובר משום בית והוא במ״מ מדבריהם,

וזה שאמרו בכאן לוקה משום בית פרושו מימי .הנה האריך לבאר הגמרא במ״ש "לוקה",
אבל לא ביאר שמ״ש "עובר" היינו מדבריהם ,שאז הי׳ מובן מאליו שהמלקות הם רק מ״מ,
אלא כנ״ל שהאיסור הוא באמת איסור תורה ,ורק המלקות הם מדבריהם .וכן שאר ראשונים

שמשמעות לשונם שהאיסור בית הוא מה״ת לא ביארו דין זה שלוקה ג״כ מה״ת .הסמ״ק
מביא המקרע על מתו יותר מדאי לוקה ,והוא בלשון הגמרא .אף רבינו ירוחם שכתב

שלוקה לעגין שופך מי בורו ואחרים צריכים להם יכול להתפרש כן ,ולפי נוסח הגמרא

הנ״ל .ומה שהזכיר התראה ,נראה שהוא משום שסובר שגם מ״מ (כשאין זה מגדרי הור״ש)
צריכה התראה ,אף של״צ קבלת התראה .עי׳ רמב״ם פי״ח מסנהדרין ה״ה .ב״ברית
משה* על הסמ״ג רוצה לדייק בדעת הסמ״ג שהכל מדרבנן חוץ מאילנות במצור ,אולם אין

דיוקו דיוק עי״ש ,וודאי פשטות לשון הסמ״ג הוא שהוא מה״ת ,אולם לא הזכיר מלקות.
וכ״נ דעת התוס׳ ,שבב״מ נ׳ דעתם שאיסור ב״ת עצמו הוא מה״ת כמו שציין באנצ .תל,.

אולם מגירסתם בב״ק "עובר" ולא לוקה נראה ג״כ שאינו לוקה מה״ת .ולא מצאתי שום

שיטה בראשונים שסוברת שכל דין ב״ת בשאר דברים הוא מדרבנן ,כשם שמאידך אין בשום
שימה מהם מפורש שמש״ג בגמרא "לוקה" היינו מה״ת .אדרבא כל אלה העוסקים בכך,
מדגישים שהוא רק מדבריהם ובנ״ל ,חוץ מסתימות הלשון בסהמ״צ שכנ״ל גם היא צריכה
להתפרש מדבריהם ,וכשם שלשון הגמרא מתפרש כן ,וע״ע שד״ח כללים למ״ד כלל צ״ה
שהביא דברי הדמב״ם לעגין ב״ת כדוגמא ללאו שבכללות שלוקין עליו מ״מ מדרבנן .ולא

אדע איך אפשר לקבע בפסקנות "לדעת רוב הראשונים שלוקה על כל דבר ,ול״ד על אילנות",
בזמן שכל המקורות מורים את ההיפך.

עוד אני אומר שכל אלה

הראשונים שמפרשים הגמרא במ״ש "לוקה" דהיינו מכת

מרדות לא מלבם הוציאו דברים ורק מכחסברא בעלמא ,אלא הוא מוכרח בגמרא.

והוא

מדתנא דבי חזקי׳ שבכ״ט :מה

מכה בחמה לא חלקת בין שוגג ובין מזירוכו׳ לפוטרו

ממון אלא לחייבו ממון .והאיך

אמרו כר בפשיטות ,וחדי בחתרו בו לוקח

משום ב״ת

(כסוגית הגמרא חולץ ז׳ שגם בבע״ח איכא ב״ת) ואז אינו משלם׳ א״כ בבהמה גופא איכא
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לאיפלוגי .אכן עי׳ גמרא כתובות ל״ה :שמוכיח שהמדובר בהתרו בו ולפ״ז יוצא שבפירוט

דיבתה תורה ב״ת לתשלומין .ולמה לא אמרו בגמרא (שם ל״ב ):בפירוש ריבתה תורה •רק

בחובל וע״ז .ויותר מזה — שא״כ גם בקוצץ אילנות טובים שלוקה מה״ת לכל הדעות ,ולמה ו

הרי דיבתה תורה איסור ב״ת לתשלומים ו
ע״כ אתה אומר שאיסור ב״ת מעיקרו לא ניתן למלקות אלא לענין אילנות טובים
ואילו השאר אעפ״י״שבאיסור תורה הוא מ״מ אי״ב מלקות ובהסבר החינוך.
עוד י״ל (נוסף על הדיוק מלשון "פטור" בגמרא שנראה שאי״ב מלקות) שהטו״א מוכיח

מסוגית הגמרא ב״ק צ״ג שלא יתכן כלל לומר שיש חיוב מלקות במחל לו הממון ,שהרי אמרו שם
מ״ש רישא ומ״ש סיפא — רישא לפי שאין אדם מוחל על ראשי אברים .ופירושו ודאי שאינו
מוחל שהלה יפטר ללא עונש שהוא ,שהרי מצד הממון שמקבל עבור זה ,אין זה אלא כשאר ממון

ובזה הרי אדם מוחל ן וכן אמרו שם משום פגם משפחה שג״כ הכונה שמצד זה אין מוחלים

שהלה יפטר ללא עונש ,שהרי הממון הם ממילא אינם מקבלים ,וז״פ .ואם נאמר שכשמוחל
הממון יש חיוב מלקות הרי הלה נענש ונענש( ,בפרט לרבנן דר״ם שע״י המחילה מקבל

עונש יותר חמור ,למאי דקיי״ל מלקות חמור) .ובזה אין לדחוק גם ולפרש שהמדובר דוקא

בשלא התרו שאז אינו לוקה שא״כ מאי קש״ל מהברייתא הכני פצעני פטור ,הרי י״ל ששם
המדובר כשהתרו בו ,שאז לוקה ואז ודאי מוחל על הממון בכדי שילקה הלה והא עדיפא לי׳
מבחינת הטענה שאין אדם מוחל וכו׳ כי עי״ז יקבל הלה עונש חמור יותר .אלא מוכרח

שאין כאן חיוב מלקות בשום פנים .וזו ודאי ראיה גדולה היא .ותיתי לי שנתבארו לנו דברי
הטו״א על נכון ,וכד שכיבנא וכו׳.
ב .עו״כ שם :והדברים מפורשים בשו״ת הריב״ש ,שיש בדבר הלאו של "לא יוסיף",

ולא כמו שכ׳ הר״ש ישראלי שם שאיסור בעלמא יש לחבול בחברו בנתינת רשות ולא הלאו
וכו׳ .ייחס לי חידוש זה בכדי לסער עלי הסתירה מדברי הריב״ש .אולם הן לא עלי תסוב

תלונתו כ״א על הטו״א והמנ״ח שהביא דבריהם בפנים ,שסוברים שלא כהריב״ש .וכפי שנתבאר

לעיל ,הטו״א תמך יתדותיו בדברי הגמרא ב״ק .ואם הריב ׳ש לא ירד לדיוק זה ,החובה לתרץ

הריב״ש והטו״א נקי לביתו[ .ואם נדייק בלשון הריב״ש נראה שאינו מקבל ההנחה שעליה

בנינו יסוד דבריו של הטו״א שכשיש מחילת הממון יהי׳ חיוב מלקות .שכן לא נקט בלשונו
אלא לעניו אם יהיה מותר לכתחלה להכותו ,ולא נקט דעדיפא מינה ,שגם בדיעבד יתחייב.

ואולי אינו סובר דברי קצוה״ח שציינו במאמרנו לענין מפותה ,וסובר שבמפותה אין זה
בגדר נזק כלל אלא שמוחלת ,שלדעתו איהי היא דאזקה אנפשה ,באופן שאין כאן חלות חיוב

כלפיו כלל ,ולעולם במחילה ה״ז כאילו השתלם וממילא אין כאן חיוב מלקות וילהא״ר בזה
ואכ״ט ,ומכל מקום עפ״י דרכו של קצוה״ח הוכחת הטו״א היא הוכחה חזקה].

אגב ,למיותר להדגיש ,שגם מהריב״ש אין ראיה לעיקר חידושו של הגרשי״ז שליט״א

בנימוקו וטעמו להלכה זו ,שהוא משום שאין לו בעלות על גופו ,שיתכן שאיסור תורה זה אינו
ניתן למחילה אעפ״י שהוא בעלים על עצמו ,כיון שגם הוא עצמו אסור לצער עצמו .אם כי הוא

משם אחר .ובדומה לבל תשחית שקיים גם על הבעלים אעפ״י שהממון הוא ודאי שלו.
וכבר הזכרנו מזה במאמר בהתוה״ט שעליו נסבים הדברים.

ג ,עו״כ שם במה שטענתי :הא עיקר האיסור שאין אדם רשאי לחבול בעצמו אינו
מסברא אלא נלמד מפסוק מיוחד וכו׳ וא״כ מכאן אין לנו אלא איסור אבל לא שלילת הבעלות.

וכ׳ ע״ז :ואינה תשובה .וכי מי זה אמר שמכאן הוא הלימוד וכו׳ יסוד זה מבוסם מאותן
הראיות המבוארות בפנים המאמר וכו/
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ואגי עגי פשפשתי ולא מצאתי במאמר יסוד טבוסם עפ״י ראיות .וגבי* מדברים אחד

אל אחד( :א) דייק מהרב שו״ע .ואף אילו היתה זו ראיה ,עדייו חיה אריך למצא לזד,
מקור בדברי הגמרא וראשונים .אולם במאמרי הנ״ל הראיתי שאין לבנות על שינוי לשון זה

מלשון המשנה ,ואדרבא הבאנו לדייק מדבריו שאין מלקות בכה״ג.

עכשיו נ״ל עוד להוכיח מא״ד שם שסובר שאיסור "לא יוסיף* ניתן למחילה .שב׳ שם
שמשרתו אפילו אינו שומע בקולו אסור להכותו וכו׳ ואם התנה עמו מתחלה כששכרו וכר

מועלת נתינת רשותו הואיל והיא לטובתו כדי שישכרוהו ,עכ״ל .והגה כאן ההכאה שהיא
באדם גדול אינה לחינוך והדרכה ,ואין זה במובן הכאת בניו הקטנים ויתומים שברשותו,

שעצם ההכאה היא ממושג אחר שעליו הזהיר הכתוב ,כסי שהדגיש שהטובה שיש לו מזה

הוא "כדי שישכרוהו" ,והיינו שבל*ז אינו רוצה לשכרו ,א״כ אין זה אלא כמי שנותן רשות

לחברו להכותו מחמת בצע כסף ,ואם איסור "לא יוסיף" לא ניתן בכה*ג למחילה איך איסור זה
מסתלק בנימוק של "כדי שישכרוהו*[ .והאיסור שישנו גם על האדם עצמו לצער עצמו י״ל

שאינו כל שמפיק מזה איזו שהיא תועלת .ובהרבה מהתעסקויות העולם האדם מקבל ע״ע
הצער ואפילו קצת סיכון (כגון עליה בכבש ובאילן) בכדי לקבל תועלת ממונית ,וזד ,אינו אסור].

(ב) הביא דברי הרמב״ם והדדב״ז שאין נפשו קניינו אלא של הקב״ה .אולם הרי הוא
עצמו כתב שאין מכאן ראיה על חבלה במקצת הגוף .ממילא גם מה שהביא "להוכיח יסוד זה",

״שכל המושג אבדה מדעת לא שייך בחייו של אדם — נפשו וחייו אינם שלו" ,אף זו אינה ראיה

אלא ,לכל היותר ,לעגין חיים ומות ולא לחבלה במקצת הגוף .אמרתי ,לכל היותר ,משום שגם

לעניו חיי אדם אין לסברא זו יסוד מספיק בסוגיא בסנהדרין .ומטעם פשוט — אם אבדה מדעת
לא שייך כאן משום שאין נפשו וחייו שלו ,ממילא גם דין השבת אבידה מכח מצות השבת
אבידה ג״כ אין כאן .שכן הוא אינו שלו וההשבה אינה אליו .אלא מה תאמר ,אמנם אין הנפש
שלו ,ומ״מ הופקדה בידו והוא משתמש בה ,ומבחינה זאת יש חיוב השבה לאדם .אם כך,

הרי י״ל גם שכשמאבד עצמו לדעת ומותר על שימושו ,ששוב נפטרים מחיוב ההשבה אליו.

(ג) כ׳ שיש ללמוד יסוד זה מתשלומי חובל ומזיק ,שאין משלמים אלא עבור השווי
כעבד ,ולמה לא ישלמו עבור עצם האבר ז

אבל זו איגד ,ראיה כי מבחינה זו אינו ניתן להיות נערך בדמים ,והוא •שאסרה תורה
בגדר מילתא דאימורא — "לא יוסיף* .ומכאן גם ההדגשה ברמב״ם (פ״ה מחו״מ ה״ט) עפ״י

המשגה ב״ק (צ״ב) :אינו דומה מזיק חבירו בגופו למזיק בממונו שהמזיק ממון חבירו כיון
ששילם מה שהוא חייב לשלם נתכפר לו .אבל חבל בחבירו אעפ״י שנתן לו כל חמשה דברים

אין מתכפר לו וכו׳ .והיינו שהכסף אין עמו תשלום כלפי הפגיעה בחבירו .ושוב — ההדגשה

מצד שפגע בחבית והכפרה שצריך לקבל מחברו הוא .כי בו היא הפגיעה והוא שיכול למחול לו.

(ד) ואחרון אחרון מה שמביא בעצמו לא בתור הוכחה ,אלא בתור סילוק קושיא מדברי
הרמב״ם עפ״י הנחה זו ,והם דברי הרמב״ם שאי״ח בנזק עפ״י הודאת עצמו .וכ׳ בזה ,מכיון

שאינו הבעל דין על העין (שלו) ולכן לא יוכל להתחייב על ידי הודאת עצמו .משא״כ בפגם

של אונס ומפתה שאיננו בגדר "עין תחת עין* ותחלת חיובו רק ממון" .והוא עפי״מ שהביא
לפני כן מהגרמ״ם אפשטין והגרי״י רביבוביץ שבמפתד ,הלימוד לא בתורת "עין תחת עין"

אלא למדים בגמרא מפסוק "תחת אשר עינה" שיש גם בושת ופגם•
ע״ז אומר :לולא שאיני כדאי ואין משיבים את האריות וכר ,אם לדון יש תשובה,

והדברים תמוהים מאד לענ״ד .האם נרמז בפסוק של "תחת אשר עינה" מה הם הדברים האחרים

שמשלם חוץ מזה ז הרי שם אין אלא גילוי שתשלום זה שנקבה תורד ,אינו עבור שום דבר

קזלד
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אחר חוץ מהעינוי" ומעתה צא ולמד ממקום אחר מה הם התשלומים האחרים השייכים כנידון,
וע״כ ברור שמה שמשלם סגם שהוא נזק" הוא מכח הדין הכללי של נזק ,ואין כאן שום

חיוב מסוג מיוחד ושונה מכל נזקים אחרים .וז״ם וברור ,ותמיהני שלא עמדו ע״ז .בכל אופן
אין לראות עדיין מתוך קושיא על הרמב״ם הוכחה ליסוד זה ,כי שערי תירוצים לא

ננעלו כידוע,

לא נשארה לנו אלא הראיה ממה שאסרה חורה חבלה בעצמו .וזו כבד הודה בה
שאינה ראיה,
ד.

עוד כ׳ שם :אלא שהרב ישראלי על גדולה מזו חולק — אף על איסור רציחה

בהסכמת הנרצח (ובמסקנתו ,לפחות ,על חיוב עונש בבי״ד במקרה כזה)  1וכר .הרב ישראלי
"מוכיח" מדברי הרמב״ם ו״שו״ע הרב עצמו" שהסכמה מועילה גם לנפשות .שכ״כ הרמב״ם

שרשות ביד המלך להרג הרצחנים שאינם מחויבים מיתת בי״ד ,ובמק״א — והביאו הרב
בשו״ע — כתב הרמב״ם בדיני המלכות" :שהרי הסכימו עליו בני אותה הארץ" וכר .וע״ז

כתב :אבל הרכבה זו מהלכות רוצח להלכות גזלה אינה נקלטת וכר משפטי המלך בנוגע
לדיני נפשות מפורש ברמב״ם שהם מבוססים אם על פרשת המלך שבם׳ שמואל ,או ,אם

החטא הוא כמרידה במלך ,על האמור ביהושע וכר .ובמלכי אוה״ע רואה החת״ס מקור מאותה
שאמרו מלכותא דקטלא חדא משיחא לא מיענשא ,דכתיב ומאתים לנוטרים את פריו" וכר

לא עלתה על דעת מי שהוא לומר שעצם (הסכמת) הנידונים על עצמם וכר היא הנותנת לו
חכח לכך .ע״כ.

אף בדיני ממונות ,כותב הוא בא״ד ,אין מדברי הרמב״ם להוכיח שסובר כרשב״ם ואינו

בא אלא להגדיר מי הוא המלך ,אבל לא שכוחו נובע מכוח הקבלה מרצון של חוקיו ודיניו.
"דינא דמלכותא" אפשר לדעת הרמב״ם להסביר אם על יסוד "פרשת המלך" או באיזה אופן

אחר שהוא״ .אלא שכאן הוסיף בסוגרים" :אלא שמדברי הרב בשו״ע נראה שמפרש בדעת
הרמב״ם בנוגע לדיני ממונות שמטעם הסכמה לחוקיו ומשפטיו דינו דיך .עכ״ל .והגה

דבר שאין צריך לומר שכל דברינו בנויים עפ״י הבנת הרב שו״ע את דברי הרמב״ם שראה
בדברי הרמב״ם על הסכמת בני אותה ארץ וכר את הנימוק למה שדינו דין בדי״מ ,ולא רק

את ההגדרה של מלך .ולא הסתפק בהסברה "אם על יסוד פרשת המלך ואם באיזה אופן אחר

שהוא" .וזה מטעם פשוט כי אם מ״פרשת המלך" ואם מן הפסוק ומאתים לנוטרים את פריו
(שהחת״ס מביאו ללמוד כל הדין של דינא דמלכותא דיגא גם בדיני ממונות ,הן בתשובתו

או״ח ר״ח ,הן בחו״ט סי׳ מ״ד) אין לנו אלא יסוד הדין עצמו ,אבל אין לגו נימוקו ,ומשום נזה
ניתן לו כוח זה לסטות מדין תורה ,והרי גם הוא כפוף בכל לדין התורה .ולזאת בא הרמב״ם

(כמו הרשב״ם) לנמק שהוא מכח הסכמתם .ואם אין מספיקה פרשת המלך או הפסוק ומאתים
לנוטרים וכר לגבי דיני ממונות איך יספיקו לנו הללו לבסס כח המלך להוציא להורג מי שאי״ח
מיתה .בעל כרמך אתה אומר שנימוק זה "שהסכימו עליו בני אותה ארץ" הוא נימוק כללי לכל
דיני המלכות לצורותיהם השונות .ומכאן שהסכמה מועילה גם בזה .למען הדיוק עלי להוסיף

שהדברים לא נאמרו אלא באופן שחייב מיתה בידי שמים ,רק שאין מיתתו מסורה לבי״ד,
ומהנמוקים שנתבארו במאמרי הנ״ל.

ה .דברי הרדב״ז שהבאתי במאמרי רוצה הגרשי״ז להסביר עפ״י דרכו של הגר״ש איגר
ש״דין הנרדף שרשאי להרוג הרודף הוא הגורם שאחרים אין חייבים עליו" .ולשון הרדב״ז

"הפקיר עצמו למיתה ,שהרי יודע שהנרדף יעמד על נפשו* הם הם דברי הרמב״ם בעיקר

דין הריגת רודף וכו׳ וזה עצמו הוא הטעם למה באמת נשתנה דין הרודף וכו׳ אלא לסי שהוא

שלה
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באילו כבר התיר עצמו וכו׳ .ואם אמנם הדברים מחודדים וראויים למי שאמרם ,אין הם

ראויים להתקבל לענ״ד:
(א) הרסב״ם שפסק ברודף שהוא אעפ״י שלא קיבל התראה (ה׳ רוצת א׳ ו—ז) ה״ז
משום ^ח«חשפסק כרב הובא (סב׳ ע״ב ):שרודף אי״צ התראה כמש״כ הכ״מ שם .ודברי רב הובא
אוצרהחכסד'
'1234567

מתפרשים שם אפילו בקטן שאין שייך אצלו מושג התיר עצמו למיתה שהקשו עליו מעובר,

אלא שדוחה שא״ה דמשמיא קא רדפי לה .וכן הזכיר הרמב״ם בלשונו שמזהירים אותו ,ואם
לפי סברא זו הרי מותרה ועומד הוא ולמ״ל אזהרה( .ב) אם הרמב״ם בא ליתן טעם על דין
רודף בהשואה לשאר חייבי מיתה ,הי״ל לתת טעם זה בעיקר דיני הרודף בהל׳ רוצח ולא

בדיני הו״מ ,שהמדובר על שבירת כלים בשעת רדיפתו( .ג) צריך להעיר ,שגם מסקנתו הוא
בגויה על ההנחה שהרודף העלה על הדעת אפשרות זו שיהרג ע״י הנרדף שמשו״כ התיר

עצמו למיתה "שהרי יודע שהנרדף יעמוד על נפשו* ,ובכך הודה בביטול הערתו על הבנת

דברי הרדב״ז בפשוטם שהם תמוהים בטענה "ובי רודף הפקיר עצמו למיתה ,והרי הוא לא
חשב אלא על הריגתו של הנרדף ולא על הפקרת חייו" .שאמנם אינו חושב ע״ז ,אבל יודע
בכל זאת שאפשרות זו קיימת ,ומכיון שאינו נמנע מרדיפתו ,יש בזה משום הפקרת עצמו.

וסד ,שנ״ל בביאור דברי הרמב״ם לענין רודף ,לם״מ שהעלינו במאמר הנ״ל (עמ׳ פ״ט)
שיש ברודף שני דינים :א ,הצלת הנרדף בחייו ,ב׳ שדמו הפקר באותה שעה ,ואין בהריגתו

חטא משפט מות .הצלת הנרדף אינה כרוכה בהתרת עצמו למיתה של הרודף ,והיא נובעת
מעצם העובדא של היות זה רודף וזה נרדף ,ע״כ דין זה ישנו גם ברודף קטן .משא״ב זה
שדמו הפקר ,הוא גדר פסק הלכה של משפט מות וצריך התרת עצמו למיתה .פטור קלבד״מ

הוא רק כשיש הדין השני שאז יש עליו חיוב מיתה ולא כשממיתים אותו מצד הצלה.
ולזאת בעניננו שהמדובר על הפטור של הרודף מתשלומין עבור כלים ששבר מצד

קלבד״ם ,הדגיש הרמב״ם שהוא מתחייב בנפשו מצד שהתיר עצמו למיתה ,שהרי לגבי בי״ד

אין נפטר אלא מצד חיוב מיתה שעליו וזהו משום שהתיר עצמו למיתה( .ואה״ב שברודף קטן

ל״ש זה אלא שממילא אין עליו חיוב על שבירת כלים ,שהרי קטן הוא ,נמצא שכל דין זה
אינו שייך אלא בגדול).

וממילא ,כמובן מאליו ,דברי הרמב״ם הללו אינם שייכים אלא בנידון רודף -ששבר את
הכלים ,ולא הי׳ מקום לרדב״ז להביאם הנה .ונשארים דברי הרדב״ז סתומים אם לא לפמש״כ
בדבריו במאמרי עי״ש.

ב.

בבירור השיטה שב״נ הותרו בז׳ המצוות מזמן מתן תורה ")
א .באות י׳ מביא החת״ם שהביא דברי הפג״י (חיו״ד סי׳ ג) שכתב שאיסור לפנ״ע
לגבי ב״נ אינו בזד״״ז אלא מדרבנן .והחת״ס תמה עליו ,דהא מסקינן בע״ז דהא דהתירם להם,

•> מתוך מכתב להרב הגר״ע יוסף שליט״א הערות על ספרו "יביע אומר" ח״ב ,יו״ד

סי׳ י״ז ,ולפי ענינו הוא מילואים למאמרי על "משפט הנכרי" המתפרסם בקובץ זה.

שלו
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שמירה על ההיים והבריאות בהלכה

.-קיג

לשכנו לעשותם) אינו יכול לחזור ,רשב״ג אומר ,אף משקבל עליו יכול לחזור"
ובמראה הפגי|ד דבהיזק גדול בחצר ,אין אדם עשוי למחול וגם אם מחל יכול
לחזור ,ועי׳ ציון ירושלים בירושלמי שם ,שת״ק ורשב״ג חולקים בדין אם צער
הגוף ביתן למחילה ,לת״ק איבו יכול לחזור ,משום שסובר דמועיל תנאי גם בצער
הגוף ,ורשב״ג סובר צער הגוף אין אדם יכול למחול ,ואינו מועיל תנאי ,ע״כ
בידו לחזור ,והנה בשו״ע חו״מ הנ״ל נפסקה ההלכה כרשב״ג.
הדי דעת השו״ע בכל המקומות הג״ל להלכה ,דעל צער הגוף אינו מועיל
תנאי.
לכאורה ,יש להעיר מגיטין (פ״ד א׳) בקונם עיני בשינה היום אם אישן
למחר וכו׳ ר״ן אומר יישן היום ואין חוששין שמא יישן למחר ,דאי בעי מבריז
נפשיה בסלואתא ,וברש״י :ינקוב בשרו תמיד בקוץ ולא יישן ,הרי שמותר לחבול
בעצמו? אלא מובן ,דכאן אינו מדובר בחבלה ממש ,אלא נקיבה קלה בקוץ שלא
יוכל לישון ,ואף דהחובל בחברו חייב נזק גם שלא בכובה (עי׳ סנהדרין ע״ב א/
ב״ק כו׳ ב׳ וחו״מ תכ״א—ט׳) ,אבל בלפי שמים בודאי פטור ,כיון שלא התכון
להזיק ,כש״כ כאן שהחבלה היא ,כדי שלא יישן ויקיים נדרו .בודאי שאין איסור
בדבר .וכה״ג בתום׳ שבת (ד׳ א׳) בעגין רדית פת בשבת "לא מחייב ,כיון שמניח
מלרדות ע״י מד .שאגו אוסרים לו" .וכן בגיטין (ג״ד א׳) "גברא לכפורי (או לתקוני)
קא מכוון ואנן ניקום ונקגסיה?" ברור ע״כ שאין כאן כל חבלה להתחייב עליל4

ו) אם ■התורה שוללת את בעלות האדם על טפו?
בבעיה הלכתית זו ,דגים באריכות שנים מגדולי זמננו שליט״א :הגרש״י
זוין בספרו לאוד ההלכה (עמודים שי״ח—ש״ל) והגר״ש ישראלי ב״התורה והמדינה"
(קובץ ה׳—ו׳ עמ׳ ק״ו•—קי״א וקובץ ד—ח׳ עמ׳ של״א—של״ו) .הגרש״י זוין׳ שולל
את בעלותו של האדם על גופו ,המקורות הם :א) לשון הרמב״ם בהל׳ רוצח
(פ״א ה״ד) "שאין נפשו של זה הנהרג -קנין גואל הדם ,אלא קנין הקב״ה>
ב) מהרדב״ז על הרמב״ם הל׳ סנהדרין (פי״ח ו" ),לפי שאין נפשו של אדם קנינו
אלא קנין הקב״ה ,שנאמר (יחזקאל י״ח) הנפשות לי הנה״ :ג) משו״ע הרב התגיא
(ח״ה הל׳ נזקי גוף ונפש) "אסור להכות את חברו ,אפילו הוא נותן לו רשות
להכותו ,אין לאדם רשות על גופו כלל להכותו" הוא מאריך עוד בכך ,שלפי הגהה
הנ״ל ,אין אדם בעל על גופו ,לתת למישהו רשות להכותו ,כי גופו אינו שייך אליו.
•אלא ליוצרו.
הגר״ש ישראלי מתווכח באריכות בכל הנקודות שהעלה הרב זוין ,ובא
לידי מסקנא ,שאין לשלול לגמרי בעלותו של האדם על גופו ,אלא ,ישנה כאן
בעלות משותפת .הוא כותב "שבנפש האדם יש שני שותפים :הקב״ה ,שעל זה
נאמר :הנפשות לי הנה ,והאדם אשר לו ניתנה הנפש וכו׳ " ובהתאם לכך בא לידי
מסקנות.
כדעה שלישית בווכוח הלכתי זה (עיין פסחים כ״א א׳ "אין הכרעה שלישית
מכרעת") ,נראה ,דדין זה ,אם אדם יכול לתת רשות לאחר לחבלו או לאו ,יש לו
גדר אחר.
בהקדם הפסוק הנ״ל ביחזקאל :הנפשות לי הנה ,מעין זה ברש״י פסחים
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חלק

התעוררות

(אין לסטוך על הוראה זו בלל עיי׳ בהקדמה)

לחקביר קברת תואיל ואי בעי מיתשיל ענת ,היינו
כיון דאי מתשיל פלח ויחי׳ שלו והוא רשאי ויכול
למתשל עלת עי״ז מיקרי מצוי ועבר על בל ימצא
מכש״כ בזה שבמחשבת בעלמא יכול לקנות אותו.

!

"

יש לעיין אם מותר לחכות את חבירו דרך שחוק
כדרך כמת בני אדם שנותנים מכת קנינה
על תפנים דרך שחוק ,ותנת תרמב״ם כ׳ בפ׳ א׳
מתל׳ גניבת הל׳ ב׳ ואקוד לגנוב דרך שחוק וכו׳
שלא ירגיל עצמו בכך ,והנה ידוע המכה לרעתו
עובר בלא תעשה וחייב מלקות׳ ויש לומר כמו
שאסור לגנוב דרך שחוק כדי שלא ירגיל בכך
ת״ה שאסור להכות דרך שחוק שלא ירגיל בכך,
אפילו אם מתכוון בזת להראות חבת לחבירו י״ל
ג״כ שאסור לפ״מ דמפרש רש״י מס׳ ב״מ  q*7ס״א
ע״א על מת שאחז״ל שאסור לגנוב ע״מ לשלם
כפל שרוצת להנאות ויודע בו שלא יקבל לפן רוצת
לגנבו להנאותו על אופן זת נראח אפילו לנוובתו
אסור ,אבל מדברי רש״’ סוכת 7־ qמ״ה ע״א על
חמתני׳ מיד תתנוקות שומנוין את לולביהן ואוכלין
אתרוגיהן וז״ל ואוכלין אתרוגיהן של תינוקות ואין
בדבר לא משוס גזל ולא משום דרכי שלום שכך
נהגו מחמה שמחת ובחוש׳ שם בד״ה מיד וזיל יש
ללמוד מכאן דאותן בחורין שרוכבין בקוקין לקראת
חתן ונלחמים זת עם זה וקורעין בגדי חבירו
ומקלקל שישו שתן פעורין שכך נהגו מהמת שמחת
חתן ,נראה כיון שאין בו משום גזל אם עושין
מחמת שמחת ת״ה שאין בתם משוס לאו דלא
 q^vלהכותו אם עושת מחמת שמחה וצריך לומר
לפי שעמו של תרמב״ם כדי שלא ירגיל בפך כיון
שדבר זח בא בפרקים פעם אחת בשנת משוס
מצות שמחה ביום חושענא רבא או קרובי תחתן
ושושביכיו עם שמחת חתן לא שייך לחוש שירגיל
בכך וצ״ל דלמב״ם קבר דדרשת זו לא תגנובו
ע״מ לחחזיר או דרך שחוק איננו אפילו אקמכתא
רק מדרבנן אקור גזרת משום שלא ירגיל ובאמת
לפי הבראה מפשעות תגמ׳ הוא דאורייתא ממש,
וז״ל הגמי לא תגנובו דכתב רחמנא למת לי פירש״י
ליל qמרבית ואונאת שחרי מחקרי ממון ומתרץ
בגמרא כדהניא לא תגכובו ע־מ למיקנו (לצערי׳)
לא תגנבו ע״מ לשלם תשלמי כפל׳ מוכח דעיקר
קרא להכי הוא דאתא וחרמב״ס  q^wג״כ שאקור

6

תשובה

שגי

טא

לגנוב דרך שחוק ,ועיין בלח״מ שם פ״א מתלכות
גניבת הל׳ א׳ שתקשה קושיא זו על חרמנ״ם
ומקיק דרמב־ס קבר כדברי תוק׳ דקבר דחאי
דרשא אקמכתא חוא ,אבל תקשה על זח חלח־מ
באמת עיי״ש דלגופי׳ דאקור לגנוב ממון באמת
אין צריך קרא וילפינן מרבית ואונאת ,ואי משום
דאין מזתירין מן חדין הלא ,בלאו״ת אינו חייב
מלקוח על גניבת כיון דניתן לחשבון ,א״כ מוכרח
דלאו אקמכתא תוא׳ ותנה מדברי תוק׳ קוכת שם
?־ qמ״ת ע״א ד״ת מיד׳ וגם ברא״ש שם שמפרשין
פירוש אחר במתני׳ אין שוס ראיי׳ לדברי רש״י
שיהא מותר משום שהוא דרך שחוק ,וגם תא
דאי׳ באורח חיים קימן תרל״ת בר״י בשם תת״ד
שמצא בתשובת שכל מאכל שלוקחין הבחורים זה
מזח אפילו שלא ברשות משוס שמחה שורים
משעת קריאת המגילה עד ליל סעודת פורים
שהם ב׳ לילות ויום א׳ אין נחם משוס גניבת
וגזילח ואין להזמנים לב״ד ואין חוששין עליו ובלבד
שלא יעשה שלא כחוגן ע״פ שנעת עובי תעיר
וכן תובא בשו״ע בהג״ה שם וי״ל שקברי כשינית
רש״י דשלי מחמת שמחת ואפילו אם נאמר דקברי
כפירוש חתוק׳ דאין ראיי׳ ממשנת זו מ״מ כיון
שהוא ע״ם עובי תעיר נתקן יש לומר חפקר ב״ד
הפקר כדאי׳ בחו״מ קי' ב׳ ועוד שקתמי מחלי
זת לזה וניחא לתו כיון שמנהגם פן הוא ומשוס
שלא ירגיל בכך לא שייך בזת כיון שתק פעם
אהה בשנת משום מצות שמחת פורים עיין בחג״ת
או״ח קי׳ תרצ״ת ק״ב ותנה הפקר ב״ד הפקר שייך
רק בממון ולא בגופו שגוך אדם וצערו אין בכח
ב״ד להפקיר רק לפ״מ דמביא תמג״א שם בשם
אגודת שגם כשמכין זה את זח פעורין ובלבד
שלא יתכוונו אין רא”׳ שגם בגופו יהא פעור
די״ל דבדיעבד פעורין כי על ההכאה כזו איננו
תשלומין ואולי
כ״כ שבא על ידה לחיוב
י״ל שגם בהכאת שצריך לשלם שייך בו הפקי
ב״ד הפקר ולכהחלת אקור להכות ,אבל ברמב״ם
פ״ת מהלכות חובל ומזיק הל' א׳ וז״ל כל המכה
אדם כשר מישראל בין קען לגדול בין ־איש בין
אשת דרך "בזיון" ה״ז עובר בל״ח ככ״ל מוכח
דוקא דרך בזיון אבל לא דרך שחוק׳ ויש לחלק
מלקות אינו חייב אלא דרך בזיון אבל איסור יש
ג״כ דרך שחוק.
ב) יש לעיין אם זכת לפועל ביומו ע״י אחר שכרו
אם קייס בזת ביימו תתן שכרו ,וודאי אם
תבע

ווי

ספר יראים עמוד הדיינין סי׳ רמ׳הרמ׳ורס״ז העמודים קעה

קרא ה שם אע ג דקרא לא חשש אלא כדיני נפשות
י*חשש אפ2בי״מ וכו׳ ע״ש,הי:י?״ל ית?א לא

זית רענן וקי איד שייר

כד״מ זכוח וחרליר• ידי' »'V
TS׳ U

ס״ד רבעי׳ כ״ג ואין מטין לחובה אלא ע״פ שנים S
כשוד הנסקל ומוציא שם רע בעי׳ כ״ג באמת אלא

.מיידי אלא בדיני-נפשות והרר־כ ז סי׳ ש״ח נשאל כזה
והשיב דאין האזהרה על הקטן אלא על הגדול ע״ש
מחלוקת
זכרח חורז.
שלא ?ר
ותמהני nn,
נ3שוח םשתעי קרא דכתיב לא תהיה אחרי
הראשונים בזה דרכינו
המחבר והסמ״ג ס״ל לרעור־ז וכתיב אחרי רכיס להטות לא כהטייתך
דהאזהרה על הקטן וכ״נ לטובה הטייתך לרעה לטובה ע״פ אחד לרעה ע״פ
דעת הרע״ב ע״ש כחי״ט שנים ואיזה דין שייך למימר ביה פעמים לטובה
אכל דעת הרמבי״ם בפ״י
פעמים לרעה הוי אומר זה דיני נפשות (ב) אבל
,
׳

סנהדריז ול

החינוד
מה
כ־י פ,ג ,ד^^ .י?י על

<•
ז

..................
■י-
כלת״מ
שלא י יתחיליי ע״ש
וכ״כ הנ״י בל אד״מ ע״ש
וכן נראה דעת רש״י כמ״ש
מהרש״א שם וכ״נ מלשון
רש״י בל הניזקין וכ״כ
הריטב״א כחי׳ שם וכ״כ
ה״ר דוד והר״ן כחודו'
לסנהדרין ועיין כל כני
יהודה דף מ״ט ע׳׳ג ועייו
כס?נר מגלת ששר יף
יוי גס מ ש ,וז ל יי* .ת

כ? מ

יהש

?■L

לנטות וכו'וי״לדקראמיירי
כין בד״נ כין בד״מ אבל

z/

י עד מ י ממש דשייך
זכות וחובה לנתכע שהוא

מוחזק וכרקתני מתניתין
פותחין כין לזכות בין לחוב'
וכו' לכך כתב רל׳י דילפי'
משור הנסקל ונרא׳ דהת״כ
דיני ממונוה א״א לעשוה בהן רעה בלא טובה ל׳ל כמ״ש במכילת' וילקוט
טובה בלא רעה יש רע לזה טוב לזה טוב לזה רע בל משפטים וז״ל לא תטה
משפט אביונך למה נאמר
לזה ומיהו אין המקרא יוצא מירי פשוטו להזהיר
לפי שהוא אומר ודל לא
על החולק בדין להטותו
תהדר בריבו אין לי אלא דל
עני מנין ת'ל לא תטה וכו׳
״אבא חנן אמר משום ר״א
הקב״ה בפ׳ משפטים בפ׳אחד דיני ממונות בלקט שכחה ופאה הכתוב
דתניא נקי וצדיק אל תהרוג בי לא אצדיק מדבר רשע וכשר עומדים
רשע ופירושו מנין ליוצא טב״ד חייב ואמר אחד לפניך בדין שלא תאמר
יש לי ללמד עליו זכות מנין שמהדרין אותו שנאמר הואיל ורשע הוא הרי אני
נקי אל תהרוג .מנין ליוצא מב״ר ובאי ואמר אחד מטה עליו את הדין לכך
יש לי ללמד עליו חוברה מנין שאין מהדרין אותו נאמר לא תטה אביון הוא
ת״ל וצדיק אל תהרוג שאט יצא מידך זכאי לא במצות עכ״ל' ובזה ניחא
מה שהק' מהר״ס מלובלין
יצא מידי זכאי יש לי שלוחין הרבה ליפרע ממנו
כיקדכתיכלא תטה משפט
והייני יכתיב כי לא אצדיק ישע:
אכיונך אבלי אתה מטה
משפט שור הנסקל אסכן
ס מ| ימ ז
שמעי׳ דאין מטין ׳בדיני

סימן רמ״ו

צוה

(א) לראת

טאלהיך ולא חכרה הכירך דבתיב
דרשא דלא תענה על רב לא
בפ׳ תצא ארבעים יבנו לא יוסיף
מיידי אלא בדיני נפשות י.
משום דכתיב והצילו הערה וגו׳ ותניא בספרי אם יוסיף עבר בלא תעשה ־אין

נפשות ע״פ א׳ ול״ל קרא
דלא תהיה אחרי רבים
לרעות ע״ש דיל דלא דרשי'

א״נ דכתיב על רב יקיי׳
על ריב וסתס ריכ היי דיני
נפשות ע"ש ק' דריבמשמ

לי 14א בזמן שמוסיפין על הענין־על אומר שאמדוהו לא תטה משפט אביונך
לבשי "גל'׳?1
בית דין מניין ת״ל לא יוסיף מ״מ איז לי אלא 30יי להכי
דאין מטין בר נע פ א אכל
רבן -טכה טו^טףת מגיי ת״ך ע<ך אלת שטצו!

ממוטת וכדמשמ
נופי דיני ממוטס
טפי
בסנהדרין דף ל״ד דיליף
ר״מ דיני ממונות דוקא
כיום מהיקשא דריכים
לנגעים ע״ש גס לא ראה
מ״ש רש״י בגיטין רף נ״ט
שם
והסמ׳יג שנ
המחבר והסמ׳ג
ורבי׳ המתכר
ורכי׳
משום דמוקמי׳ להאי קרא
כדיני נפשות לא כהטייתך
לטובה וכו' נ

להכותו על מכה וכאשר אםדיהו ב״י אמ היסיל*

דאין מעין ע״ 3א?

ימי שאיז י™
על האומר עובי <גל־לא
להכותו קי וחוםר שעיבר בלא תעשה וא<£ילו יא
הכהו אלא הגביה ידו נקרא רשע ולמדה שנאמר

מזמינן קרא רלא תטה
משפט אביונך להכי אלא
לדרשא אחרת דמכילתא

ויאמר לרשע למה תכה רעך הכית לא נאמר אלא
'תכה אעפ״י שלא הכהו־בפ׳ ארבע מיתות ריש לקיש
אמר משמיה דרבי חנינא נקרא חוטא שנאמר אם
לא לקחתי בחזקה וכתיב ותהי חטאת הנערים ונו׳
רב הונא אמר תקצץ ידו שנא׳ וזרוע רמה תשבר

משום דס״ד דאפילו בד'מ
אין מטין ע״פ א׳ מדכתיב
משפט א׳ ונו׳ אבל״לבתי
דשמעינן" דמטין ע פ א
בד״מ ה נ ממעטינן שור

( Oאכל
,־־־ התיל כס־' 4״

יבהינאקז^יכיאלשיא־יךא^
«י׳» 'י'ע ליי״יז * כי
™P

ש,־ יעת יכינו המח־י

ג׳ ע״_ בך״ה מוק ,וכו׳
והסמ״ג לאוין קצ״ה ע״ש אבל רש״י ברפ״ד דסנהדרין
כ' דכד״מ ליכא לאוקומא כדאמ׳לקמן לא תטה משפט
אביונך אכל אתה מטה שור הנסקל וכ״ש שאר ד״מ
ע״ש כמהרש״א ־ והר״ן כחי׳ נדחק דאיצטריך לד״מ
כגון מוציא שם רע עש ־ ותמהני דכת״כס״פ אמוד
תניא משפט א' וכו' אי מה דיני נפשות ככ״ג יכול אף
ד״מ כן ומה ד״נ מטין ע״פ א' לזכות וע״פ שנים
לחוכה יכול אף ד״מ כן ת״ל עין תחת עין ריכה ול ה'

פח

והסמ נ שלא כתבו ה ט
דליכא לאוקומי קרא כד״מ דילפי׳ בק״ו משור הנסקל
כמ"ש רש״י דס״ל דלא ממעטי׳ שור הנסקל אלא לכתר
הו״אדאפי׳כד״מ
דמטיןע׳־פ .א׳כר״מאבל כלא״ה
, .
דה־יל דמטקע"
דקיל
אין מטין ע״פ א׳ומוקמי׳לא תטה משפט אביונך לדרש
אחרת דמכילת׳כמ״ש ועיין כס׳דינא רחיי כלאוין קצ"ו ■
סי׳ רמ״ז (א) ויראת מאלהיך וכו׳ שנאמי
ויאמר לרשע וכו
וא"ת מנ״ל רכהכאה זו נקרא רשע אימא שהיה רשע
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ווי

ספר יראים עמוד הדיינין סי׳ רמ״ז דברה

העמודים

נהרג אלא מיתה כידי שמיס וקרא דויפן כה וכה
ממודם זה המעשה כמו הכירו שהיה רשע ככר דכתיכ
שהכיא ר״ח אסמכתא כעלמא הוא וכן מרתניא
רען שפי׳ רשע המותך וי״ל דא״כ מאי ויאמר לרשע
כסנהדרין דף כ״ז על ש״ד כותי ככותי וכותי כישראל
מי הוא זה כיון רתרוייהו רשעים אלא ודאי רשע כדין
חייב ישראל בכזתי פעור משמע אפילו גוי כישראל
זה מאמר שהרים ידו כמ״ש ה' יפ״ת כש״ר סי׳ ל״ר
אינו חייב אלא על ש״ר
־ע״ש א״כ ש״מ רכהכאה זו
כקרא רשע ועיין בחידו׳ צריך אדם ליזהר שלא יגביה ירו להכירו להכותו
ממש כמו גוי כגוי:
ואפילו על אשתו אבל אט טתכוין לייסר אשרתי
אגדות תי׳ אחד:
להדריכה בדרך ישרה .או לייסר חבירו ולהדריכו
הרמכ״ס כפ״י
מה'מלכים גוי בדרך ישרה מותר שנאמר שוט לסוס ומתג לחמור
הכתובוכו׳
׳שהכה את ישראל אפי' הכל ושבט לגו כסילים ותגן בפרק הנולין מה נער רשות
וענש וכו'
צו כל שהוא אע״פ שהוא אף כל רשות יצא האב המכה את בגו והרב הרודה
כמכילתא כפרש׳ משפעים
חייב מיתה אינו נהרג ע״ש
את תלמידו ושליח בית דין שהוא פטור :
תניא מות יומת כסייף אתה
ככ״מ וב׳ ה' פרשת דרכים
אומ׳כסייף א״א אלא בחנק
דף כ״ג ע״ג דאע״ג דאינו
הרי אתה דן ג״ש נאמר
■חייב מיתה אלא כידי שמיס
דוקא מ״מק׳ליחשכי׳ גכי (א) ד{ןךןיך* הכתוב ע?־ 1הרציחות בדברור־! כאן מות יומת ונאמר להלן
ראשוגוות ואדורונור־! דכתיב לא בנואף מות יומת מה להלן
ז׳ מצות שנצטוו כ״נ וכו'
ארת
ירצח
עדים
לפי
מסעי
באלות
וענש
תרצה
ותי׳ דפשיט' דאיכא איסו׳
בחנק אף כאן בחנק אתה
ור״ח אשמעי׳ דחייכ מיתה הרוצח ורוצח נקרא בכל ענין שאדט •נהרג בו מקישו למנאף ואני מקישו
לשמים אכל לא נ״מ כיון דכתיב אם בכלי ברזל הכהו וימות רוצח הוא-מות למגדף נאע׳ כאן מות יומת
רודאי איכא איסור ונ״ל יומת הרוצח וכתיב ואם בכלי עץ וגו׳ וכתיב ואם ונאמר במגדף מות יומת
מהלהלךכסקילה וכו' ת״ל
דמכח קו׳ זו למד הרמכ״ם
בשנאה יהדפנו ותניא בספרי הרי אתה דן בגין-אב
ישיאל
דין זה דגוי שהכה את
משניהם דבר השוה שבהן שמחמת המטיתו מרת שופך ■דם האדם רב' ה׳ זית
רענן וז"ל וק' דקא גבי א״א
אינו נהרג ראם היה נהרג
.וחייב
לא כתיב חנק א״כ קשה
צריך למיחשב' גבי ז' מצות
דנקיש א״א למגדף אלא צ״ל כדאיתא כסנהדרין רכל
לאשמועי׳האי דינא ע״ש והר״ן כחי'לסנהדרין כ׳ וז״ל
משמע למדין גזל וכו׳ ל"ש גוי ול״ש ישראל וכו׳ דא״כ
מיתה וכו' וי״ל דס״ל דרוצח ברק הוא למילף ממנדף
כי כצלם אלהים עשה את האדם ע"שוליתא דכסנהדרין
למה מנו ככלל ז׳ מצות ש״ד והיא הריגה ליחשכו מכה
תכירו אלא וראי דוקא מכה ישראל חייב מיתה ממש
דף נ״ג אמרינן דלא גמרינן א״א מות יומת מאוב
כמו שהרגו מרע"ה אכל הרמכ״ס וכו' צב"ש נר׳דה״ל
וידעוט מה להלן:כסקילהאף כאןגסקילה מראמ'
דכיון דמכה ישראל דוקא חייכ מיתה ולא מכה .גוי
רחמנא ארוסה כסקילה מכללדנשנאה־ לאו כסקילה
תכירו ניחא דלא קתני אלא ש״ד לכולל אפי׳ גוי מיהו
ע״ש א״כ רוצח אפשר להקישו למגדף •או ■לאוב וידעוני
מדתניא התם רף נ״ז על שפיכות-דמים כותי בכיתי
דכסקילה מיהו .ק' להא אמרינן התם דמכח אכיו
וכותי כישראל חייב ישראל בכותי פעור משמע אפילו
ואמו נמו לא גמריכן מאוב וידעוני אלא מא״אמשום
גוי כישראל אינו חייב אלא על ש״דממש כמו גוי כגוי
דא״א דשאי למושכו ולהחמיר עליו ע״ש וא״כ ה״נ
גס כשמות רבה פ' א' סי' ל״ב אמרו ראה מה שעשה
מקשינן רוצח למנאף ולא למגדף מה״ט דא״א רשאי
ככית וראה מה שעתיד לעשות לו.בשדהאמר זה ודאי
יכו׳-ולכאורה אל לו׳דהאי תנא ס״ל כר׳ יונתן ילא ס״ל
חייב מיתה כמ״ש ומכה אדם יומת ולא עוד שכא על
ה״ט דא״א רשאי וכו׳ כמ״ש מהרש״א שם מיהו כבר
אשתו של דתן ע״כ חייב הריגה שנא׳ אות יומת הנואף
הוכחתי כסי' ל״ג דר' יונתן נמי ס"ל דא״א רשאי וכו'
והנואפת וכו' ול ה' יפ״ת רפליג מדרש זה על הא
דאל״כ אמאי אמרי' דפליגי בפלוגתא דר״ש ורכנן
דאמר ר״ת גוי שהכה את ישראל חייכ מיתה וס״ל
אימא דר׳ יונתן ס״ל כרכק דחנק קל אלא דלא ס״ל
דל׳ד אחר מתן תורה אכל מתחלה כולהר ב״נ השיבי
ה" ט דא״א רשאי וכו׳ ועור דא״כ מה הק' התו׳ בד״ח
וליכא מיתה אלא לשופך דם האדם ע״ש ונראה דליל
קמפלגי וכו׳ לר• ישמעאל מנ״ל דא״א כחכק וכו' ע״ש
דגוי שהכה את ישראל אפי* אחר מתן תורה פעור דהא
אימא דרריש כר' דמיתה שאין כה רושם לאפוקי מסייף
ממרע״ה אין ראייה רלא הרגו אלא משום רודף שרצה
הקל וס״ל כר׳יאשיה בהא דא״א רשאי להחמיר לאפוקי
ר״ל
להרוג אותו כשדה ומ"ש דה״ד אחר מתן תורה
משריפה ע״ש אכל לדברי הרב מחא דרוצח שאני
האמת
דאם היה אחר מתן תורה א״ל הכי אכל לפי
דבדין הוא להקישו למגדף דכצלס אלהים עשה את
אינו
הורה
דלא הרגו על ההנאה ודאי דאפי' אחר מתן
האדם ודלא כהרב גופי הלכות סי׳ ד׳ ע״ש ובזה ניחא
חייב מיתה אלא על ש"ד ממש דמנ״ל אכל לדעת
דאי גמרי׳ רוצח ממנאף דהוי בחנק ק׳ מאי אהני ג״ש
הרמכ"ם א״ש דר״ח נמי חייב מיתה לשמים קאמר
כלא״ה סתם מיתה חנק כמו שהק' התול כסנהדרין
אבל אינו נהרג ואע״ג רכל הנשרפין גבי כהן ששמש
שם די״ל דמסכרא ילפי׳רוצח ממגדף ככנין אכ מה״ט

סימן רמ״ח
להזהיר

כתב

— .סימן רמ״ח

t

כטומאה משמ' דמי שנתחייב מיתה כירי שמים לכ״ע

קטלי׳ ליה ככר האריך הר״ן כחי' שם והרדב״ז כתשו׳
הי׳ תרל״א ועמ״ש כסי׳ של׳ע ומכואר שם רכשאד
חייכי מיתה כידי שמים לא קטלי' ליה עש״ב וא״כ
אמאי מרע״ה הרג למצרי אלא ודאי על שבא על אשתו
ועל מה שעתיד להורגו בשדה אבל על ההכאה אינו

דכצלם אלהים עשה את האדם3׳לכן אהני ג״ש
ממנאף לאפוקי סברא זו ואפשר דלכך לא הק' התיל
שם לעיל גכי מפה אביו משום דהתם נמי סברא הוא
דהוי כסקילה דהוקש ככודם לככוד המקום והוי
כפושט ידו כעיקר דדינו כסקילה וכן מקלל אכיוואמו
כסקילה לכך אהני ג״ש למילף מא״א לאפוקי סכרא

למילף

זו
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ויכה

שכז

סימן רכ״ב

תוכחה) ,ואולי משום שאז עלול הלה לחזור
ולהכהו ,והוא אינו מחוייב בדבר לסבול צער
הכאה ,ששיעור חיוב תוכחה עד כדי הכאה ,ולא
עד בכלל (עשו״ע סי׳ תר״ח) ,וממילא שאם יודע
שבכוחו להתגבר עליו יהא מחוייב (וזה לא חשיב
כמבזה את עצמו) ,וכל שכן כשהלה מכה את
אביו ,דהוא מחוייב להקל מעל אביו צערו ,וע״ע
בדברינו בשו״ת ויברך דוד ח״ב חו״מ סי׳ קנ״א
מה שכתבנו כנד״ז.

★ ★ ★

סימן רכ״ג
שאלה  -בן המבייש את אביו בינו
לבינו (כשאין שם שום איש
אחר).

תשובה  -עובר (והוא בכלל ארור
מקלה אביו) .יל״ע אם איסור
מקלה אביו (בזיון) שייך בינו לבין עצמו (בין
האב והבן) גרידא (כשאין שם שום איש אחר),
ומקום הספק דלגבי בדיון של איניש דעלמא
מבואר בשו״ע (חו״מ סי׳ ת״כ ס״ז) דאם הכהו
במקום שאינו נראה ולא ראהו שום אדם אינו נותן
לו אלא צער וריפוי (לא בושת וכו׳) ,והגם
שהבאנו מס׳ חרדים דאפילו בלבו לא יזלזל
באביו ,אולי אינו אלא אסמכתא ,וענף מצוה.
ודזגה״צ ר׳ יעקב מאיר שעכטער שליט״א העיר
שלשון "מקלה" אינו מלשון בזיון,
אלא מלשון זלזול וקלות דעת (מלשון ונקלה
אחיך לעיניך ,כפרש״י ותרגום יונתן) ,עוד העיר
שנמצא במפרשים דמה דכתיב "ארור" הוא
באותן העבירות שהאדם עושה בסתר באין רואה
(כמו איסורי העריות המנויים בפרשה) שלא שייך
כל כך להוהיר על כך ,ממילא יוצא מזה שגם
איסור מקלה אביו הוא בדבר שבסתר באין רואה,
והגרשש״ק שליט״א העיר לחלק דלא דמי דלגבי
איניש דעלמא דלא חשיב מביישו כשביישו בינו
לבינו במקום שאין איש ,ששם עיקר הבושה הוא

רק לגבי אחרים ,דבינו לבינו אינו מתחשב כלל
במה שהלה זילדל בכבודו (שהוא יכול להחזיק
עצמו חשוב יותר ממנו ,ומה לו מה שהלה עושה
לו) ,משא״ב כלפי אביו זה בושה גדולה להאב
שהוליד בן חצוף כזה שמדבר סרה ודברי זילזל
כנגדו.

וע׳ בדברינו לעיל בסי׳ קע״ו שהבאנו מתשו׳
תשורת שי שהוכיח שזילותא דאביו (לפרנסו
ממעות מעשר) נוהג אף בינו לבין עצמו ,כמו
שמחוייב בקימה מפני האב אף באין רואה
עמשכ״ש (לפקפק).
וממילא דאף שלא בפני אביו אין לזלזל בו,
וממילא דהמתלונן על הוריו (בלשון
זלזול) לפני אחרים אפילו ברור שלא יוודע לאביו
לעולם ,עבר על איסור מקלה [ובס׳ חוט שני (ע׳
רס״ו) כ׳ דהיינו אף לפני אשתו].

★ ★ ★

סימן רכ״ו
שאלה  -מהו לאב להכות את בנו
הגדול כדי לחנכו ולהדריכו,
ועד איזה גיל שייך הכאה.
תשובה  -מותר האב להכות את בנו
כשאינו מציית אותו ,אבל
ע״ז לא יכנו אחר היות בן י״ג שנים,
אבל לשם חינוך והדרכה מותר להכותו
(מזמן לזמן) עד היותו בן כ״ב (או כ״ד)
שנים ,אבל בן הנשוי אין להכות כלל,
ואם יודע בבנו שיתריס כנגדו לא יענו
כלל (וי״א אפילו בהיותו קטן) .בעלמא
מצוה על האב להכות את בניו הקטנים כדי
לחנכם במצוות ,וכמובא בדברינו בס׳ חינוך
ישראל ריש פרק ו ,מכמה פסוקי תנ״ך (ועיי״ש
כמה פרטי הלכות בזה) [אלא שכתבנו שם דאף
האב אסור לו להכות את בנו כי אם לשם חינוך,
לא למגני ,וכשמכהו למגני לגמרי עובר בלאוז,
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הלכות כיבוד אב ואם

שכח

ואף שבעלמא גיל החינוך הוא רק עד בן י״ג
שנים ,מ״מ יוצא מדברי הגט׳ במס׳ קידושין (דף
ל ).דקאמר אדידך על צוארי דבריך משיתסר עד
עשרים ותרתי וכו׳ ופירש״י ללישנא בתרא
דאדידך על צוארי דבריך הוי זהיר ללמדו תוכחות
ואיזה זמנו משיתסר ועד עשרים ותרתין ,בציר
משיתסר אין בו דעת לקבל תוכחת כל כך ,ואל
תכביד יסורין ותוכחות וכו׳ עכ״ל [ועיי״ש ברש״י
דלישנא זה עיקר] ,יוצא שאף לאחר גיל הבר
מצוה יש לו להאב לרדות (להכות) את בנו בדברי
תוכחה.
[ומה שכתבנו בס׳ חינוך ישראל שם שאסור
להכות בנו למגני הגם שמבואר במס׳
מכות (דף ח ).דתלמיד אף דגמיר מצוה להכותו
דכתיב יסר בנך ויניחך ,ויוצא דהיינו אף באב
שמכה את בנו (כמו הרב שמכה את תלמידו) ,צ״ל
דהיינו במכהו כדי שילמוד יותר ,אבל לא
כשמכהו בכרי ,ובשו״ת אגר״ט (יו״ד ח״ב סי׳
ק״ג) כ׳ דהנ״ל דוקא אם לסי כשרנותיו יכול
ללמוד יותר בטוב והוא מתעצל לעיין היטב ,אז
יכול לענשו (דגם מה שמחסר בעיונו הוא עצלות
וראוי לענשו על זה)].

להכות בנו הגדול
מ״מ מבואר במס׳ מו״ק (דף יו ).דהמכה בנו
"גדול" עובר על ל״ת דולפני עור לא תתן
מכשול (ובר שמתא הוא) ופרש״י משום שמא
יבעט באביו ,והוי ליה איהו מכשילו עכ״ל,
ואיפסקה כאן בשו״ע (יו״ד סי׳ ר״מ ם״כ) דהמכה
לבנו גדול היו (בי״ד) מנדין אותו שהרי עובר על
לפני עור לא תתן מכשול [ונפסקה נמי לקמן
בשו״ע סי׳ של״ד בהלכות נידוי וחרם] ,ופשטות
לשון "גדול" דמשמע דהיינו מבן י״ג שנים
ואילך.
והנה לכאורה היינו אף לדבר מצוה (אסור
להכותו) דאילו למגני הא בלאו הכי

דוד

כתבנו למעלה (מס׳ חינוך ישראל שם) דבלאו הכי
איסור ׳תורה׳ על האב להכות את בנו למגני (אף
קטן ,כל שכן גדול) ורק לשם חינוך מצוות שרי,
ולכאורה הני מילי סתראי נינהו דממס׳ קידושין
משמע להיתר (ולחיוב) ,ויש בזה כמה שיטות

אן כבר עמד בקושיא זו בתום׳ ר״י הזקן (עמ״ם
קידושין שם ,ויש שב׳ שהוא לרבינו אברהם
מן ההר) ותי׳ דשאני ההוא דמו״ק דמיירי במכה
והולך (שעל ידי כך מטיל בו יצה״ר) ,וע׳ בס׳ אור
משה (עמ״ם קידושין להרה״ג ריח״ס ,סי׳ כ״ג)
שיש לפרש דבריו בתרי אנפי א׳ שההוא דמס׳
מו״ק מיירי שמכהו תדיר (לאפוקי להכותו מזמן
לזמן דרשאי) ,ב׳ שמיירי שמכהו יותר מכדי צרכו
(לאפוקי הכאה מועטת רשאי) ,עוד תי׳ שם עפי״ד
הספר חסידים (ברלין ,סי׳ תתתתשכ״ד) שאם הי׳
רגיל להכותו גם בקטנותו אז לא יבעט אף אם
יכהו אביו בגדלותו (וי״ל דבכה״ג מיירי במס׳
קידושין) עיי״ש ,ולפי זה לפי ההזדמנות שפיר
דמי להכות את בנו לעולם.

כ] בב״י (יו״ד סי׳ של״ד) מביא משם קונדרסין
דלא איקרי גדול לענין זה עד שיהיה בן כ״ב
או כ״ד שנים (פי׳ שבההוא דמם׳ מו״ק כיוונו
לההוא דמס׳ קידושין הנ״ל) ,וכד׳ הקונדרסין הוא
ג״כ בם׳ שיטה מקובצת על מס׳ מו״ק לתלמיד
של רבינו יחיאל מפריש ,ובס׳ אור משה הנ״ל
מביא שכ״נ מבואר בתוס׳ רבינו פרץ ,וכ״כ
הרמ״א בדרכי משה הארוך שם ,וכן פסק להלכה
ברמ״א (ביו״ד סי׳ ר״מ ס״כ) לחד דעה הוא בבן
כ״ב ,ולי״א בן כ״ד ,וכ״ה בלבוש שם (כשהוא בן
כ״ב ולא בפחות).
וכי בס׳ ים של שלמה (פ״א דקידושין סי׳ ס״ח)
שיש להחמיר שמן כ״ב שנים ואילך אסור
לו להכותו ,אבל אין לנדות את האב אם הכהו עד
שיעבור הבן כ״ד שנים ,ונראה דהיש״ש לא בא
לחלוק על קונדרסין הנ״ל אלא לבאר דבריהם
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[ובס׳ ערוה״ש (סמ״ב) מביא מהיש״ש שחולק על
הרמ״א (קונררסין) דאיסור איכא אפילו להכותו
קודם שהגיע לשנים הנ״ל ,אלא שאין קונסין את
האב על מה שהכוהו עד אז (בן כב-כד) ,ואני לא
ראיתי שום משמעות לזה ביש״שן.
עוד כתב שם ביש״ש דכל זה כשלא נשא אשה,
דלאחר שנשא אשה כבר נקרא גדול בעיני
הבריות וכפי לשון בני״א (פי׳ ואסור לו להכותו),
וכ״כ בערוה״ש (סמ״ב) דכשהבן נשוי אסור
להכותו.
ג] בתוס׳ ר״א טוך עמ״ס קידושין שם כ׳ דההוא
רמס׳ קידושין היינו ליסרו בדברים (דלעולם
אסור להכות בנו גדול) ,וכ״מ מפסקי התוס׳ למס׳
קידושין שם (סי׳ נ״ו> שב׳ יש להוכיח את בנו
הגדול ולא יכהו ,וכ״ה בס׳ האגודה במס׳ קידושין
שם שב׳ ליסרו ללמוד ,מיהו צריך ליזהר שלא
להכות בנו גדול ,ולפי״ז להכותו בפועל אסור כל
שנעשה בן י״ג שנים ,וכ״י מספר חסידים (סי׳
תקס״ו) האי גדול היינו בן י״ג שנים (שכ׳ אם בא
הבן לכלל איש וכר ,ודלא כס׳ יפה ללב יו״ד סי׳
ר״מ סקל״ו שהבין שהיינו בן כ׳).

ד] יש ליישב עפמש״ב בשו״ע הרב (הל׳ נזקי
גו״נ ס״ד> דמותר לאב להכות את בניו בין
לטובתם (לחנכם למצוות ולדרך ארץ) ובין
לטובתו ,שישמע בקולו כמצווה עליהם מצד
מצות כיבוד אב (אבל בלא״ה אסור להכותם ,כמו
שאסור להכות אחרים ואף עובר עליו בל״ת)
[ויוצא מדבריו שם ראם האב מבקש מהבן לעשות
בשבילו דבר שאין הבן מציווה לשמוע לו מחמת
מצות כיבוד אב ,והבן אינו רוצה לעשותו לו שאז
אין האב רשאי להכותו בשביל כך] ,ויש רעל
אופן זה כיוונו במס׳ מו״ק רבנו גדול אין להכות
משום כבוד האב (פי׳ שאינו שומע בקולו) ,אבל
לשם חינוך ממש מותר אף בהיותו גדול (ובזה
מובן מה שקבע המחבר הלכה זו בהלכות כיבוד
אב).

ובעיוני ראיתי כזה בס׳ חסד לאלפים לבעל
פלא יועץ (סי׳ ר״מ סט״ו) שלא אמרו
כנ״ל כי אם במכה את בנו על לא חמס או בעבור
כבודו דסמי בידיה למחול לו ,אבל למי שעובר
על דברי תורה שרי לן להכות ולייסר ,וכן ראוי
לרודפו עד החרמה ,ולא חיישינן שמא יצא
לתרבות רעה כמש׳־כ הפוסקים וכו׳ יעו״ש ,וכנ״ב
בם׳ שלחן המלך (על הרמב״ם פ״ו מהל׳ דעות
ה״י) שמש״א שאסור להכות בנו הגדול היינו
למילי דכדי ,כשהבן עושה דברים שלא כרצון
האב ,אבל כדי להדריכו לתורה ולמצוות מותר
וכ״כ בשו״ת חקקי חיים (ח״א סי׳ י״ט).

ובם׳ שדי״ח (כללים מערכת ו׳ כלל כ״ו אות
י״ד) הביא מחלוקת אי גם הכאה בשביל
ללמדו תורה ומצוות בכלל ,מיהו בשו״ת אבן חן
הנ״ל (דף רל״ב) מביא מכמ״ק שיוצא שאף לשם
חינוך אסור .עו״ש בשד״ח דכמו כן לא ינזוף בבנו
כל שיש לחוש שעי״כ יתרים כנגדו.
ובאחד מדרכים הנ״ל יש נמי ליישב מה דאיתא
במס׳ כתובות (דף נ׳) דבאושא התקינו
שעד י״ב שנים מתגלגל עם בנו (פרש״י שאם
מסרב ללמוד יגלגל עמו בנחת ובדברים רכים>
מכאן ואילך יורד עמו לחייו (פירש״י לרדותו
ברצועה ובחוסר לחם) ,ופשטות הדבר דמן י״ב
שנים ואילך מותר אף לאחר שיגדל ויהיה בן י״ג
שנים ,מיהו י״ל דהכאה כדי ללמדו תורה שאני,
או די״ל שבאמת זה לא יעשה רק עד שיגדילו.

אם גם בבנו קטן נוהג איסור זה
והנה בריטב״א במו״ק שם איתא דהאי גדול
רמס׳ מו״ק הוא לאו דוקא גדול ממש,
אלא הכל תלוי לפי טבעו ,שאם יש לחוש שיתריס
כנגדו בדיבור או במעשה אז אף אם עדיין לא
הגיע לעול המצות לא יכנו ,שאין ראוי להביאו
לידי מכה או מקלל אביו עיי״ש (מיהו מכל שאר
ראשונים הנ״ל שהזכירו בנו הגדול (ודנו כנ״ל)
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הלכות כיבוד אב ואם

בנו "גדול" משום דסתם גדול אינו מקבל מרות

דבריו ,עוי״ל עפמש״כ התרה״ד (ח״ב סי׳ ס״ב)
דבן שקילל אביו בהיותו בן י״א שנים לאו בר

כל כך ויתריס כנגדו,

עונש הוא ,אבל סימן רע לקטן שנעשו מכשולות

לא משמע כן) ,ונראה דמה שהזכירו חד״ל המכה

מתחת ידו ,על כן טוב שיקבל עליו איזו כפרה
גם בחיי״א (כלל ס״ז סכ״א) ובקיצשו״ע (סי׳

עיי״ש (מיהו מזה אין ראיה דיש בזה סרך לפני

קמ״ג סי״ד!) ובפלא יועץ (ערך הכאה) כתבו

עור).

שההוא גדול לאו דוקא ,דה״ה בקטן אם יודע בו
שאינו מקבל מרות ויש לחוש שיתריס כנגדו

וכן בהא דמבואר בשו״ע (יו״ד סי׳ ר״מ סי״ט)

שאסור להכביד עולו על בניו ולדקדק

(בדיבור או במעשה).

בכבודו עמהם כדי שלא להביאם לידי מכשול,

אלא שצ״ע דבקטן שלא הגיע לעול המצוות מה

שהאב שמחל על כבודו כבודו מחול [וע׳ בס׳

לפני עור שייך בו (אם הקטן יחזור להכות

הברית (ח״ב מאמר י״ג) שיש צדיקים מדקדקין

או לקלל את אביו) הלא קטן אינו מוזהר על

שלעולם לא יאמרו לבניהם בלשון ציווי רק

איסורין ,שו״ר בהגה שבמפתחות לשו״ת הלכות

בלשון ראוי (ראוי לך שתעשה דבר זה כך וכך)

קטנות (ח״א סי׳ רכ״ב) שהכוונה מצד איסור ספי

כדי שלא להכשילם בעבירה אם ח״ו לא ישמעו
עיי״ש] ,אולי דזה שייך דוקא בבנים גדולים לא

שאינו ודאי שיעשנו ,ועוד שהאב אינו רוצה

בקטנים ,דבלא״ה אינו נחשב להן לעון כל כך,

שיעשנו ולכל היותר הוא רק גרמת ספיה ,ויש

וע״ע בס׳ חפץ חיים (דוגמא מדרכי אבי זצ״ל ע׳

ליישב קושייתינו הנ״ל לפמש״כ רש״י שם במו״ק

ל״ה).

ליה בידים ,וצ״ע דזה לא חשיב ספי ליה בידים

דבגדול חיישינן שיבעט באביו (וע״ע רש״י

מהו להכות בתו הגדולה

קידושין דף ל׳ ע״א) ,ויל״פ דהיינו שעל ידי כך

יצא לתרבות רעה ח״ו (לא מחשש שמא יחזור

להכות אביו ויעבור על איסור הכאת אביו),
וממילא שלפי זה אין נפק״ט בין גדול ובר חיובא

במצות או קטן ,עוד יש ליישב על סי מה

וכנוגע אם גם אצל בתו נוהג איסור זה
(להכותה כשהיא גדולה) מביא מהעיון

יעקב (שעל העין יעקב במס׳ מו״ק שם ,לבעל
שבות יעקב וח״י) דלדרך ראשון ה״ה בתו בכלל,

שהארכנו בס׳ חינוך ישראל (פ״ג הערה אות כ׳)

אבל לדרך השני כ׳ דאין דרך אשה לכבוש
וללחום מלחמה עם אביה עיי״ש ולפי״ז יהא

אלא שאינו נענש עליהם ,מיהו קשה לומר
שהגדול יעבור על לפני עור בכה״ג ,שו״ר בשו״ת

מותר להכותה

(מערכת ו׳ כלל כ״ו אות י״ד) כ׳ בפשטות שגם

ההלכה

בתו בכלל האיסור ,מיהו אולי אף הוא מודה

מפי ספרים וסופרים דקטן מוזהר על איסורים

אבן

חן

(בקונטרס

ההכאה

לאור

אף כשהיא גדולה,

ובשד״ח

שבסוה״ס) שהעיר בזה והביא שפשיטא ליה

דבבת האיסור מתחיל בגיל מבוגר יותר.

שהיות שאסור לספות לקטן איסור בידים המספי
ליה עובר על לפני עור ,וכן בס׳ שד״ח (מערכת

וכעיקר הדבר כ׳ החיד״א בס׳ מראית העין

שנסתפק בזה אי איכא לפני עור במספי איסור

(עמ״ס סנהדרין דף ע ):דאם קים ליה
לאביו בגויה דהבן דלא יבא לידי זלזול ולא יעבור

לקטן ,והשד״ח רצה להוכיח מד׳ הריטב״א הנ״ל

על כיבוד אב ,אדרבה יקבל התוכחות ,שרי

שעובר על לפני עור ,עיי״ש מה שפלפל על

להכותו אף שהוא גדול.

ו׳ כלל כ״ו אות ל״ה) מביא מס׳ לב שומע
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להלכה  -למעשה
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לכאורה בני ישראל יוצאים בי״ד רמ״א,
וממילא דער היותו בן כ״ב (כ״ד)
שנים מותר להאב להכות את בנו לשם חינוך
והדרכה לחיי תורה ומצוות ,אבל נראה דנקטינן
גם כאינך תירוצא דכשאינו לשם חינוך אלא
משום שאינו מאזין לאביו אזי לא יכנו לאחר
היותו בן י״ג שנים (וזה גם מצד ההשקפה,
שלאחר שנתגדל הבן יכול הוא לחשוד באביו
כאילו מכהו בשביל כבוד עצמו ,ורק כבוד עצמו
דורש ,ואין כוונתו לשם שמים ,וממילא יביאנו
שיתריס כנגד אביו ח״ו).

שאלה  -מהו לאב לעורר את כנו כדי
שיקרא קר״ש בזמנו כשיודע
מראש שמתחילה יתחצף כנגדו בדברי
זלזול שלא כדת (אלא שלאחר נגישות
סוכ״ם יקום ,ויקרא קריאת שמע
בזמן).

מיהו אף שכתבנו שיש להכות את בנו לשם
חינוך ,אבל כתבנו בס׳ חינוך ישראל
(פ״ו) שיש לעשות הדבר במתינות ובמשקל
ובמשורה ,למען לא יאבד השפעתו על בניו,
ובהרבה פעמים הכאה עושה פעולה הפכיות
שהבן לא יקבל הדרכה מהוריו (ע׳ בהקדמה לס׳
חובת התלמידים) ,וכבר אחז״ל (סוטה מ״ז,
וסנהדרין ק״ז) דיצר תינוק ואשה יהא שמאל
דוחה וימין מקרבת ,ואיתא בספרי מוסר דבדיוק
אמרו "ימין" מקרבת ,ואצל הדחויה אמרו
"שמאל" דוחה ,שהדחויה יהיה רק ביד שמאל
שהוא יד כהה ,ואילו יד המקרבת יהיה ביד הימין
’־”־שהוא החזק (ימינך ..נאדרי בכח).

וכן הוא דעת הרבה מן המחנכים של דורינו
שבזה״ז אין להרבות בהכאות ,מאחר
שבזמנינו הרחוב הרחב (המלא חטאים עוונות
ופשעים) מלאה מאוד מבחינת ימין (הטמאה)
שלהם המקרבת וד״ב ,ואפילו אם הבן אינו לפי
רוחו של האב אם יבנו יאבד כל השפעתו עליו,
וצריך האב לנהל ביתו עם "סבלנות יתירה" ,ואז
בס״ד יצליח[ .ובס׳ דרך שיחה (פ׳ וירא) מביא
משם הגרא׳־מ שך ז״ל שפעם היה אפשר להכות
ילדים ,אבל היום אם תתן לו מכות למחרת יהיה
על שפת הים עכ״ד ,וכהיום עוד גרוע ה״י].

תשובה  -צ״ע ,ואם נמצא שם איש
אחד ,או בנו (האחד) הגדול
ממנו יעודרנו על ידו .בסימן הקודם הבאנו
שמבואר בשו״ע שאסור להכות את בנו הגדול,
שמא יתרים כנגדו ונמצא שהאב עובר על ל״ת
דולפני עור [ואף שקיי״ל דאב שמחל על כבודו
כבודו מחל ,אבל מ״מ על הכאתו וקללתו ובזיונו
אינו יכול למחול כמבואר בשאילתות (סו״פ
משפטים) ובריב״ש (סי׳ ר״כ) ובבד״ה (יו״ד סי׳
של״וי) מנ״ח (מ׳ רי״ב) ובהעמק שאלה (פ׳ צו
אות ו׳) ובס׳ ערכי תנאים ואמוראים לרבו של
בעל הרוקח (ח״ב ע׳ תרס״ז ,ואין מתכפר לו,
ודינו מסור לשמים)].
אבל מאידך גיסא בנידון שאלתינו הלא מחוייב
הוא מצד מצות תוכחה וערבות לעורר את
הישן לקריאת קר״ש ,וכש״ב את בנו ,ובלא״ה
יתפס עליו ,ואיך יעמוד האב מן הצד לראות
כבלע את הקודש וגו׳ ,ועוד שאם לא יתאמץ
לעוררו עלול שזמן קר״ש יתרופף לגמרי אצל בנו,
ויזלזל בו כל ימי חייו ח״ו.

ואין לומר שהאיסור רק כשיש לחוש שבנו
יחזור ויכנו (שהוא בל״ת) [כלשון הלבוש]
אבל לא כשכל החשש רק שבנו יתחצף כנגדו
(כהכא באמצע שינתו שלא שייך שיכנו ,רק
שיתחצף כנגדו) שהלא ברש״י מו״ק (דף יז ).פי׳
שמא יבעט באביו ,והבעטה לאו היינו הכאה ,וכן
הבאנו בסי׳ הקודם הבאנו לשון הריטב״א
שהחשש שמא יתריס כנגדו "בדיבור" או במעשה
(בהכאה או בקללה).
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הלכות כיבוד אב ואם

ואולי■ דמה שהבן צועק על אביו כשהוא עדיין
שקוע בשעתו לא חשיב מקלה אביו כל
כך ,והכל לפי המבייש והמתבייש ,ולולי
דמסתפעא הייתי אומר שכל האיסור הוא רק כיש
חשש שהבן יכה או יקלל את אביו שהם במיתה
כדכתיב (בם׳ משפטים) ומכה אביו ואמו "מות
יומת" (בחנק) וגו׳ ,וכדכתיב (םו״פ קדושים) כי
איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו "מות
יומת" ..דמיו בו וגו׳ ,אבל לא על חשש בזיון
שהוא בלאו גרידא (דכתיב ׳ארור מקלה אביו׳)
וצ״ע.
ואם נימא דאיסור בויון הוא רק כשמבזהו בעיני
בני אדם אחרים ,אבל לא בינו לבין עצמו,
ממילא שאם הוא ישן (עכשיו) לבדו ,אף שיבזה
את אביו על מה שמבטלו משינתו אינו עובר על
איסור לאו (הגם שבודאי בכל אופן כשמבזה את
אביו הוא מבטל מצות עשה דכיבוד אב ,דבזיון
הוא ההיפך של כבוד) ,וממילא שאינו עובר על
לאו דולפני עור.
מיהו מסתבר דגם על מה שמביאו לעבור בקום
ועשה על מצות עשה של כיבוד אב ג״כ
עובר על ולפני עור ,וכדיוצא מהמבואר בשו״ע
(סי״ט) דאסור לאדם להכביד עולו על בניו
ולדקדק בכבודו עמהם ,שלא יביאם לידי מכשול,
אלא ימחול ויעלים עיניו מהם ,שהאב שמחל על
כבודו כבודו מחול ,ודבר זה למד הרמב״ם ממה
שאסור להכות את בנו הגדול [וכ״ה בספר
חסידים (סי׳ תקס״ז) שלא יצוה לבניו דברים
הקשים וכבדים עליו לעשות ,פן ימנע מלעשות,
ונמצא מחטיאון.
ונראה שאם נמצא שם איש אחר (או בנו אחר
הגדול ממנו) יעוררו על ידו.

והגה״צ ר׳ יעקב מאיר שעכטער שליט״א העיר
עצה שהאב יעוררו לדבר גשמי כגון
שיביא לו סמוך למטתו קפ״ה חמה ויאמר לו קום

טול ידיך ובריך ושתה ,וממילא שאח״כ כבר יקרא
קר״ש.
ובעיקר הדבר העיר שמצד ההלכה יש מקום
לדון שאם הבן מתעקש ואינו רוצה
לקום אין חובה על האב לעוררו דמה שמבואר
בשו״ע שחייבין לעורר את הישן כדי לקרוא
קר״ש יש לומר רזה משום שמשערים שבודאי
הוא רוצה שיעוררוהו כדי שיוכל לקרות קר״ש
בזמנו ,אבל אם יודעים בהחלט שאינו רוצה (ח״ו)
פטורים שהרי בשעה שהוא ישן הוא פטור
המצוות ,ואונס הוא ,ואונס רחמנא פטריה עכ״ד
[גם אנן כתבנו לדון בכעין זה בס׳ ישראל
והזמנים ח״א סי׳ ז׳ פ״ג בהגה שמתחת לקו,
ובמק״א מבואר עוד].

★ ★ ★

סימן דל״א
שאלה

-

מהו לבן ליתן זריקה
(ניד״ל) לאביו.

תשובה  -כשאינו (קרוב ל) פסק״ר
שעלול שיוסיף להוציא דם
יותר מן ההכרח מותר .כ׳ הרמב״ם (פ״ה
מהל׳ ממרים ה״ז) דאסור להבן להקיז דם מאביו,
או כשהוא רופא לחתוך ממנו חתיכת בשר ,וכן
אסור לו להוציא סלון מבשרם "שמא יעשה
חבורה" ,במה דברים אמורים כשיש שם אחר
לעשות ,אבל אם אין שם מי שיעשה אלא הוא,
והרי הן מצטערין ,הרי זה מקיז וחותך כפי מה
שירשהו לעשות (ונפסקה בשו״ע סי׳ רמ״א ס״ג),
יוצא דאפילו לרפואה אסור לעשות בו חבורה
(בדאיכא אחר) ,וכ״כ בס׳ ארחות חיים (הל׳
כיבוד אב) ,ומה דאסור להוציא ממנו הקוץ הוא
משום שמא יעשה בו חבורה ,פי׳ שיוציא דם יותר
מהצורך ,אף שאינו מתכוון מ״מ הו״ל שגגת
איסור ׳חנק׳ (ו־חמיר ,משא״כ בשאר א׳ מישראל
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וחאשה אי! ספק בידח ספני שרשות אחרים עליה .גאכי איש אמי ואביו
תיראו ונאסר את ח* אלהיך תירא ואותו [תעבור! גדב״יםחחקש מראת (' )kPג ל'?
אב ואם לטוראת המקום .נאמר נכד את אביך ואת אטך (שטות כס ונאסר
כבי את ה׳סודנך (משליג׳) .הקש כיבור אב ואם לכיבוד המקום .נאסר
ומקלל אביו ואסו מות יוסת (שטות כ״א) ונאסר איש איש כי יקלל אלהיוהקיש
קללת אב ואם לקללת המקום ,אבל א״א לוטו־ הכאה כיפי מעלתה ובדין היח
לפי ששלשחן שותפין בו .ר׳ שטעון אומר ח> כבשים קודמים לערס בכל מקום.
יכול מפני שחן מובחרין מהן ת״ל ואש כבש יביא קרבנו (ויקרא א") מלמד
ששניהם שקולים .האב קודם לאם בכ״ם .יכול שכיבוד אבעדין 8ת״ל איש
אמו ואביו תראו ,יכול אם אטר לו אביו ואטו עבור על אחת מכל כמות
האסורות בתודה ו> ישסע להן ת״ל את שבתותי תשמחו טלכם חייבק בכבודי
אל חפנו אל האלילים  aאל תפנו לעובדן .ר" יורה אושר אל .תפנו לראותן/
ח> אלילים זה אחד מעשרה ששת הטנו .ים שנתגנת בהן ע״ז לשש מעשיה .
אלילים על שם שהן ס) אלוליה .פסילים על שם שנפסלים .כם:ה על
שם שהן נ״סוכיך .מצבה ע״ש שהן עוטדין .י) עצבים על שש שהן נעשין
פרקים פרקים .תרפין על שש שהן סרקיביז .גלולים שתן (סעגילין) [סגועלים] .
שקוצים שהן טשוקצים .הכנים על עם שעוסרין בחשה .אשירים על שם
שסחאשרים

yqp

ענפי יהודה
ל׳  .ד) רש״י בקדושין מסים פיוקשו להיכחד ומורא פהרי אף הן פותפין למקים נו.
ה) ח״ב פס .בריחות לח סשחיס נ״ז  .רש״י בכריחית מ«רפ ולעיל מיניה כתיב והביא
את קרנט שמירת מזים כאן הקדים פז לכבש ומזסאת יחיד נתיב ופמ״ש כפשתים ועמ״ש בס'

עריך

האב קודס לאם פמ׳ש בס׳ באר פנס לכריתות ובס'

פיון•
סופה
□ה.

הא אינו
להקשות _
ויש .........
ס׳ק י״ן_. ,
ופו״ו r .
ולי ...
ר׳מ ..
״
וראיתי נס׳ המקנה קדושין ל׳ב ד׳ס הניחשסמד
אמר מותר וס׳ בס׳ יראים ס׳ א שהביא גמיא

לנר פל כריתות בזה .ומ׳ש
ס'
לנר \ו> מ״כ פס ,פ׳ פזי״ד .
מספהסמיו א״כ אינו מתויג לכבדו.
ותירץ דמיירי שאביו הוא פוגב או

דב״מ ס״ב באיט שפה מפשה סמן־ איט חייב לכבדו ,זאח״ב כתב דין זה אמר לו אביו וכו׳
ולא קאמר דמיירי בסוגב .והנס הסמ׳ג פשין קי״ג סמד בקושיא זו ותירץ וז״ל ולמדט
בכאן שבדיבור לעבור איט נחשב רפס דדברי

הרב ודברי התלמיד דברי מי פופפין שאס

היס נחשב רשע בדיבור ספיטא שלא ישמע לו ולא היה צריך פסיק לזה

ולא מציט שנש

בדיבור אלא למסית בלבד שדבר לאחד לעכור פלל .מדבריו משמע דאע״ב דאמיינן אין
שליח לדבר סבירה מ״מ חייב בדיני שמים היינו לאחר שנפשה השליחות  ,אבל כל כמה דלא
נפשה השליחות  ,המשלח לא מקרי רשש .ויש לדקדק ס׳ד השמ׳ג כיון דאם יקיים מצית
אביו נושה אביו רשע א״כ בלא קי׳א בלכה חייבים בכבודי נמי איט מחויב לכבדו דהוא
סינר באביו רשע איט מחויב לכבדו .ועוד יקשה פמ״ש שם משמס מכאן שפד שלא ספה
משובה פשר ממוי־או ומכטדו מאחר ששבר במזיד והוכיחו אותו ולא שב מרשפו ס״כ .מנ״ל
זאת דבסרק איזהו נשך ס׳ב מייח .שם כיחו אותו ולא סב  .ז) שם ליאותן כדי להסתכל
בהן .ונתב גם׳ יראים סמור היראה ס' ס׳ה וז׳ל ריי איני חולק אלא מוסיף לדחש וע׳
בשנת קמ״ס• ח) שם .ס) צ׳ל חלולים .י) מלשן סצנוני ובלשון המשנה אין מסצנין את
סקסן .ופ׳ש המקרה שיקרה לסם הם נקראין ק ולא פ״ש איסורן .שהם נעשים לססמיס
מאט ומעץ או ממתנת• של פן נרקמה • ונקראו מדפים  ,של אק גסת הגשמים נראין מטפלים

ונמאסים לרואיהה פל מתכת מפלץ חלודה וכן אפרים אס נפצו איגס שמדיה פד פיחייפרו
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קכד) (שט) ומצות לא תניף ,לעולם לא תחניף ,ומצות לא
יוסיף ,להכות נוסדים:
זהר הרקיע

אזהרה כיוצא בזה נמנית 654באונס את

ומצות לא יוסיף אזהרה 665לבית דין שלא

האשה:
קכד) אזהרה 655היא שלא יגע ברזל656

והם הנוסרים

ילקו

מלשון

למחוייבי

מלקות

ויסרו אותו 664יותר מהשיעור

באבני המזבח שנאמר 657לא תבנה אתהן

הכתוב בתורה והוא ארבעים חסר אחת
ראם הוסיפו אפי׳ הכאה אחת עוברים על

והוכפלה אזהרה זו 6590שנאמר 660ובנית

בל תוסיף ואמרו בספרי 665אין לי אלא

שם מזבח לה׳ אלקיך וגו׳ לא תניף עליהם

בזמן שמוסיף על הארבעים מנין על כל

ברזל.

אומד ואומד שאמדוהו בית דין ת״ל666

ומה שאמר לעולם לא תחניף היא מליצה

לא יוסיף פן יוסיף והמכה את חבירו הוא

מענין יחניף רבים בחלקות‘ 66כי אבני

בכלל לאו זה 667כמו שהוזכר בשלישי

גזית וכבר כתב" 658וגזית לא תבנה"

מזבח

צריכין

שיהיו

חלקים

ופגימה

ממכות 668ובמקומות אחרים*:669

פוסלת בהן:662

 זיו הזהר(קכד>  655סה״מ מל״ת עט׳  656כן הלשון בסה״מ שם ,ובפ״א מבית הבחירה הל׳ טו׳ ע״ש,

אמנם הרמב״ן בס״פ יתרו כתב שהאיסור דוקא להניף ברזל על המזבח וע״ש בדבריו שמבואר

ששאר כלי מתכות מותר וכן הסכים עמו הרבינו בחיי שם ,ובישועות מלכו בהגהותיו קרית ארבע
ע״ד הרמב״ם שם הל׳ טז׳ חקר אם דוקא ברזל אסור או גם שאר כלי מתכות ולא הביא מדברי
הרמב״ן הנ״ל ,וראה הלשון בספ״ח משמחות "מה נשתנה ברזל להיות פסול למזבח יותר מכל

מיני מתכות" וכן הלשון בתוספתא דב״ק פ״ז הל׳ ב׳ ע״ש ,ובעצם דברי הישועות מלכו מדברי
הגמ׳ בסוטה מח .יעויין במנחת קנאות להגר״מ אריק עמ״ס סוטה שם ,ובהר המוריה בהל׳ בית
הבחירה שם ,בפרדס יוסף בס״פ יתרו שהביא מהאחרונים שדנו בזה .וכעין מ״ש שם כתב גם
במחול הכרם עמ׳ סוטה ע״ש וע״ע בכנסת יחזקאל להרב יחזקאל רחמים (ירושלים תשמ״ה) דף
קכא׳ ובהערות שם ובחזון יחזקאל על התוספתא בב״ק שם 657 .שמות כ,כב  658לעיל מל״ת

אות יד׳ וע״ש בדברי רבינו ובהערות שם 659 .ראה בהערות הגרי״פ כאן ,ובתוספתא דב״ק פ״ז
הל׳ ב׳ משמע שיש ב׳ דרשות נפרשות הא׳ לא תניף ברזל והב׳ אבנים שלמות .ועיין בהשגות

הראב״ד על מנין המצוות מ״ע כ׳ ובמשנל״מ פ״א מבית הבחירה הל׳ טו׳ ובהר המוריה שם
ובחדושי מהר״ם שיק לתרי״ג מצוות מצוה מ׳ ובמצפה שמואל ובשיירי מנחה על התוספתא שם.
ובשיטת הרמב״ם בזה האריכו האחרונים עיין כמנ״ח מצוה מ׳ ובתועפות ראם ע״ד היראים סי׳
שי׳ ובערוה״ש העתיד הל׳ בית המקדש סי׳ ד׳ ובחדושי הגרי״ם לרס״ג ח״ב דף רכא׳ ואילך ועוד.

 660דברים כהה  661דניאל יא,לב .וצ״ל :יחניף בחלקות 662 .כתב הרמב״ם בפ״א מהל׳ בית
הבחיר^ הל׳ טז׳ שאם נגע ברזל באבן המזבח האבן שנגע בה הברזל פסולה והשאר כשרות ועיין

במשך חכמה דברים כז,ה בזה 663 .סה״מ מל״ת ש׳  664דברים כא,יח  665תצא קנג (ג>  666שם

כה,ג  667ראה סה״מ שם  668ח :וצ״ל בשני ממכות 669 .כתובות לב ,:סנהדרין פה.
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שו״ת זכרון יהודה סימן עט

כך הי׳ מעשה שדיין דן דין על אדם א׳ לפרוע ממון שהי׳ חייב מן המס וצוה לתפסו והיה בלילה באישון חושך היה
מהלך הדיין לבית הכנסת הי״ג להתפלל ארב לו הנידון והכהו על כתפו וחתך לו במלבושים וזרת מבשרו עוד הכהו
מכה שניה בפניו מן העין עד סנטירו וחתך לו שתי שפתותיו והשחית הדרת פניו והדיין הנזכר היה מנכבדי העיר
ולא היה עד בדבר אלא שגיזם אותו קודם וראוהו עומד במארב קודם ההכאות ואחר מכן ברח והוטל חרם בשמו
לצאת להשלים דין ולא בא זהו תורף שאלה.

החכמים המשכילים רבי פעלים אשר במעלות חכמה עולים נכבדי הקהל הקדוש והטהור אשר בקורטובא וזקנים
ורבני התורה אשר בה ישמרכם אל עליון וישלח עזרכם מציון כחפצכם וכחפץ נאמן אהבתכם הבא על החתום
דורש שלומם /שלומכם /וטובתכם ומודיע למעלת כבודכם שהגיעו לידי אגרתכם על אודות המקרה הרע אשר
אירע במקומכם שהוכה היקר ר׳ יצחק בן נחמיש נר״ו שהכהו מאיר בן מגיש והעריות והאמתלאות שיצאו בענין
ואני איני כדאי שאתם שולחים לידע דעתי כי אתם עם ועמכם תמות חכמה גם בקהל הקודש אשביליא הקרובים
אליכם יש חכמים גדולים יודעי מדע מביני פשר דבר אמנם כדי להשלים רצונכם הנני כתלמיד המסדר דבריו לפני
רבותיו ואתם תבחרו ולא אני כי בער אנכי ולא בינת אדם לי תחלת דבר אני אומר כי צריך הרבה כל ב״ד רודפי צדק
להשתדל שיתקיימו הסייגים שתקנו חז״ל להוסיף עליהם בכל יום ויום לפי צורך השעה כי הם גדרים לעיקר התורה
כמו שתקנו שניות משמרת עריות וידים משמרת לטהרת תרומה ועירובין לשבות דדבריהם לשמירת שבת והחמירו
בהם מאד כדאמרינן בסנהדרין בפ׳ בן סורר +ע״ה א׳ +אר״י א״ר מעשה בא׳ שנתן עיניו באשה א׳ והעלה לבו
טינא ושאלו לרופאים ואמרו אין 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 ומשום שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות למדנו מכאן שכדי לגדור גדר שלא יהיו בנות ישראל פרוצות
בעריות ארז״ל שימות האיש ההוא ולא יספר עם אשה פנוי׳ מאחורי הגדר וכן מעשה באחד שרכב על הסוס בשבת
בימי יונים 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 דדבריהם ודבר ידוע הוא שכל המקרים המתחדשים בזמנים הם בלא מספר א״א לחקותם
על ספר ולפרש כל דיניהם וע״כ כתבו לנו רז״ל כלל אחד שכולל ענינים רבים ונתנו כח לב״ד לגדור גדר בכ״ז
לצורך השעה כדגרסינן בפ׳ נגמר הדין +סנהדרין מ״ו א׳ +תניא א״ר אלעזר בן יעקב שמעתי שב״ד מכין ועונשין
שלא מן הדין ולא לעבור על ד״ת אלא לעשות סיג לתורה ומעשה בא׳ שרכב על הסוס בשבת והביאוהו לב״ד
וסקלוהו לא מפני שהיה ראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכך ושוב מעשה בא׳ שהטיח באשתו תחת התאנה
והביאוהו לב״ד והלקוהו לא מפני שהי׳ ראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכך וידוע כי הדינין הם א׳ מג׳ דברים
שהעולם קיים עליהם ואילמלא הדיין כל התקיף מחברו היה בולעו והדיינין הם המעמידין הדינין על מכונן
ובעבורם העולם מתישב והם המכונים למלכים כמו שדרשו חז״ל +כתובות ק״ה ב׳ +על מלך במשפט יעמיד ארץ
ואיש תרומות יהרסנה אם דומה דיין למלך שאינו צריך כלום יעמיד ארץ ואם דומה לאיש תרומות שהוא הכהן
המחזיר על הגרנות ליקח תרומה יהרסנה וכן הוקשו הדיין והמלך בפ׳ אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור ואנו
מוזהרים לכבדם כ״ש שלא לבזותם ואפי׳ בזמן שאינו דן כ״ש וכ״ש על עסק הדינין שהוא דן כהוגן שלא לבזותם
קו״ח שלא להכותך ובנדון זה אני אומר אפילו לא היה דיין והיה אדם מכה אותו באישון לילה בסכין מכת אכזרי
והוא הולך בטח לב״הכ ובכניסתו בה ארב לו וקם עליו והכהו פתאום הי׳ ראוי לחתוך ידו כדי לשבור זרוע רשע
ואם היה מכה הכאה כזאת לשלוחא דבי דינא על עסק שהיה רוצה להשלים בו ציווי הדיין הי׳ ראוי להענישו יותר
ויותר עאכ״ו לדיין שדן דין אמת ומשפט וארב לו וקם עליו והכהו מכת מות ושנה לו והכהו בפניו עד שנשחת
הדרת פניו שראוי לעונשו עונש גדול מאד גם כי אין עדים שהכהו מ״מ הוחזק בעיר בקלא דלא פסיק שהכהו וגם
יש אמתלאות והוכחות ועד מפי עד וגם יש עדים שראוהו יושב במארב מכוסה עיניו בבגדיו שלא יוכר במקום
שהוכה הדיין ועוד אחר שהוכה הדיין ברח ולא נראה עוד בעיר גם כי החרימו שיצא להשלים יתאמת לכל שהכהו
כאילו ראו אותו בעיניהם נ״ל שראוי ליסרו כאילו יש עדים שראוהו שהכהו כיון שהעונש כדי לגדור הפרצה הזאת
שיהיה כל דיין רשאי לדון האמת ולא יירא מבעלי הדינין ודאי אדם שחייב עונש על עבירה שעשה ואין בו צורך
לגדור גדר כמו ההורג מתוך מריבה וכיוצא בו אין להענישו רק בעדים אבל כל דין ועונש שעושים ב״ד לצורך
השעה כאשר יתאמת יענישוהו עונש שיראה לב״ד ובלבד שתהיה כוונתם לרדוף הצדק והאמת בלבד בלא שתוף
כוונה אחרת אמנם בנדון זה לא הייתי מסכים להרגו מפני שאין עדים בדבר ומכיון שאין עדים בדבר לא הי׳ חייב
מן הדין מיתה ואם כדי ליסר הנשארים יותר יתיסרו אם יענישוהו עונש גדול בגופו וישאר חי ממה שיתיסר אם
יהרגוהו כענין שנאמר אל תהרגם פן ישכחו עמי ונ׳׳ל שאם ח״ו יארע דבר כזה כאן בטוליטולה והיו הת״ח והזקנים
יצ׳׳ו מסכימים לחתור שתי ידיו בשביל ב׳ הכאות שהכה לדיין אשר שפטו משפט צדק וגרם להרגו וארב לו וקם
עליו באפילה בכניסתו לב״הכ והכהו מכתימות בכתפו וחזר והכהו והשחית הדרת פניו הייתי מסכים עמהם והעם
ישמעו וייראו וגם לא ישאר לו במה שיוסיף לעשות כדבר הרע הזה עוד ונשאתי ונתתי בענין עם הת״ח והזקנים
ואנשים נכבדים ורובם הסכימו שאם ח״ו יארע כזה במקומנו לחתוך לו השתי ידים ואני מסכים עמהם וה׳ ברחמיו
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חבצלת
הלא

פרשת שמות

1

השרון

כה

מאחר כל זאת נמצא ,דכאשר אסרה תורה

גוילתו שריא ,וכדברי הר״נ בשיטת הר״מ[ ,ועח״צ

יתרגל

סי׳ כ״ו דמשמע דכל עיקר איסור גזל אינו אלא

במידה הגרועה ,אף הנכרי בכלל ,ואילו במקום

כדי שלא להתרגל במידה הרעה] ,ועמש״נ בפרשת

שהאיסור הוא מחמת טובת חבירו ,בזה אין נכרי

תולדות !פנ״ז פ״ג 1בדין אבירת נכרי וגזילתו.

מחמת

גוף

המעשה

עצמו

שלא

בכלל ,ולכן גניבת נכרי אסורה ,וגזילתו שריא,

א״כ מעתה מיושבת קושית הבית מאיר היאך

ויקוץ בחלקת יואב סי׳ כ״ז בסופו שהעלה דאף

רציחת נכרי שריא וגניבתו אסורה ,כי למש״נ

רעשה דמצה אינו דוחה לאו דגזל כיון

העיקר תלוי האם אסרה תורה את המעשה או

דהאיסוד הוא לחבירו ןוכ״כ בשאג״א סי׳ צ״ו

האיסור מחמת לתא דחבירו.

וקובץ תשובות חת״ס סי׳ ז׳ ובית יצחק אה״ע

’הנה

סי׳ נ״ט וחי׳ הגרש״ש נדרים סי׳ א׳ ועונג יו״ט

נחלקו האחרונים בדין המאבד עצמו לדעת
אם עובר בלאו דלא תרצח ,דדעת הבית

מאיר יו״ד סי׳ רט״ו ס״ה דעובר ,והגרי״פ בפי׳

על הרס״ג ל״ת נ״ט כתב שכ״ה בפסיקתא דר״כ
פ׳ ב״ה דדריש לא תרצח לא תתרצח[ ,ומפרשי

סי׳ א׳ בהגה״ה ,דלא כשפ״א סוכה ל .והארכתי

לקמן (ע׳ ס״ד)] ,אכן איסור גזילת נכרי שעיקרו

איסור לשמים ,כמבואר בדברי הר״מ בפיה״מ שם,
בזה שפיר י״ל רעשה דמצה דוחה ל״ת דגזילה,

וכעי״ז באבנ״ז או״ח סי׳ שכ״ה סקכ״ז.

הפסיקתא פירשו באופ״א] ,ובהלכות קטנות ח״ב

סי׳ רל״א כתב שהעושה עצמו טרפה נהרג ,אכן

ויקוץ ביש״ש ב״ק פ״א סי׳ מ״א [ר״ה וכתב]

במנח״ח מצוה ל״ד סק״ח נקט בפשיטות שאינו

שהגוזל נכרי אינו עובר בלאו ,רכל התורה

עובר בלא תרצח ,וער״ט בפ״ב רוצח ה״ב ובמנחת

דאסר גזל

סולת מצוה ל״ד [ו״ה ובעיקר].

מקתה

שוב נשוב לנידון דידן ,דאף דאסור לגנוב

ממון מנכרי ,אין מזה הכרח שהקפידה
תורה על ממונו של נכרי ,דהלא איסור גנבת נכרי

אסור מחמת המרה

הגרועה

שבזה,

וא״כ

י״ל

דרציחה שריא ,דהך מילתא תליא בגדר איסור
רציחה ,אס הוא מחמת הפסד נפש חבירו או מחמת

המעשה עצמו ,ואף תליא בגדר איסור איבוד עצמו
לדעת ,אם הוא משום שאינו בעלים על עצמו ,או

משום שהתורה אסרה המעשה עצמו ,ויל״ד.

והנה

דאף

לישראל ניתנה ,והעלה

למאן

נכרי ,היינו משום שצריך האדם להדחיק עצמו
מן הכיעור ,ולא יתרגל בגניבה וגוילה יעוי״ש,

אמנם דבריו צ״ב שהרי הרבה איסורים אמרה
תורה ונוהגים אף לנכרים ,כגון לאו דלפני עור
דנוהג אף בנכרי ,כמבואר כן בע״ז ו :שאסור
להושיט אבר מן החי לב״נ ,ודברי היש״ש צ״ב.

אכן

ברור דדבריו תליין במה שנתבאר מיניה
וביה ,ראם האיסור דגניבה וגזלה הוא מחמת

טובת חבירו ,הרי שבזה קיימא סברת היש״ש דלא

דיברה תורה אלא בישראל ,אך אם האיסור הוא

משמעות לשון הר״מ בפיה״מ פי״ב כלים

מחמת גוף המעשה אף גזל נכרי בכלל ,וכמו

מ״ז דגזל נכרי אין איסורו מחמת לתא

שאסרה תורה לכתוב בכתובת קעקע אף בכותב

דבין אדם לחבירו נכגזילת ישראל] ,אלא איסורו

על ידו של נכרי ,ולכן בלאו דלפני עור אף נכרי

משום שהיא מידה רעה ותועבת ה׳ כל עושה

בכלל שאסור להכשילו ,כי איסור זה אינו מחמת

אלה ,ולמש״ג י״ל דדוקא גניבתו אסירא אבל

טובת חבירו אלא איסור לשמים ,ועמש׳־נ לעיל.
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בו

חבצלת

פרשת שמות

למה היה דתן מוזהר לבל יכה לאבירם שהיה רשע

ובהיתר קללת מי שאינו עומר בריבורו במי שפרע
ויאמר כירשע מימת תכה רעך• [פ״נ
פי״ג]

פרש״י

למה תכה ,אף על פי שלא הכהו נקרא
רשע בהרמת יד ,ומקורו בסנהדרין נח:

דאמר ר״ל המגביה ידו על חבירו ,אף על פי

שלא הכהו נקרא רשע ,שנאמר ויאמר לרשע למה

עושה מעשה עמך לענין שיהיה מותר לקללו
בחינם ,כי אם לקללו על המקח הזה במי שפרע,
[ודלא כוזרי״ף (כט ).שכתב ושמעינן מינה דהאי

לאו עושה מעשה עמך ,ומשמע דס״ל דמותר
לקללו לגמרי ,ויעוין אבי עזרי פ״ה ממרים הי״ב].

ובפשוטו

אין שום מובן לדברי התוס׳ ,שהרי

תכה רעך ,למה הכית לא נאמר ,אלא למה תכה,

גדר עושה מעשה עמך בהגברא תליא,

אף על פי שלא הכהו נקרא רשע ,עוד פרש״י

וכיון דבמה שאינו עומד בדיבורו לא נעשה רשע

למה תכה רעך רשע כמותך ,ומקורו בתנחומא

ואסור לקללו ,א״כ מה״ת להתיר קללה על ענין

סי׳ י׳ דאיתא שם ,ויאמר לרשע למה תכה רעך,
למה תכה רשע כמותך ,והם דתן ואבירם הרשעים.

המקח ,וביותר יש להקשות ,דהלא כלפי חלות

והקשה

המהרי״ט ח״ב אה״ע סי׳ מ״ג ,דאמאי

איקרי דתן רשע משום שביקש להכות
את אבירם ,והרי אין איסור להכות את הרשע
שאינו עושה מעשה עמך ,ובב״ט עג :אמר ראיתו
נוהג שלא כשורה מנין שאתה רשאי להשתעבד

הקללה ליכא שוס נפקותא מחמת מה מקללו,

וגוף הקללה אינו נתפס על המירה של אינו
עומד בדיבורו

אלא על הגברא ,וא״כ מאחר

שגברא זה עדיין חשיב כעושה מעשה עמך היאך
מותר לקללו.

אכן

למש״ג נראה לדון בביאור דברי התום׳,

בו ,שנאמר לעולם בהם תעבודו ובאחיכם בני

דיסוד דין אינו עושה מעשה עמך ,הוא

ישראל[ ,וביראים סי׳ רי״ז כתב דבסוגיא דב״מ

היתר להגברא שמותר לקלל את חבירו כאשר

שם מבואר דאף להכותו מותר ,יעוי״שן ,ובכתבי

אינו עושה מעשה עמך ,באופן דכל שחבירו עשה

הגר״ח סי׳ ש״ט כיוון לקושיא זו ,והניח בצ״ע.

לו עוולה וכזב מותר לו לקללו מחמת ענין זה,

המהרי״ט ,דאף דמותר להכות את הרשע,

ואף שגוף הקללה בעצמה קללה גמורה היא על

מ״מ רשע אסור להכות את הרשע עכ״ד,

הגברא ,מ״מ כלפי קללה זו הרי זה התובע יכול

ותירץ

והוא חידוש גדול ,הא מיהא מבואר בדבריו,

לקללו משום דכלפי זה אינו עושה מעשה עמך,

דיסוד מה שמותר להכות רשע נמדכתיב בעמך

[ויעוין בב״י חו״מ סי׳ ר״ר (מחודש ד׳) שהביא

בעושה מעשה עמך] אינו משוס דליכא איסור

מה שנחלקו הראשונים בנוסח קללת מי שפרע,

להכות רשע ,אלא הוא היתר מסוים שיש לו

דלשון הר״מ בפ״ז מכירה ה״ב דמקללים בסתם

להמכה להכות מי שאינו עושה מעשה עמך ,ובזה

למי שאינו עומד בדיבורו ,ואילו דעת הרא״ש

חידש המהרי״ט דלהרשע אסור להכות ,והעירוני

דמקללים ביהוד את זה שלא עמד בדיבורו ,ויש

שהוא מכוון עם מש״ב בשמירת הלשון שער

לפלפל ואכ״מ].

התבונה פי״ז יעוי״ש.

ויסוד

זה הביא בפתחי תשובה יו״ד סי׳ ר״מ

לדה נראה מהא דאיתא בב״מ מח :המותר

סקט״ו בשם הפ״י בב״ק צד ,:רהנה איתא

לקלל את מי שאינו עומד בדיבורו בקללת

שם דמי שגנב כלי אין הבנים חייבין להשיב את

מי שפרע ,לפי שאינו עושה מעשה עמך ,וכתבו

הגזילה מפני כבוד אביהם ,נכתב דאף אם נימא

בתוס׳ ןד״ה בעושה) ת״ל ,לא מיקרי האי אינו

רחשיב עושה מעשה עמך לענין כל דיני התורה,
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הש

פרשת שטות

כז

מ״מ לכבדו בדבר זה חשיב כאינו עושה מעשה

שאם תאמר שהקללה מותרת א״כ לא נעשה רשע,

עמך( ,ולא מצאתי דברים אלו בפ״י שם אלא כאופן
אחר) ,ועפי״ז תירץ קושיה המקנה בקידושין לב.

וצ״ע היאך לדייני להך דינא] ,וצ״ע.

ד״ה מניה אני כבוד אבא ,והוא כמש״נ].

והנה

הלא

לדברי המהרי״ט קושיתו מיושבת היטב,

כי אף שהוא עצמו נעשה רשע ,מ״מ

בשו״ת התעוררות תשובה סי׳ כ׳ הקשה

הרשע אסור לקלל את הרשע ,ויעוין בפרשת נשא

קושיא מחוכמת ,בהא דאיתא בשבועות לו.

ןפ״ה פי־טן מש״כ עוד ליישב דמ״מ בשעת מעשה

דהמקלל עצמו עובר בלאו ,והקשה דהלא בשעה

הקללה צדיק הוא ,ואסור לקלל צדיק שתחול

שקילל עצמו נעשה רשע ,ומותר לקלל את הרשע

הקללה לאחר ומן לכשיהא רשע ,ועמש״ב בפרשת

כמבואר בב״מ מח :ובסנהדרין פה :דכתיב ונשיא

וירא ןפי״ח פ״אן ובפרשת ואתחנן ןפ״ד פ״טן ליישב

בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך ,וא״כ אין

עפי״מ שנחלקו בגדר איסור קללת עצמו ,אם

בכך שוס איסור[ ,אלא דבאמת יש כאן גלגל החוזר,

הוא מחמת לתא דחובל בעצמו ,או איסור קללה.

איסור לא יוסיח א .להוסיח על מנין המלקות כ .איסור הכאה

והאם מותר להכות את מי שאינו עושה מעשה עמד

הנה

עיקר דברי המהרי״ט דמותר להכות את

רשות להכותו צוה הכתוב שלא להכותו יתר על

הרשע ,כ״ה לשון הר״מ בפ״ה חובל ה״א

רשעו דכתיב לא יוסיף להכותו ,ק״ו לשאר כל

שהמכה אדם כשר מישראל עובר בלא תעשה,

אדם ,וכ״ה בשו״ע חו״מ סי׳ ת״כ ס״א ראם

דמבואר מזה דהמכה אדם רשע אינו עובר בלא

הקפידה תורה שלא להוסיף על מכות הרשע ק״ו

תעשה ,וכ״ה ביראים סי׳ רי״ז דמותר להכות הרשע,

בהכאת צדיק ,ומקורו בסוגיא דסנהדרין פה ,.הרי

ומקור הדין בסוגיא דסנהדרין פה :שנחלקו שם
אס הוקש הכאה לקללה [דבקללה כתיב ונשיא

בעמך לא תאור ,בעושה מעשה עמך] ,ודעת הר״מ
כפ״ה ממרים הי״ב דמקשינן הכאה לקללה.

[והנה

להדיא דאסרה תורה להכות את הרשע ,וצ״ע.

וכתב

ליישב דבאמת זה הרשע שלקה אין לו

דין רשע ,דכיון שנקלה הרי הוא כאחיך,
[וכדתנן כן במכות בג .יעוי״ש] ,ומה״ט אסור

דעת הר״נ סנהדרין פה .דאף דמותר

להוסיף על המלקות ,וכוונת הר״מ והשו״ע כך

לחבול במי שאינו עושה מעשה עמך,

היא ,ומה זה שהיה רשע בשעת תחילת ההכאות

מ״מ אם חבל בו מחויב בתשלומי חבלה ,הרי

עכ״ז הקפידה תורה שלא להוסיף להכותו ,זה

דאף דהוא בכלל פרשת חבלות וחייב בתשלומין,

שהיה צדיק מעיקרא ק״ו שאין להכותו עכ״ד,

מ״מ מעשה ההכאה מותר ,אולם דעת היראים

[וכ״ה בלשון התרוה״ד סי׳ ר״י] ,וצ״ע דא״כ איזו

סי׳ רי״ז שהוא פטור מתשלומין ,וכתב בקוב״ש

קולא יש במה שהיה רשע שעה אחת קודם ,וצע״ג.

ח״א ב״ק אות ק״ו דדעת היראים דתשלומי חבלה

וביותר

תליין באיסור חבלה ,וכיון דמותר לחבול פטור,

ועמש״ב בפרשת משפטים (פנ״א פכ״ו)].

ובכפר

צ״ע טובא דברי הר״מ והשו״ע מיניה

וביה ,דמה הוצרכו להזכיר הך מילתא
שאם אסרה תורה להכות רשע כ״ש שאסור להכות

רביד הזהב הקשה ע״ז ,ממש״ב הר״מ

צדיק ,ואם איסור הכאה ישנו אף בהכאת רשע,

פט״ז סנהדרין הי״ב המכה את חבירו

א״כ מה צריך לאסור הכאת צדיק ,אחר שאין

עובר בל״ת דלא יוסיף ,ומה אם זה שנתנה תורה

שום נפקותא באיסור זה במה שהוא צדיק ,וע״ב
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כרו

השרון

פרשת שמוה

דבאמת לא אסרה תורה אלא הכאת צדיק ,אלא

להוסיף על מנין המלקות ,הרי מחמת איסור

דהיא גופא צ״ע מה שאמרו אם אסרה תורה

הכאה ליכא איסורא ,ורק משוס מוסיף על מנין

להכות הרשע וכר.

המלקות אסור ,וצ״ב למה חשיב הוספה.

והנה

בכתבי הגר״ח בכתביו סי׳ ש״ט כתב

אשר

מוכרח מזה דבאמת כל שמוסיף על מנין

לחדש דעיקר לאו דלא יוסיף להכותו

המלקות הרי זה חשיב כמוסיף בגוף החפצא

אינו מחמת לתא דהכאה וחבלה ,אלא איסור

של המלקות ,ויסוד לזה נראה מדברי הנתיה״מ

מסוים הוא להוסיף על מנין המלקות[ ,וכן נראה

סי׳ שמ״ח סק״ד שבי״ד שאמרו לשליח ביי׳ד

לי ממה שהר׳׳מ הביא לאו זה בהלכות סנהדרין

להכות ונמצא שהיה זה יותר מארבעים ומת אין

ולא בהלכות חובל ומזיק] ,וזהו שכתבו הר״מ

בי״ד גולין ,לפי שאין בי״ד חייבין על מעשיהן

והשו״ע דנצטווינו שלא להוסיף להכות הרשע על

גלות ,ובפשוטו צ״ע דהלא זה אינו שייך למעשה

'““'2רשעו ,ורק רמזה למדו חכמינו ראם אסור להוסיף

בי״ד כיון שכבר נשלם חיוב מלקות דידיה ,וע״ב

מלקות לרשע ק״ו שאין להכות הצדיק.

רכל מה שמוסיף הוי בכלל החפצא דמלקות.

ה{£י״ז חידש הגר״ח דאף בגוונא דליכא איסור

והנראה

הכאה להכות ,כגון שעבר בב׳ לאוין

ה״א כמה מלקין את המחויב מלקות,

דאף אחר שהיכו אותו חרא מלקות עדיין רשע

כפי כוחו ,שנאמר כדי רשעתו במספר ,וזה שנאמר

הוא ומותר להכותו ,עכ״ז אסור להוסיף על מנין

ארבעים שאין מוסיפין על הארבעים אפילו היה

המלקות ,ומשום דעיקר קרא הוא שלא להוסיף

חוק ובריא כשמשון וכו׳ ע״כ ,הנה מבואר מדברי

בזה ,דהנה כתב הר״מ בפי״ו סנהדרין

על מנין המלקות ,ונמצא רב׳ איסורים חלוקים

הר״מ

למדנו בזה ,חרא איסור הוספת מלקות ,וזהו

[ויעוין בכתבי הגר״ח ס׳ ש״ז ושי״א דדין אומד

דהלכות סנהדרין ועונשין ,ושנית

'""אינו משום פיקו״ג ,אלא דמעיקר הדין חיוב

מחמת לתא

איסור הכאה לכל צדיק מישראל.

הלא

לפי דברי הגר״ח בדעת הר״מ ,הרי שקושיא

דעיקר תיובא דמלקות הוא כפי כוחו,

מלקות דידיה הוא כפי כוחו ,ואכ״מן.

מןןתה

נראה ,דאילולא שאמרה תורה לא יוסיף

מעיקרא ליתא ,דמה שכתב הר״נו שאסור

להכותו ,הרי שהיה יכול שליח בי״ד

להוסיף על מנין ארבעים בהכאת הרשע ,הרי זהו

להוסיף על מנין ארבעים מלקות ,ומה שאמרה

רק כלפי הלאו שלא להוסיף על מנין המלקות,

תורה ארבעים יכנו היינו שאין לפחות ממנין

דבזה עיקר האיסור הוא שלא להוסיף בהכאת

ארבעים ,ומ׳־מ כל מה שמוסיף שליח בי״ד להכות

הרשע ,ורק שמזה למדו חכמינו שיש איסור הכאה

[כפי כוחו] ,הרי הוא בכלל עיקר חיובו שנתחייב

בכל אדם כשר מישראל ,וזהו שכתב הר״מ ק״ו

ללקות כפי כוחו ,וזהו שאמרה תורה ארבעים

שהמכה כל אדם כשר מישראל שהוא עובר בלאו

יכנו לא יוסיף ,הלא לפי״ז י״ל רכל מה שמכין

זה ,והדברים ברורים.

אותו מצטרף עם כל ההכאות שעיקרם כפי כוחו.

והנה

הגרי״ד הלוי סאלאוייציק זצ״ל הקשה,

[והנה

הר״מ בפכ״ד שבת ה״ו כתב שאין עונשין

דכיון דאין חיובו של הלוקה אלא כמנין

מיתה או מלקות בשבת רכתיב לא תבערו

ארבעים ,א״כ כל מה שמוסיף על המלקות אינו

אש בכל מושבותיכם ,ובמ״א סי׳ של״ט סק״ג

מצטרף ומתאחד עם המלקות ,וא״ב לעולם לא

חקר אם הוא משום חילול שבת השריפה ,או

יחשב ההוספה כהוספה על המלקות ,וביותר במי

איסור מסוים לעצמו לענוש בשבת ,והוכיח שהוא

שהוא עדיין רשע כגוונא הנ״ל למה יהא אסור

איסור בפנ״ע ממה שאסור לענוש מלקות בשבת
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כט

אף שאין בזה חילול שבת ,ותירץ המ״א דפעמים

סי׳ מ״ו סק״ג רכל חבורה שנגרמת ע״י המלקות

ע״י המלקות נעשה בו חבורה ,ונמצא דאף במלקות

היא מכלל מצות המלקות ,וממילא חשיב כמתכוין,

יש חילול שבת ,ועמנח״ח מצוה קי״ד סק״א

והוא כעין דברינו הנ״ל דאף שאין מחוייבים

ובמש״ב בפרשת ויקהל ן9ל״ה פ״ג> ,ותמה במחצה״ש

לחבול בו ,עכ״ז כשחבלו בו מצטרף רבו זה

דהלא אינו מתכוין לחבול ,ותירץ באבנ״ז או״ח

לקיום דין מלקות דידיהן.

בפלוגתת הפוסקים אם בהגכהת יד על חבירו נפסל לעדות מה״ת
ויאמר לו־ע־ע הימה תכה רעך| .פ״ב
פי״נ]

איתא

בסנהדרין נח :אמר ר״ל המגביה ידו על

כ׳ שזה דוחק ,ויעוין לשון הר״נו בספה״מ ל״ת

ש׳

בלאו דלא יוסיף שכתב הזהירנו מלרמוז

להכות ואפילו לא יכה וכו׳ ,וער״מ פ״ה חובל
ה״ב ,ויל״ד].

חבירו ,אף על פי שלא הכהו נקרא רשע,

שנאמר ויאמר לרשע למה תנה רעך ,אע״פ שלא

אמנם

דברי הב״י והגר״א [דהמגביה יד כשר

הכהו נקרא רשע ,וכתב הרמ״א בחו״מ סי׳ ל״ר

לעדות מה״ת הואיל ואינו לוקה] תמוהים

ס״ד המגביה ידו על חבירו להכותו פסול לעדות

לכאורה ,שהרי כל עיקר מה דאין נפסל לעדות

מדרבנן ,וכתב ע״ז בביאור הגר״א ס״ה דנקרא

אא״ב עבר עבירה שיש עליה מלקות ,הוא משום

רשע [דכתיבן ויאמר לרשע בו׳ ,כמש״ש נח,:

דבפרשת מלקות כתיב והיה אם בין הכות הרשע,

ומ״מ אין נפסל מה״ת כיון שאין בהם מלקות

ומאתר שהתורה קראתו רשע פסול לעדות כדכתיב

עכ״ל ,והיינו רכל לאו שאין בו מלקות אינו

אל תשת ידך עם רשע להיות עד ,ומעתה יש

נפסל לעדות.

לתמוה למה המגביה יד על חבירו לא יפסל

ומקור

הדברים בב״י שם [מחודש ג׳ן בשם

לעדות מדאורייתא ,אחר שהתורה קראתו רשע.

המרדני פרק זה בורר [סי׳ תוצ״ה] ופרק
החובל [ב״ק סי׳ ק״ב] ,ונתב ע״ז בב״י דאף אס

ומצאתי

סי׳ ב׳ וז״ל ,המגביה יד על חבירו

אין לוקה עליו מ״מ פסול לעדות ,ראם העובר

אע״פ שלא הכהו נקרא רשע ,פסק ראב״ן דיש

על איסור דרבנן פסול לעדות נ״ש לעובר על

לקרותו רשע ופסול לעדות ,ואעפ״י שיש מקום

מש״ב בשו״ת בית יוסף דיני קידושין

דברי תורה שאין בהם מלקות[ ,והב״י רמו לזה

לבעל דין לחלוק ולומר דלא מיפסל לעדות אלא

דבמרדכי שם הביא הא דהמריס יד על חבירו
פסול לעדות בכלל שאו פסולי עדות דרבנן

מדרבנן ,י״ל דהני מילי במגביה יד ולא הכה
דאתי מדרשא דלמה תכה ולא נאמר למה הכית

שצדיכין הכרזה ,משמע שאין פסולו אלא מדרבנן

וכו׳ ,אבל מכה ממש לית דין ולית דיין דנקרא

יעוי״ש היטבן.

רשע מפשטיה דקרא ופסול לעדות מדאורייתא.

!ויעוק

בשו״ת מהריט״ץ

החדשות

סי׳

כ״ה

שהשיג על דבוי הב״י שכתב דאפשר

ש1כ

מצאתי במהריט״ץ החדשות סי׳ ב״ה שהביא
דברי הב״י דאס נימא דהמגביה יד על

שאינו לוקה ,שהרי מפורש בכתובות לב :דהמכה

חבירו אינו לוקה אינו פסול לעדות מה״ת ,והשיג

וכתב

דודאי אף אם נימא דאינו לוקה פסול לעדות

שדוחק לומר דדוקא בהיכה חבירו לוקה ,ובהגביה

שהרי התורה קראתו רשע[ ,והוא כעיקר שיטתו

יר אינו לוקה יעוי״ש ,ולא הבנתי כוונתו למה

של השו״ת ב״י הנ״ל ראם אך התודה קראתו

אחד מישראל לוקה דכתיב לא יוסיף,
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פרשת שמות

רשע פסול לעדות אף במקום שאינו חייב מלקות,

הפסח ולא אכלו אי אפשר לקרותו רשע ,והלומדים

ודברי שו״ת ב״י הובא גם בנו״ב מהדו״ק אה״ע

תמהו על כך ,ואמר להם בעל המנח״ח ליישב,

סי׳ נ״ז] ,ושיטת הב״י והרמ״א והגר״א צ״ע.

דבביטול מצוה אינו נקרא רשע שהרי הוא עדיין

נמצא

שנחלקו

גדולי

הפוסקים

ביסוד

מה

שהמגביה יד על חבירו פסול לעדות,
"דדעת הב״י דהוא איסור מן התורה ,והתורה
קראתו רשע ,ועכ״ז מה״ת כשר לעדות לפי שאינו
לוקה ,וכן דעת הגר״א בביאוריו ,ודעת מהריט״ץ

דפסול לעדות אף אם אינו לוקה ,ודעת השו״ת
ב״י דאם אך התורה קראתו רשע פסול לעדות

אף בלא מלקות ,ואך די״ל דאין איסור מה״ת

להגביה יד על חבירו דאפשר דהוי רק אסמכתא.

שו״ר

בשיעורי ר׳ שמואל סנהדרין סי׳ י״ב סק״ו
שכיוון לקושית המהריט״ץ הנ״ל ,וכתב

דכפי הנראה אינו אלא אסמכתא ,אכן דבריו צ״ע,
דבדברי הב״י מבואר דיש בו איסור תודה ,ואך

שאינו פסול לעדות לפי שאינו לוקה ,וצ״ע ,ואולי

יש לדחוק ,דמה שאמרו שהמגביה יד על חבירו
נקרא רשע ,היינו רק שמותר לקרותו רשע ,יעוין

מה דאיתא בקידושין כח .כעין זה ,אך מ״מ רשע
בהחפצא אינו אלא בלאו שיש בו מלקות.

[והנה

כשר לעדות( ,ובמנחת סולת מצוה ו׳ סק״ד תמה
עליו דא״ב אף אם לא הקריב פסח כלל לא הוי רשע,

דאף שיש בו כרת מ״מ אין בו מעשה ואינו נפסל

לעדות לשיטה זו ,וצ״ע) ,ובמנח״ח חזר והקשה על

עצמו משבועות יב :דאס ביטל עשה ולא עשה תשובה

והביא קרבן חשיב זבח רשעים ,יעוי״ש שדחק ,ועי׳
בשרי חמד מער׳ ר׳ כלל מ״ו בארובה ,ובפתח השער
לעין יצחק אות ה׳ ער ח׳ ,ולהנ״ל יל״דן.

ושמעתי

ממו״ח הגר״ע קיסטר שליט״א ליישב,

רהנה

בתי׳

ר״ש

שם

הבין

בדברי

המהרי״ט שם דהמכה חבירו הכאה שיש בה
שו״פ אינו נפסל לעדות הואיל ואין בו מלקות,

הגם ראם הכה פחות משו׳־פ חייב מלקות ופסול
לעדות[ ,וזהו דלא כהמבואר בתשובת ב״י] יעוי״ש,

ובודאי דבהכאה שיש בה שו״פ הוי רשע ,דלא
גרע מהכאה שאי״ב שו״פ ,וע״כ מבואר דאף

שהוא רשע עכ״ו אינו נפסל לעדות אא״כ יש
בו חיוב מלקות ,ומסתמא כך קיבלו חז״ל וצ״ע
המקור ,וא״כ מיושב מה שהמרים יד על חבירו

במנח״ח מצוה ו׳ סקי״ב הביא דברי התוס׳

אינו נפסל לעדות מה״ת כיון שאינו חייב מלקות

בפסחים קו( :ד״ה רילמא) שכתבו דמי שהקריב

על מעשה זה.

כדברי חתומים דאין דשע נפסל לעדות עד שירשיעוהו בבי״ד
ובגדר שם רשע לענין א .תשובה ב .הבאה וקללה כ .פסולי עדות

והנראה,

דהנה כתומים סי׳ פ״ז סקכ״ז כתב

ומכר

יצחק סי׳ י״ט ןד״ה עוד]

ביאר בזה דברי

לחדש וד״ל ,גזירת הכתוב דאין ארם

הריא״ו [בשלה״ג סנהדרין (ה ]):דגזלן

נעשה רשע וחשוד כי אם בב׳ עדים שמוציאין

כשר מה״ת לגיטין וקידושין ,וביאר דהיינו בזה״ו

אותו מחזקתו ,וכל כמה דליכא עדים אין יוצא

דליכא בי״ד ,ובדברי יחזקאל בהשמטות לסי׳ כ "ז

מחזקת כשרות ואפי׳ אמת שעבר עבירה מ״מ לא

הביא כדברי התומים מדברי החת״ס ביו״ד סי׳

נפסל כי אם בשני עדים שראוהו ,וכ״ב באורים

י״א[ ,ודבריו צ״ע ואכ״ה] ,ובחידושי הרי״ם סי׳

סי׳ כ״ח סק״ג ,ועפי״ז כתב דרשע היודע עדות

ל״א סק״ב תמה על התומיס ,ויעוין במנחת שלמה

לחבירו חייב להעיד בבי״ד כ״ז שלא הרשיעוהו

ח״א סי׳ פ״ב (ד״ה ובעיקר!
סי׳ כ״ט וד״ה ולמש״נן.

בבי״ד ,וכ״כ באו״ש פי״ב עדות ה״ב וד״ה הנהו.
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הנה נשלחו אלו מק״ק פלוני דברי ריבות אשר נפלו בין בעלי חיצים פלוני
ופלוני ברוב דבריי וגביית עדות וטענות אשר היה עלי לטורח רב הקריאה
בהם אם מפני אריכות ממנה לשון שעלה על ל״ד דפין גדולים מליאים על כל
גדותיהם ואם מפני דברים הבזוים ולשון סרוח אשר בא בהם וגעלה נפשי
בקראי אותם ומ״מ להשקיט הריב קריתי ושניתי ושלשתי אותם עד כי היו
שגורים בפי ובלבבי כפסוקי דזמרא ואמרתי אחכמה לדעת פשר דבר בין
הצדדים והיא רחוקה מכליותיהם כאשר דברתי אתם עמם בהיותי אצלם.
ולדבר ע״פ הדין בדברים האלה קשה כתורמס כי מי יתן פלס ומאזני משפט
תומן ועוכל' על כל דבר קינטר הרב הוא או מעט הקל הוא או קשה ומ״מ
טרם החילי לדבר בעצם דבר המשפט ארשום קצת כללים הנוגעים בנדון
הזה ובטענותיהם לפי הדין כמ"ען מהרש"לkj.י׳כתב מהר״ם מי שתבע את
חבירו מחמת ביוש דברים והוצאות ש"ר וזול כופר ואמר להד״ם אין בו דין
שבועה כי אין בו דררא דממונא וכוי וכ"פ מהרש"ל בי"ש פרק החובל סי' מ״א
והכי ק"ל בש"ע סי' פ"ז סכ"ה ובסי' ת"כ סל"ח בהגייה (.ב^;התחיל אחד בשייר
והשיב לו זה ג"כ ש״ר אפילו קשה ממנו אין שום דין ביניהם והראשון מחויב
יותר לבקש מחילה מהשני אם רוצה להיות יוצא ידי שמים • 'jJאבל אם השיב
לו השני כמה ש"ר יצא אחד באחד ובשאר משלמי' .ומ״מ מקי5ין מפני שחבירו
התחיל בריב וכלל הדבר בענינים אלו הכל הולך אחר פשוטו של דבר ולפי
הבנת השומעי' החירוף הן להקל הן להחמיר אף כי יש לתרץ דבריו ודלא
כ י "א ;.די טמא מטומאה ריק שקרן זייפן נבלי עזות פנים חצוף אין בהם דין
בושת ע"פ הדין רק לצאת ידי שמים או משום מיגדר מילתא אבל אין הב״ד
כופין אותו ומ"מ נקראו קנטורים להקל על השני שהוציא עליו ש״ר אחר
שקראו חבירו הנ"ל (.ה')כתב מהרש"ל סי' מ"ז בא המוציא ש״ר לברר דבריו
בב"ד ולא הספיק חייב מלקות ואינו רשאי לפדות כשאר מוציא ש״ר לפי מה
שהחציף כ"כ לא די שביישו בתחלה ועכשיו הוסיף חטא על פשע וביישו בב״ד
ומ״מ יש להקל בצורבא מרבנן או שהיי אחד מטובי העיר והולך בדרך היתר
רק שעכשיו נשתגע(.וי קורא לחבירו כופר בתחית המתים אין עליו דין רק
לפי ראות דייני העיר ולפי הקנתור שקנתרוהו חבירו כללא של דבר אין דין
ש״ר רק באיסור לאו או שפסלו לבא בקהל מחמת לאו הן בפרט או בכלל כגון
משומד פושעי ישראל רשע מסור 'jlJדין מוציא ש"ר מלקות בב״ה לפני והוא
רחום או יפדה בל״ט זהובים ריינש או לפי תואר הענין ומחילה בציבור
לחב י רו .לח '/מבואר בח"מ סי' שפ"ח ס"י וז״ל מותר להרוג המוסר וכוי ומותר
להרגו הודם שימסור אלא כשאמר הריני מוסר וכוי ומתרין בו [נשאלתי וכי
חמור אלך ואמסור מאומר אלך ואהרוג לפלוני שאפילו התרה בו כמה
התראות ועומד בדיבורו אין ממיתין אותו ואפי' גבי ממון אלך ואגזרה
לדקלי דפלניא ק"ל עביד איניש דגזים ולא עביד כבפ' ח"ה ל"ג ע"ב .וי״ל
דשאני דבר הנעשה בפרהסיא ואפשר שיעמוד מנגד הוא או אחרים .לכן י״ל
דגזים ולא עביד .ויותר נ״ל דשאני מוסר דלא עביד מעשה וקולא בעיני
אינשי דאין בו ל״ת דאורייתא ולכך בשאר דברים דעביד מעשה דפשוט לכל
אסורו אפילו אומר אלך ואעבוד ע"ז אינו חייב מיתה אם לא במסית וע״פ
תנאים שחילק הש"ס בפרק ד"מ ס״א] ואייל אל תמסור אם העיז פניו ואמר לא
כי אלא אמסרנו מותר להרגו וכוי וברור לענ״ד שבדקדוק רב כתב הרב
ומתרין בו לאו משום דחייבי מיתות בעי התראה שהרי המוסרים הם מאלו
דמורידין ולא מעלין ולא בעי התראה רק משום דכיון דע״י דבורו נרצה
להחשיבו כמסור וזה אינו רק ביש רגלים לדבר ועל כן מתרין בו וכשחוזר
ואומר אלך ואמסור הרי רגלים לדבר שיעשה כן וכ"כ הרשב״א בפי' בתשובה
סי' קפ"א ואע"פ דבסי' ל"ד ם"כ סתם וכתב דפסול לעדות הרי בסי' שפ״ח
ס"ח כתב בהגייה דיש חולהין ושם לא נזכר שונא ובזה צ"ע על הסמ״ע
שחילק בכך סי' ל"ד .ונלע"ד דעד כאן ל״פ רק לענין עדות דלא יהא אלא ספק
הא ק"ל דלכתחלה לא יעיד כבסי' הנ"ל סעיף כ"ח מש״כ לקרותו כך ודאי
אסור ומלבד כל זה ברירא לן אם אמר אלך ואמסור ולא עשה אח״כ זמן רב
ומכ״ש דבר פרטי אם נודע דגיזם ולא עביד דאסור לקרותו עוד מסור.
והקורא אותו כך הוי מוציא ש"ר ומחויב לקבל דין !.ט' המוציא ש״ר על חבירו
יהיה מה שיהיה אינו בכלל כי יחם לבבו שנאמר דלאו איסורי עביד אם הולך
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דהש"ס שהרי אפילו אחר רשאי להכות המכה מכ״ש המוכה מש"כ טעמא
רשעת חימום לא הוי רק ממנהג או תקנות הקהלות וסמכו לדבר מ״ש והיה
כי יחם לבבו וכן מוכח לשון תשובות מהר"ם במרדכי ס"פ שור שנגח וז״ל
אמנם אם אתם רגילי' לפטור את בעל הסעודה מפני שהיה מוכה וכוי ע״ש
ונראה עוד דדווקא במוכה דהוי צערי דגופא פטרו את המוסר אפילו הפסיד
ע״י כל אשר לו כמבואר בנימוקי מהר"ם מריזבורג מש״כ בצערי דממונא כגון
שחבירו מסרו או שיבר כליו או הוציא עליו ש״ר וביישו אפילו תקנות הקהלות
אין כאן לפטרו אם חזר הוא ומסר חבירו באופן שהגיע חבירו לידי היזק יותר
ממה שהזיקו חבירו וזה מוכח ממ"ש במרדכי סוף ב״ק וז״ל ושכתבת יש
פוטרין את ר' יואל לפי שאין אדם נתפש על צערו כיון דשעת חימום הוי
שאותו קם עליו והעמידו בערכאות של גוים נהפך גם הוא כתנין וכוי איני
סבור שתקנו הקהילות דבר זה שאם השני חזר ומסר את הראשון ונתכווין
להפסיד את ממונו ובזה לא הציל עצמו רק שנתכוון לנקום נקם ודאי כל
כה״ג לא פטרו הקהלות אלא מן הקנס שלא לנדותו או להלקותו על המסירה
שמסר את חבירו כי יחם לבבו אבל מלשלם ההפסד שהפסיד את חבירו דבר
פשוט שלא פטרוהו כי לא באו להפקיע ממון ולהקל על דברי הש״ס וכוי וגם
זה הוא תשובות מהר״ם ולכאורה סתרי אהדדי ובמה שחלקנו יתורץ וכל זה
מצד המנהג או התקנה רק שגבי מוכה יפה כחם לתקן אפילו להפקיע ממון
מש"כ בדין הש״ס אדם מועד לעולם ולא שייך אמתלא זו .הבי דמטעמא
להציל עצמו לא שייך רק אם (וכן מבואר במרדכי סוף מסי ב״ק) תכף ומיד
אחר הנחת יד חבירו הרים אגרופו והכה רעהו בזה אמרינן שבזה הציל עצמו
מהכאה מחבירו יותר מש״כ אחר שגמר חבירו הכאותיו והפסיק מעט זמן לא
שייך וזהו פי' אחר זמן דנקט הרא"ש הנ"ל מש״כ מטעמא דכי יחם לבבו
פטרינן אותו לפחות כל אותו יום ואפשר אפילו יומא אוחרי כפי משמעות
הנהו תרי עובדי דבמרדכי .הגי נ״ל מסברא נכונה דמטעם להציל עצמו
נתכווין פטרינן המוכה הראשון לגמרי שהרי איניש דעלמא היה ג״כ פטור
לגמרי ומותר להכות המכה להציל המוכה ועל כן המכה הראשון חייב לשלם
להמוכה כל היזיקו .מש״כ לטעם כי יחם לבבו לא פטרינן המוכה הראשון אם
חזר והכה המכה לגמרי רק בזה יפה כחו שאף אם הזיק חבירו המכה יותר
ממה שהזיקו המכה פטור משום כי יחם לבבו ובזה לא שייך אומדנא במה
שהזיקו המוכה דלכי יחם לבבו אין שיעור מש״כ לטעם להציל עצמו דפטור
לגמרי צריך אומד במה שהיה יכול להציל עצמו ואם הזיקו יותר חייב כמ״ש
שם הרא״ש וכל הפוסקים אבל לומר שהמוכה הראשון אם חזר והכה את
המכה שיפטור לגמרי זה לא מיסתבר דמ״מ הרי עביד דינא לנפשי' ולמה
יתקנו הקהילות בזה לפטור המוכה לגמרי .הדי שמטעם להציל עצמו מותר
לכתחלה כמו שמותר לאחר להכות המכה להציל המוכה .מש״כ מפני שעת
חימום לא שייך לכתחלה וכי יתירו הקהילות להמוכה לנקום בחבירו אף אם
חבירו רשע והכהו למה יעשה גם הוא כמעשהו מעשה רשע רק שבדיעבד
נחשבו כאונס משעת חימום דחם לבבו ואין אדם שליט ברוחו .והנה הרא״ש
דין הש״ס נקט מטעם דלהציל את עצמו ואחר זמן דנקט ר״ל אחר סמוך
להכאת חבירו ולכך בא בנו בעל הטורים והב"י בש״ע ופירשו מיד ר״ל אפיי
מיד אחר שגמר המכה להכות דלא שייך להציל עצמו רק באם 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 ואותן הכאות הן רק או מעט לא ינכה כלל
מחיוב המכה והמכה הראשון חייב בכל .והנה לשון הגייה בש״ע וכן הוא לענין
גידופים וביושים המתחיל פורע הקנס ע"כ אע"ג דמדמי ליי בדינא מ״מ זה
הוא מתקנת הקהילות או מנהג המדינה מכי יחם לבבו בדבר שאין בו חסרון
כיס רק מלקות ונידוי וזהו לשון קנס במרדכי סוף ב״ק ועל כן פטרו השני אף
אם הרבה להשיב אפו יותר מגידופי וקללת הראשון כגון ראובן שקרא
לשמעון גנב וחזר שמעון וקרא לראובן גזלן וממזר דפטור משום דחם לבו
בקרבו ולא יכול למשול ברוחו לשער ולמדוד במדה שמדד לו חבירו ואפשר
שפטרו בזה מצד התקנה את המשיב לגמרי וכן משמע לשון המרדכי
בהגהות קדושין כי ר״י על דבר חבלות וגידופין המתחיל פורע הקנס לבדו
וכתוב בגליון והשני פטור משום כי יחם לבבו כדמוכח קצת במרדכי בסוף

- 3 -

ב״ק ודווקא בשעת חימום אבל לא לאחר זמן וכיוצא בזה ממש כתב הרא״ש
בפרק המניח וכוי והנה כתב חבלות וגידופין ובהג״ה ש״ע כתב גידופי'
וביושי' מפני דס״ל דתקנת הקהילות לא נתקנה רק על דבר שאין בו חסרון
כים כגון קנטוריי ובמרדכי ר״ל ה״ה ה״נ בהכאות פטרו המוכה מקנס ר״ל
כגון מלקות ונידוי ועונש ממון לקהל כבמרדכי סוף ב״ק ועוד פטרו כשיעור
שהזיק המוכה את המכה או המוסר את המכה יתר מהכאתיו /מהכאתו /או
מהזיקו מש״כ לחייב הראשון ולפטור השני לגמרי לא עלת' על דעתם ובהכי
מיירי המרדכי ס"פ שור שנגח ואחר זמן דנקט בגליון הגייה מרדכי ר״ל אחר
שיעור דכי יחם לבבו .מ"מ צ"ע על הגאון מהרש״ל דפסק אפילו בגידופי'
שהמשיב ישלם מה שהשיב יותר מגידופי' הראשון וזה לא יתכן רק מצד דין
הש"ס אבל מצד תהנת הקהילות מכי יחם לבבו פטור השני עכ״פ בדבר שאין
בו חיוב ממון אל חבירו .ומ"מ דברי הרא"ש בדין השוורים שכתב ג״כ אם
התחיל אחד השני פטור וזה אינו רק משום טעמא דנגיחות השני פטרינן
משום כי יחם לבבו וכ״כ הריין בהדיא והביא ראי' מכי יגח ולא שיגיחהו נמצא
דין אדם ובהמה בזה חלוקים בטעם כי דין בהמה הוי משום כי יחם מדין
הש"ס ולא שייך לומר דעכ״פ נקם נקמתו דנגיחת השני כאונס חשיבא
ופטרינן ליי לגמרי וגבי אדם דמועד לעולם לא שייך בדין הש״ס כי יחם
כמ"ש וכן לא שייך כל המשנה ובא אחר ושינה כמ"ש הרא״ש רק טעמא משום
להציל עצמו .והנה הרב הב"י ס״ל גבי בהמה וגבי אדם בתרווייהו אין לפטור
מסברת כי יחם שלא נזכר בכל הש"ס ולכך לא פלוג בסי' ת"ב גבי בהמה ומ״מ
בסי' תכ"א גבי אנשים שחבלו ס״ל סברא אלימת' דלהציל עצמו כפי שיעור
הצלה וכל זה לא שייך בבהמה דלא שייך בה כוונה ורצון להציל רק להזיק
מזיקו ודוק .ועתה נשיב על גוח השאלה כסדר דברים שבכתב א' אחר כל
הנחות הללו והקדמות אלו ראוריראיינו שלא דבר נכונה פלוני בפתח דבריו
לב״ד שהוא מחזיק לפלוני בחזקת רשע (ואין לומר בזה שלא נתכוון לבייש
דל"ל לומר שמחזקו לרשע מש״כ טוען מסרתני דלא סגי בלאו הכי לתבוע
מה שהזיקו ולברר במה) על שהוציא עליו לעז שבעל נדה וגם בשביל אביו
ובשביל אשתו ועל שאמר אלך ואמסור כי אין זה סדר עולם בסיפור דברי
טענו' ומ"מ אם בסוף הענין יבורר שאמת הוא שפלוני הוציא לעז ושייר א״כ
חייב מלקות הוא ואין להעניש פלוני על שהראו עתה רשע כי והיה אם בן
הכות הרשע כתיב ומ"מ בזה אלו נעשה בקהילה גדולה היו הב״ד קונסי'
לפלוני כמבזה חבירו בפני ב״ד .ב' בעמוד ב' תשובות פלוני גם זה פער פיו
לקרוא לפי בסיפור דבריו משוגע ־וכן לקמן כמה פעמים וראוי היי לב״ד
לגעור מ״מ באשר כתבו והסכימו כל הפוסקים שבענייני קטטות הולכים אחר
סדר העולם ודרך הבריות וכמש"ל סי' ג' (ומצינו בכה"ג בש״ס תרדא שטרי
חליצה ומיאונין תנן .תרדא כדי שיעברו מים לחביות תנן פ״ב זבחים /דף/
ואין סדר העולם להקפיד על זה אינו ראוי
כ"ה ע״ב יעיין ערוך ערך תרד)
לעו נש _'JL_.מ2_3ןהשיב וכפר שלא קראו בועל נדה רק אמר שמחזקו לרשע
ובועל נדה עד שיברר שאני רשע עכ״ל הנה כמה וכמה דברים אני רואה
בהגדות עדות הן בהעלמת קצתם דברים רבים שהעידו חביריהם הן בשינוי
לשונות ולא ידענו מה אדון ביי ומ״מ אין לדיין אלא מה שעיניו רואות לפי
דברי העד כמר פי משמע שקראו סתם בועל נדה וכן לפי דברי כמר פ' וכן
לפי דברי כמר פ' רק שלפי דבריו השיב פ' וקרי פ' ראש בריוני ורשע (וכן לפי
דברי פי) חזר והשיבו וקראו רשע וממזר וגם כמר פ' העיד שקראו ב״נ אך
לפי דברי פו"פ משמע שדיבר שמשקר כמו ב״נ וכן לפי עדות כמר פ' כך הוא
רה שהוסיף שפי חזר וקרא לפי ראש בריוני כעדות כמר פ' וכן העיד ר' פ' רק
שלפי דבריו חזר פלוני וקרי לר' פ' רשע .ועתה הדור אתם ראו איך נפל
השינוי והבלבול בדברי עדות הנ"ל ולפי קצת העדים ק״ל אתה מכחש כמו
ממזר אינו כלום ומכ״ש לפי קצתם שחזר וקראו הרי עביד דינא לנפשי' ורשע
גרע טפי טובא ממזר שהרי הקורא לחבירו ממזר חייב מלקות ורשע יורד
עמו עד לחייו וכמ"ש רש"ל ומכ"ש לפי מ״ש סי' ג' לפי עדות כמר פ' וכמר
פ' קרי ר"פ לפי ג"כ רשע עם בועל נידה היה ראוי לעשות דין פ' על ש״ר
יתיר' כי שילם לפי תשלומי כפל וכן לא יעשה וכן הוא לפי דברי עדות כמר פ'
ופי ובזה אף שחביריו העדים אמרו לא שמענו י״ל כך דרך העולם ולא דמי
לראי' שבס"ס כ"ט בח״מ דדרך בני אדם לראות דבר הנעשה בפניהם אבל
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לשמוע כל מלה ומלה בדקדוק אין זה .ה' ומה שהתנצל ר״פ מ״ש אלך
ואמסור מפני שהיה שעת חימום אין זה“הממלו י כי היתר שעת חימום הוא
דווקא לגבי הכאה כי חידוש הוא מה שהתירו זה דהא אמרו רז״ל א״ה בעי
ליתוביי דעתי י ואדם מועד לעולם והבו דלא לוסיף עלה לגבי הוצאת ש״ר
וכמ"ש בסי' טי ומ״מ שם כתבנו דאין לר״פ דין מוסר בזה מטעם אחר ע״ש.
='1בעמו!  '2תבע פ' לפי על מה שהוציא דבה וכוי כנזכר בעמוד ד' שלא היה
'גדול כציפורן נ"ל אם כוונתו הוא על שאמרו עליו שהשליך ילד לבה״כ ובודאי
לפי ענין והנהוג לא יעשה כן ואף לפי עדות כל הנשים הריון מקולקל או נפל
מעוך מקרי ילד לא מקרי והיה ראוי לעונש מצד מגדר מלתא אבל מצד הדין
שבענייני בושת הכל הולך אחר המובן כאשר כתב והאריך הגאון רש"ל א״כ
באם כל השומעים הבינו כוונת הדיבור שהיה על הנפל א״כ מדין אין עליו
עונש שהוא היתר גמור לזרוק נפלים לא יספדו ולא יקברו וכמ"ש בש״ס מסי
פסחים ט"ו ובספ"ק דנדה דף ט' בשפחתו של מסיק והוא תוספת' בפט״ז
דאהלות על משנה שם בס״פ בור שמטילין בה נפלים ובישראל מי ירי כדמוכח
בש"ס הנ"ל שמעינן דאורחייהו בכך .אכן באשר לדעת הנשים וע״ה הוא
מעשה תועבה רע ומר ראוי לעונש קצת וכדבעינן למימר לקמן .ז' שם השיב
פ' הוא כסיל הוא או יל הוא רשע הוא מסור מפני שקראו בעל לה״ר וכוי הנה
בהתנצלות הזה אין בו ממש ולדרשה קא אתי וכי ס״ד דמאן דקרי לחבירו
גוותן /גאוותן /דשרי ליי לקרותו עובד ע"א או כופר בעיקר לפי דרז"ל בפ״ק
דסוטה או אם קורא לחבירו רגזן או שקרן דיחזור ויקרא חבירו עובד ע״ז
וכהנה רבות אדרבה כל מה דנוכל להקל ולתרץ דברי מוציא ש״ר עבדינן
כמ"ש בח"מ סי' ת"ך גבי בן הזונה ופסול ואף דיפה השיגו הגאון מהרש״ל
והדין עמו (וכי ס״ד שיתנצל זה שהרי לחבירו מועל בהקדש לנהנה בלא ברכה
ורוצח למלבין פני חבירו וגזלן שדא השיב לו שלום וגנב לגונב דעת) דהכל
הולך אחר הבנת השומעים אדרבא משם ראי' לפי סדר העולם אין זה זלזול
כלל .ח' שם מ"ש שאין זמן רב כזה נקרא שעת חימום ומ״ש בענין נפל הנשלך
אין צורך להשיב עליו שכבר כתבנו באלה .ט' ע״ד מה שטען עוד בשביל
שזלזל כבוד אביו הותר לו לתבוע עלבון אביו ואביו זקן ות״ח וכוי אמת הוא
כמ״ש גבי ראובן עלבון אמו תבע וראי' ממה שארז"ל ומקללת י ולדי ו בפניו
ונחלקו הפוסקים אם ה"ה מקללת אותו עיין בב"י באייה סי' קט״ו ואפילו
צורב' מרבנן בעלמא מחויב למחות ביד המקנטרו ומביישו שהרי נפיק ריחש'
מאודני' דרשב"א בההוא עון ואע"ם שכתב מהרש״ל שאף אם הוציא ראובן
ש״ר על שמעון לא הותר לשמעון להוציא ש״ר על אבי ראובן דריבך ריב מ״מ
י"ל אם הוציא ראובן ש״ר על אבי שמעון שרי לשמעון להוציא ש״ר על ראובן
דברא כרעא דאבוה_.ב_2אבל אין זה נכון רק בענין שנוגע הש״ר גם לו כגון
שקורא לאבי שמעון ממזר וכיוצא בזה מש״כ אם קוראו רשע וכל מום רע אף
דמחויב הבן למחות ככל האפשר ולריב עם ראובן מ״מ אסור לו לחזור
ולהוציא ש״ר על ראובן ואם ירצה אבי שמעון יתבע את ראובן אם היה בפניו
או בענין שכתב מהרש"ל ס"ס מ"ב ולא דמי להכאה שכתב הרא״ש בפרק
המניח סי' י"ג שאפילו אחר יכול להכות המכה להציל המוכה ע"ש.
ומכ״ש באשר אין פ' מחויב במה שדיבר על אבי פ' ולא נקרא ש״ר כלל־־אפילו
אם היה מדבר כך על פ' עצמו כבסי' ל״ב .י״ב ומה שביקש ר' פלוני לומר דין
חדש שאם ראובן קרי לבן שמעון רשע שרי לשמעון לחזור ולקרות לראובן
רשע שהרי אם בן שמעון רשע שרי לקרות לו רשע בן רשע .ליתא די"ל אף
דשרי לקרות בנו רשע בן רשע .מ״מ אסור להרות אותו רשע דהשומעים
סוברים מצד עצמו ולכך אין התנצלות כלל לומר שלכך קרא לפלוני רשע
מפני שפלוני בנו הוא רשע .וצ"ע בש"ס דרז״ל על את אביה היא מחללת .עוד
נ"ל דלא שרינן לקרוא לרשע בן צדיק או בינוני רב״ר בשכבר אביו מת וראי'
ממדרש תנחומא ואתחנן בנפשותם ולא באבותם גם לא ברירא לי זו ההלכה
וכמו שהארכנו בספרינו מ"ח בא"ח סי' קכ"ח יע"ש וגם בת"ח פקפק בזה .י״ג
חזר ותבע פ' והחזיק לפי בב״ד בשם רשע על שקראו ממזר בן הנדה ובזה לא
העיד שום עד א״צ להשיב ופי נאמן אבל מה שטען משעת חימום ליתא
שזריקת התינוק אינו ש״ר כלל וכמ"ש סי' ו' (מיהו בזה י״ל מאחר דלדעת
רוב המון עם ונשים הוא איסור וזלזול גדול למי שעושה זה שייך שפיר כי
יחם לבבו)"? .ד ע"ז טען פ' מה שטען כאן ביקש לטעון ולהשתבח בקלון
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הכירו ומ״מ לא כיון יפה דעד כאן לא התירו בסי' י״ז ס"ד ובסי' קמ״ו סל״ה
רק שיכול להושיב אצלו אחרים אבל עכ״פ בעל דבר עצמו יטעון או ישב
בביתו וישלח מורשה מש"ב אם הוא בב״ד אין הנתבע והתובע יכולין לעשות
מורשה לדבר וכ"ב בש"ב סי' ככ"ד״ט״ו ובטענה שניי התכבד ג״כ בקלון רבו
של פ' והוא ידוע ואף שבגוף הענין בזה הדין עם פ' מ״מ כוונת פ' ורבו היי
שגבי הוצאת ש״ר לא שייך שיעור שעת חימום דבל שעה שעת חימום מיקרי
ושרי למסור ופי הבין שי"ל שגבי הוצאת ש״ר לא שייך שעת חימום להתיר
כלל ועל כן אמר שטען נגד עצמו וע"ה ובור קרי ליי אבל לא הבינו .ומ״מ
בזה יפה כח פ' אבל כבר כתבנו שלא נצרך לתירוץ שעת חימום ובלאו הכי אין
על פ' דין ודברים באלך ואמסור ולא באינך הנ״ל .גבי ז ע"ז חזר פ' וקרי לפי
רשע תוך סיפור דבריו אף כי אין בהם ממש אדרבה אף כי אמת הוא בענין
הנפל שפי אמר איז ניקש /זה כלום /מ״מ הרי העידו מרת פ' בשמה שפי כעס
על שהשליכו ואף אם לא כעס אפשר לומר שדעתו היה להראותו עוד ומה
שנעשה לא ברצונו ולא ע"פ דיבורו נעשה ומכ״ש לענין דין שימור ימי
טומאה דאחזוקי אי נ יש ברשיעי לא מחזקינן ומסתמא אף שאמר שלא כלום
הוא חשבו להחמיר להמתין כיולדת נקיבה ונאמן אדם לומר פרוזבל היה לי
ואבד ובהיתר לקחתי ריבי' וכיוצא בזה ומנלן שהיה בו צורת ולד ושהיה בו
עצם וגם בזה קצת אחרונים מקילין לענין חומרא יתירה זמן המתנה דידן
לנקיבה"? .ז התנצל פ' מה שאמר שתוך בה״כ תהיה קבורות פ' עפ"י הגמ'
לאו כל כמיני' לפסוק דיניי דהאי גברא במה ולהטיל עונשים ואין בדרש
התנצלות על ש"ר וכמ"ש והדרשה תדרוש ומ״מ קללה תחשב ומצד הדין אין
בו עונש דמי למ"ש סי' ל״ב .ומה דמשמע שהרא פ' לפי רוצח וגנב לא ידעתי
עדות גמורה וראי' לדבר גם לא תבע ר"ס עלבונו באלה .מה שהעיד כהר״ר
פ' סוף ע"ד אין כאן רק עד אחד וכמ"ש סי' כ״ו לקמן ואפילו היו כאן שני
עדים הרי פ' אמר תחלה שזרק תינוק לבה״כ ומה שהשיב שמשקר כמו ממזר
כה"ג אינו ש"ר כמ"ש בדינים סי' י״א רק שבסי' ו' כתבתי לפטרו ומאותו
טעם נפטר גם ר״פ ודו"? .ב״ח עוד שם ביקש לפסול כמר פ' בשביל שתולה
בדין עם פ' ואפשר לפי שעה הוא רשע לא ידעתי שום טעם בזה דא״כ יפסל
כל מי שיש לו דין ודברים ותביעה עם חבירו .י"ט ומ״ש ראי' שתמול שלשום
ביקש אותו לעדות נגד פ' ולא רצה לבוא ש״מ שלא רצה להעיד נגד פ' מה
בכך שמא לא ידע דבר ולא רצה לבא חנם לב״ד ולא מחזקינן ליי שעבר באם
לא יגיד וכבש עדותו ואם תמצא לומר שלא יפה עשה וכבש עידותו שמא לא
היה לו פנאי כאשר טען פ' ע' י"ד ואת"ל שנמנע הואיל שהוא נגד פלוני מ״מ
לא מחזקינן ליי שיעיד שקר דסברא זו ארז״ל תרתי לא עבדי וכבישת עדות
לא חמירי לאינשי מש״ב עדות שקר .כ' עוד ביקש לפסול פ' לעדות מכח
אהבה ידוע שיהונתן היה כשר עדות לדוד־לפני שלקח אחותו אף שנאמר
נפלאה אהבתך לי וגוי ויהונתן אמר את אשר יבקש את נפשך יבקש נפשי והכי
ק"ל דאוהב ושונא כשרים לעדות וכמ"ש לר״י לא נחשדו וכוי ומה שהאריך
בלזות שפתים על פ' בלעג הרבה ותמהון לבב אין זה רק הוצאת דבה ואפילו
לא יתבע פ' עלבונו ראוי לגעור בו מכ״ש באם יתבע שיעשה לו משפט חרוץ
והרי גם אני מן הנשאליי בהוראת שלחופי' ומן המתירי' .ומ״מ וכי בשביל שפ
ביקש להחמיר כמהר"ר ישעי' ז"ל וממה שהבין מדברי א״ו הארוך נאמר עליו
שהוא רשע גמור ממשנת הגס לבו בהוראה וכוי חלילה לא יעשה כן בישראל
וכן בשאר דבריו בזה הדף הבל יפצה פיו ולא מצא ידיו ורגליו בהם ואמת הוא
מה שדיבר פלוני שלפעמים הרשות ביד ב״ד לפרוז על דין תורה בקצת
דברים כמ"ש .כ״א עוד טען פי איך דיבר פ' בפה מלא לפני ערלי' וכוי אם
אמת הוא היה ־ראוי ־לענוש עכ"פ מן הקהל כמבואר בהגייה ס״ס שפייט .ואפשר
היה לומר שיש לו דין מסור הואיל שדיבר לפני הערלי' ולא דמי למדבר לפני
הקהל דאין לו דין מסור כמ"ש שם .אבל ר״פ מכחש שלא היו שם ערלי' ואין
עדות על זה (אבל ראיתי לקמן עי"ז שר״פ טען שלא ידע שישבו שם ערלים
ואין טענה זו מספקת שלדבר דברים כאלו היה לו לראות תחילה ומ"מ אע״פ
שמסתמא יש ג"כ עדים על זה אין ברור להתיר לקרותו ח״ו על זה מסור אף
שנסתפקתי כי לא ברירא לי) ו י"ל הואיל שהדבר ההוא היה מפורסם א״כ אם
דבר לפני יהודים לבד מה פשעו ומה גילה נסתרות מש״ב שם מיירי בדברים
נסתרים שע״י שהוא גילה אותם לפני קהל ועדה תיפוק מיניי תקלה וזה
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ברור^-ליב ביקש פי שיעשה לו דין מפי הואיל שחשדו מאשתו בימי טומאתה
גם זה הבירהואיל שלא דיבר בפי' ונתן לו שם בועל נדה או הוציא עליו שם
זה רק אמר מכח סברא מיסתבר' ליי כך אין לו עליו דין רק אם חשדו
עוד ביקש פ' שר״פ יקבל תשובה ולעשותו רשע
בכשרים יקבל דין שמים■
מפני שהמרה עם אותו כומר בהמרה ח״ו בביאת המשיח לפני זמן קצוב גם
שדיבר שכל שנפטרו בהמשך זמן הזה הם רשעים גמורים אם אמת הוא אין
אלו דברי חכמה ומ״מ ברור שכוונתו לא לרעה היתה וכל מעשה אדם
הולכים אחר כוונת הלב ורחמנא לבא בעי ומ״מ לא קרי פ' לפי בשם רשע רק
סיפר דברים .עי״ז טען פ' איך קראו פ' על לא דבר ראש בריוני בפני רבים
הנה למעלה נזכר זה בעדות כמר פ' ואפילו היה כאן שני עדים נראה דכינוי
זה הוי כמו נבל ודוק וכיוצא בו דאין עליו כלום מדין תורה כמ״ש סי' ד'
בדיני' אבל אם לא היה כאן עדות ואפילו עד אחד לא מהני אם מודה שהרי
מודה בקנס פטור מצד הדין מכ"ש אם מכחיש העד דפטור כמ"ש בש״כ סי'
פ"ו סעיף קטן מ״ה .טען פ' איך שקרא אותו פ' לפני ד' חדשי' חצוף בהליכתו
לדוכן זה היה מעשה רע ומר מאד כי לא סגי דלא מברך ליי לפי מחשבתו
הניכרת אף גם זאת יעשה לו בבה"כ ובי״ט בודאי היה לצבור לגדור גדר
בשעת מעשה אבל מסתמא בלחש דיבר ואין עדות בזה גם מ״ש עוד שכמה
פעמים אמר ר״ס אלך ואמסור לפני הרב צריך עדות וחצוף מבואר דמצד
הדין פטור בדיני' סי' ד' .לייא ע״ב מה שטען פ' נזקקין לתובע תחלה לא דק
דזהו שייך דווקא בתביעת ממון וכמבואר סי' כ"ד מש״כ בדברי קנטורים
ודבר שאי אפשר הוא שהרי הקנטורים והסכסוכים והוצאת ש״ר של שניהם
מעורבין ותלו ין זה בזה ומ״מ כפי מה דאפשר אברר דבריהם בדרך שביקש.
עכ"א אין בו דבר ממש להשיב עליו .ל"ב עכ״ב ענין התנצלות פ' על שקרא
לאבי פ' מפנה בית הכסא ע״פ הדין אזין בזה דין ש״ר ואין צריך התנצלות
לדינא .ל"ג עב"ג מה שנוגע בענין אשתו של פי אין הדברים ברורים בין שתי
נשים הללו מיי המתחיל ומי המסיים גם לא נשאלתי בזה .אחר כל הדברים
הנ״ל ראה ראיתי לסדר הדברים כפי האפשר וליזקק לתובע תחלה והנה
בארבע פרקים הדבר הנ"ל מתרבה .והנה במה שנעשה ביום ג' חש״מ של פסח
אין טענה כלל וכוי :נאם יאיר חיים בכרך .טו"ב טב"ת לפ״ק
********************

*** נא לשמור על קדושת הגליון ***

ח £7
שו״ת חוות יאיר סימן קסג

שאלה חבורת מוכרי כסות שלומדים ג״כ בכל יום אצל בר אוריין ותיקנו שכל משפטים שיפלו בין איש לרעהו מבני
חבורה מענין השגת גבול בענין המכירה יבואו לדין לפני רבם המגיד שיעור בדברי אגדה בכל יום .ומפני שנתרבו
המשפטים והוכבד עליהם הוצאות הפסקים יעץ להם גבאי שלהם והוא הגדול והירא אלהים שבהם מה לכם לאבד
מעות הפסקים עם בלוי הזמן המרובה מלבד הנסתרות שלא נגלה לרעהו מה שהשיג זה גבולו לדבר עם מערופי׳ שלו
ולגנות סחורות חבירו דחייב מיהו בידי שמים ואחר שא״א לתקן פרצה זו שכבר נשרשו בחטא לכן נסכימה יחד להתיר
בינינו השגת גבול באיזה אופן שיהיה ונמחל זה לזה הפסד ממון שגרם לו חבירו ובזה ינוח דין שלמטה וישקוט דין
שלמעלה .ושאלו לרבם אם יש בכחם לעשות זה ואם יצאו י״ש בכך והשיב להם רבם כי הוא נוגע בדבר מפני שהידרלו
הנאת ממון לפרקים ע״י מחלקותם ומ״מ אכתוב לכם דעתי בכתב ותראוהו למי שתרצו ליושבי על מדין אם יפה דברתי
שמעו בקולי ואם אין עשו כטוב בעיניכם וכך כתב ונתן בידם .נראה לי כי אף אם הריעותם אשר עשיתם בהשגת גבול
ודברו בו הפוסקים שלפעמים חייב לשלם ולפעמים הוי גזל מפני ד״ש ולפעמים נקרא רשע ובכל אנפי איסורא מיהו
איכא .מ״מ המעשה האחרון אם יגמר דעתיכם להתירו ע״י מחילה קשה מן הראשון דבלי ספק ע״י שיעשה לכם היתר
תגדל המהומה והמריבה והמגערת והחילול השם כמה כפלי כפלים מאשר היה בראשונה עד כי ימלאו בתיכם חמס.
ואם תעשו תקנה או קלקלה זו לזמן בלי ספק יעבור זמן המוגבל וישאר ההרגל ויעשה טבע קיים בלי תרופה .גם פן
ילמדו מכם גם במקומות אחרי׳ ובעלי משא ומתן דילפינן ממקלקלת׳ והייתם חוטאים ומחטיאי׳ ומי יתנני קצין עם
פרנס ומנהיג היתי מעניש לבני חבורה על מחשבה רעה כזו כפי יכולתם והנשארים ישמעו וייראו .ומפני שאין
 —.מבוקשכם תוכחת מוסר רק דין ומשפט אם מספיק תיקון כזה להוציאו מידי אבק גזל.׳ לכן אני אומר כי גם'לענין דין
” תורה אינו מספיק כלל ולא ינוקו בתיקון כזה אפילו בדיני אדם וכן כל המוחלים זה לזה לעשות מעשה שאסרה תורה
כגון גניבה ואונאה והשגת גבול דמלבד דלא ינקה מדין שמים כל עושה אלה מצד שהוא נגד ישוב העולם והנהגתו וזה
היה חטא דור המבול כי מלאה הארץ חמס קראו חמס מפני שאין נקי מהם ה״ל כחמסן דיהיב דמי ואע״ם שי״ל שאני
שם דלא מחלי מאן יימר ולדעתי להרגילם לא קפדו כלל דלא נאמר בהו כמו גבי סדום דצעקתם באה לפניו יתברך שמו.
ותנן במשנה החובל בעצמו אע״פ שאינו רשאי פטור ולמה לא יורשה שהרי מחיל לנפשי׳ מ״מ הקפידה תורה ואמרה
ושמרתם לנפשותיכם וגם על הממון הקפידה מבל תשחית בכמה גוונא וכן אמרו הקוצץ נטיעותיו אע״פ שאינו רשאי
 .וכו׳ וכן כל ההוא סוגיא דקרע את כסותי שבר את כדי או ידי ורגלי לענין חיוב ופטור דתשלומין מיירי מ״מ אסור הוא
; ולא מהני בזה רשות חבירו.
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-1 -

רש

t3*H

הלי׳ כבוד אב ואם

הסוהר עד שלא מצא ולא תבוא ,עכ״ל .והוא

•יייי
?יכבד אביו רשע

ע׳׳פ הגמ׳ במס׳ כחובות וקצב].
(כא) לכבד אביו רשע .עיין רמב״ם
נקצד] .ובש״ך [קצה] כתב,
והא דהוצרכו לטעם "כדי שיבואו הם לה",
והרי אף הנשואה חייבת בכל המצוות מיהו אע״פ שאינו מחוייב לכבדו אסור לצערו
דלקמן סימן רמ״א ס״ד
אביה
מכיבוד
חוץ
ואמה^ ,ץאס הנידון יח .בשו״ע נקצג] כתב ,ממזר ה׳ .דשם איתא ,היו אביו
ואמו רשעים גמורים
משוס "מצוות חסד חייב בכבוד אביו ובמוראו אפילו
ועוברי עבירה אפילו
שרוצה
לעשוח היה אביו רשע ובעל עבירות
נגמר דינם להריגה
לחברוחיה ודאי שיש
מכבדו ומתיירא ממנו:
להקדים לעשות לבעלה
ויוצאים ליהרג אסור לו
כיון שהיא משועבדת לו ,וברמ״א כתב ,וי״א דאינו מחוייב
להכותם ולקללם ,וכר
ולכן הוצרכו לטעם "כדי (כא) לכבד אביו רשע אא״ב עשה
עכ״ל .ושם בסעיף ה/
שיבואו הס לה" דבזה תשובה (טור מרדכי פרק כיצד מהגהות
עבר אביו או אמו עבירה
שלוקים עליה והיה הבן
מיימוני פ״ו דהלכוח ממרים):
נחשב כצרכי עצמה
שליח לדיינים לא יכה
שהבעל מחויב לתת לה5.׳ יט .בשו״ע !קצת! כתב ,אמור
אע״פ
וכו׳
אותם
ומש״כ הרמב״ס "כדי לאדם (כב) להכביד עולו על בניו
שראויים לכך ולא עשו
שתצא לבית ולדקדק בכבודו עמהם שלא
אביה לבקרו" היינו
תשובה ,עיי״ש נקצה.
כיבודם
לשם
שהולכת
באופן שזה צורכה ,ולא
ועכ״פ תינוק שנשבה אינו בכלל זה ,וגדריו
שמזה היא פטורה אס בעלה מקפיד.
מבוארים בספר "חוט שני" שבת
וכאן המקום להעיר על נשים נשואות
שעוסקות בגמילות חסדים ושאר
מצוות וכינוסים ,אשר יש פעמים שהם על
חשבון בעלה ,ולפעמים זה על חשבון ילדיה,
שיותר מוטל עליה הטיפול בהם מאשר מצוות
אחרות ,ועליה לעסוק בחיובים המוטלים עליה
ולא להפקיע עצמה מהן.
וישנן שאף שאינם יוצאות מביחן לעסוק
במצוות הנ״ל ,מ״מ הן מנהלות
בטלפון מתון הבית את המצוות ושאר
עיסוקים שפטורה בהן ,כאשר מוטל עליה
השיעבוד לבעלה והטיפול בילדיה כראוי ,שהם
קודמים לכל.

ח״ב [קצז].

המכה לבנו גדול  -הכאה בגוף והכאה
בנפש

א-(כב) להכביד עולו .במס׳ מו״ק 1ר]
אמרינן ,אמתא דבי רבי
חזיתיה לההוא גברא דהוה מחי לבנו גדול,
אמרה ליהוי ההוא גברא כשמחא דקעבר
משוס ולפני עור לא חתן מכשול נדכיון דגדול
הוא שמא מבעט באביו והוה ליה איהו
מכשילו ,רש״י] דתניא ולפני עור לא מחן
מכשול במכה לבנו גדול הכתוב מדבר .ובשערי

שער הציון
וקצד] פרק ו׳ מהל׳ ממרים הל׳ י״א:
נקצג] סימן ר״מ סעיף י״ח:
וקצב] ע״א ע״כ ,ע״ב ע״א:
[קצו] עיין מש״כ האור החיים פ׳ קדושים פרק י״ע ,ג׳ ד״ה ואח שבחומי משמורו:
נקצה! ס״ק כ׳:
[ר] י״ז ע״א:
נקצטו שם סעיף כ׳:
[קצת] סימן ר׳׳מ סעיף י״ע:
וקצזז עמ׳ רס״ח:
חוט שני  -יום טוב וחול המועד קרליץ ,שמריהו יוסף ניסים בן נחום מאיר עמוד מס 08ג(הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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שו״ע יו״ד סי׳ ר״מ סעיף כ׳

תשובה לרבינו יונה [ש״ג ,פ״א] הוסיף :פן
תהיה לבן לפוקה ולמכשול לחטוא בלשונו
ולהלקות אביו.

של*
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מתמר סרי עד עשרים וארבעה ,כתנאי חנוך
לנער על פי דרכו [1־ mר׳ יהודה ורבי נחמיה,
חד אמר משיתסר ועד עשרים וחרתין ,וחד
אמר מתמר סרי ועד עשרים וארבעה.

וכמס ,קידושין נרא] גרסינן ,רבה בר רב
הונא קרע שיראי
ופרש״י ב׳ פירושים.
באנפי רבה בריה ,אמר יביאם לידי מכשול ,אלא ימחול
א׳ .משיחסר שנין הגיע
זמן לכנוס [לישא
איזול איחזי אי רתח אי ויעלים עיניו מהם ,שהאב שמחל
לא רתח .ודלמא רתח
אשהן ויותר מעשרין
על כבודו ככודו מחול:
וחרחין אל תאחרהו .ב׳.
[ואמר לאבוה מידי כ .עוד כתב בשו״ע נקצט],
לשון אחר ,אדידך על
בריתחיה ,רש״י] וקעבר המכה לבנו גדול היו מנדין
צוארי דבריך ,בשעה
אלפני עור לא חתן אותו ,שהרי עובר על לפני עור
שעוד ידך תקיפה עליו
מכשול [שגורס לבנו לא תתן מכשול .ולא מקרי גדול
לחטוא ,רש״י] ,דמחיל
הוי זהיר ללמדו חוכחוח,
לדבר זה רק אחר כ״ב שנה או
ליה ליקריה וכר.
ואיזה זמנו ,משיתסר
כ״ד שנה( .בקונטרס פ״ק דקדושין
ועד עשרין וחרחין ,בציר
וכתב בב״י [רב /וכתוב
וב״י ס״ס של״ד):
בקונדריסין ,דלא
משיחסר אין בו דעת
עשרין
אחר
אלא
ענינא
איקרי גדול להאי
לקבל תוכחוח כל כך ואל תכביד יסורין
ותרתין שרן ,או עשרין וארבע שנין כדאמרינן ותוכחות ,ויותר מעשרין ותרתין יש לחוש שלא
פ״ק דקידושין 1j־ uידך על צוארי ברך יבעט ,וסיים רש״י על הפירוש השני ,וזה
עיקר ,עכ״ל.
משיתסר ועד עשרין וחרתין שנין ואמרי לה
מתמניסר ועד עשרין וארבע .והביאו בדרכי מבואר דשלש תקופות יש בחיי הנער
לחינוכו ביסורין ותוכחות ,והס:
משה [רז־].
אך בחידושי הריטב״א במו״ק שם !רה] כתב א׳ .קודם גיל שש עשרה אין בנער דעת
וז״ל ,ונראים הדברים דלא גדול גדול לקבל תוכחות כל כך ,ועל כן אין להכביד
ממש אלא הכל לפי טבעו ,שיש לחוש שיחרס על הנער ביסורין ותוכחות כל כך כי אין
כנגדו בדבור או במעשיו ,כי אפילו לא יהא בר בו דעת לקבלם .ב׳ .מגיל שש עשרה עד
מצוה אין ראוי להביאו לידי מכה או מקלל גיל כ״ב או כ״ד זהו הזמן שמותר וצריך
אביו ,ומשוס דאורחא דמילתא דבגדול שכיח כי אף להכביד ביסורין ותוכחות כל כך כדי
הוא נקט גדול ,עכ״ל .והביאו בחיי אדם נרו].
לחנך אח הבנים .ג׳ .מגיל כ״ב או כ״ד אין
ועיין עוד במס׳ קידושין !1־... ]1אמר ליה להכביד ביסורין ובתוכחות כל כך שיש לחוש
רבא לר׳ נתן בר אמי ,אדידך על
שלא יבעט.
צוארי דבריך [בעוד ידך תקיפה על בנך קודם ובאגרת הגר״א כתב וז״ל... ,ויש שזורע על
שיגדיל ולא יקבל תוכחחך השיאו אשה ,רש״י]
האבן והוא לב האבן שאינו נכנס בו
משיתסר ועד עשרים וחרתי ,ואמרי לה כלל וצריך להכות את האבן עד שיתפוצץ ,לכן

שער הציון
נרגן ל׳ ע״א:
[רב] יו״ד סימן של״ד סעיף מ״ג:
ןרא 1ל״ב ע״א:
[רו] כלל ס״ז דין כ״א:
ורה] ד״ה שפחה:
אוח מ״ד:
[רוז] משלי כ״ב ,ו׳:

1ר ]1שם ,דרכי משה הארוך
וחן כ״ע ע״ב ,ל׳ ע״א:

חוט שני  -יום טוב וחול המועד קרליץ ,שמריהו יוסף ניסים בן נחום מאיר עמוד מס (309הח־פס ע״י תכנת אוצר החכמה
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כתבתי לך שחכה את בנינו אס לא ישמעו לך,
וחנוך לנער ע״פ דרכו וכר ,ואל ישגיח על
האומרים כי הנער אין צריך לזה ,ח״ו אדרבה
חנוך לנער וגו׳ קליפח האגוז ירוקה נוחה
להסיר וכו׳ ועיקר הכל הוא... .ועל קללה
ושבועה וכזב ,תכה אותם ולא תרחם עליהם
כלל ,ט ח״ו בקלקול הבנים יענשו אב ואס
מאוד וכו׳ ,עכ״ל.
עוד כתב הגר״א !רטן ,כשמכה את בנו לא
יכה אוחו מכת אויב דרך כעס על
העבר ,רק כונת ההכאה תהיה להצילו מן
העתיד וכו׳ ,ולכן אל יכה אותו הרבה בפעם
אחת רק מעט מעט לפי דרכו ולפי הגאות לו.
וכשרואה שרבה חמתו עליו לא יכה אוחו כלל
בעת ההיא.
מ״מ הכל לפי הענין .וכשלא צריך לייסר את
הבנים ,אזי יש איסור בזה.
עוד הוסיף שם וצריך להוכיח את הבנים
הרבה בדברים רכים בדברי מוסר
המתיישבים על הלב ,והעיקר בחינוך והרגל
והדיבור והמדוח צריך הרגל רב וההרגל על
כל דבר שלטון.
-ב-

"המכה לבנו גדול" שעובר האב משום ולפני
עור ,אינו דוקא על גופם של ילדיו,
דישנם הכאות שהם בנפש הילד ,כשמזיקיס
לילד או שמתערבים בחייו של הילד באופנים
שאין בזה משום חינוך ותועלת ,שישנם אופנים
שיש לדון בזה שהאב והאס מכשילים את בנם
בלאו דלפני עור .חוץ ממה שיצא שכרו
בהפסדו בחינוך הילדים ,עוד הפסיד בכך
שמרחיקים את הילדים מן ההורים ,וגס
מקשים ומצירים על הילדים לקיים מצות כיבוד
ומורא אב ואס כהלכתו.

ש>

ויש להורים לידע ,שאס מטס או כועסים או
מצעטם את הילדים במקום שאין בו
משוס חינוך ותועלת ,מלבד כל הנ״צ יש
פעמים שיש בזה משוס לאו דלא תונו איש אח
עמיתו דהוא איסור דאורייתא לצער אדם
מישראל ,וודאי שבניו ובנותיו של אדם הרי
הס בכלל זה במקום שאין בו משוס חינוך
ותועלת ,ואין הילדים רכושם של ההורים
שיעשו בהם כרצונם בלא להתחשב ולהזהר
בתועלתס ,וכבר כתיב תנוך לנער על פי דרכו,
ולא על פי דרכם ,ואין נפש הילדים כעצים
ואבנים לעשות בהם ולדבר בהם בלא לשקול
במאזני צדק.
ויש לחנך את הילדים שיש לכבד ולירא
מאביהם ואמם כמבואר בשו״ע ,כמו
שמחנטם את הילדים לשאר המצוות ,ומן
הראוי לקבוע עם הילדים לימוד הלכות כיבוד
אב ואם מהשו״ע ,או מחיי אדם סימן ס״ז,
ושאר פוסקים ,אך לא בצורה של שלטון
ואדנות עליהם.

ובפרט בזמנינו שהחוצפה והמרדגוח מצויה,
שיש לנהוג במשנה זהירות בפקדון
שנתן בידם הקב״ה ,כדי לגדלם ולחנכם בדרך
הישרה ,ובמקום הצורך יש לשאול ולהתייעץ
עם החכמים כשם ששואלים בשאר הלכות
התורה ,ויתקיים בו מה שאמרו במס׳ יומא
נרי] ...מה הבריות אומרות עליו ,אשרי אביו
שלמדו תורה ,ראו כמה נאים דרטו ,כמה
מתוקנים מעשיו ,עליו הכתוב אומר 1ויא]
ויאמר לי עבדי אחה ישראל אשר בך אתפאר.
ואם הילדים נקלעים למצב של "ולא יכה בנו
גדול" או ש״מכבידיס עולם" עליהם
וכנ״ל ,מוטל עליהם לשתוק ולהחריש וכמ״ש
ברמב״ס !ריב] שאפילו היה לובש בגדי
חמודות ויושב בראש הקהל ובא אביו או אמו

שער הציון
נרי] יומא פ״ו ע״א:
נרמ 1שס י״ע י״ט ,ואבן שלמה ס״ו ע״א:
[ריב] מובא בשו״ע סי׳ ר״מ סעיף ג׳:

נריא] ישעיהו מ״נו ,ג׳:
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שו״ע יו״ד סי׳ ר״מ סעיף כ״א

שני

שז

וקרעו בגדיו או הכוהו על ראשו וירקו בפניו,
לא יכלים אומן ,אלא ישחוק ויירא ויפחד ממלך
ודם
מלכי המלכים שצוהו בכך ,שאילו מלך בשר
וכדו׳ עדיף טפי שיתבע וידרוש מהם בתוקף,
גזר עליו דבר שהוא מצנוער יחר מזה לא היה מפני שבשעת מעשה יש יותר תועלת באופן
יכול לפרכס בדבר ,ק״ו
זה ,מפני שרצונו יעשה
למי שאמר והיה העולם כא .בשו״ע [ריזז כתב ,חייב כאשר דורש באופן
שייראו ממנו ,קמ״ל
ברצונו.
אדם לכבד (כג) אשת אביו
של
בגמ׳ דאפ״ה עדיף טפי
וכאשר המצב
אע״פ שאינה אמו כל זמן
"ולא
למימרינהו בניחותא "ט
יכה
שאביו קיים .וחייב לכבד בעל
לבנו הגדול" הוא מצב
היכי דלקבלו מיניה"
אמו כל זמן שאמו קיימת ,אבל
שאז יעשו מחוך הבנה
מתמשך אשר קשה לבן לאחר מיתה אינו חייב בכבודם,
לעמוד בזה ,יש על הבן
שיתקבלו הדברים על
ומכל מקום דבר הגון לכבדם
להתייעץ עם החכם
ליבם ,ולא שיעשו מחמת
מיתה:
לאחר
אף
כיצד לנהוג ,ועיין עוד
תביעתו ומוראו שאז לא
מש״כ בענין זה לעיל וריג].
יבינו ולא יקבלו ,מפני שכשדורשים בתקיפות
אין הדברים מתקבלים ומתישביס על הלב .חה
ג-והדרך בחינוך הילדים מנן במסכת שבח כלל גדול בחינוך ,שעדיף להימנע מלתבוע
נריז־! ג׳ דברים צריך אדם לומר ולדרוש בתוקף שאין הדברים מתקבלים כ״כ,
במוך ביתו וכו׳ .אמר רבה בר רב הונא אע״ג וכדאי להפסיד קצת כדי להרויח שיעשו מתוך
דאמור רבנן שלשה דברים וכו׳ צריך הבנה .וזוהי ההנהגה התמידית שצריך להיות
למימרינהו בניחותא כי היכי דלקבלינהו בנחת ,אמנם כשיש צורך מותר להשתמש גס
מיניה .אמר רב אשי אנא לא שמיע לי הא להטיל אימה [שאינה יתירה] ,וזהו דאמרינן
דרבה בר הונא וקיימתיה מסברא .ובמס׳ במס׳ שבח נרנוזז דרב יהודה שליף מצבייחא [מן
גיכוין נרסר] אמרינן עוד ,אמר רב אבהו הבגד בחמתו להראותם שהוא כועס ויגורו
לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו מלפניו ,רש״י] ,רב אחא בר יעקב חבר מאגי
שהרי אדם גדול הטיל אימה יתירה בתוך תבירי וכו׳ ,דקא עביד למירמא אימתא אאינשי
ביתו והאכילוהו דבר גדול וכו׳ ומאי ניהו אבר ביתא עיי״ש ,והיינו דאס יודע שאס יאמר
בניחותא לא יעשו הדברים ובכה״ג צריך למירמא
מן החי.
ומדקאמר בגמ׳ "אנא לא שמיע לי הא
אימתא .וכן הוא הדרך בחינוך הקטנים.
דרבה ב״ר הונא וקיימתיה
אשת אביו ,וכעל אטו
מסברא" משמע שהיה מקום לומר אחרת (כג) אשת אביו .במס׳ כחובוח נריחז
ובכל זאת קמ״ל שצריך לומר לבני ביתו
ת״ר בשעת פטירתו של רבי

בניחותא ולא מתוך אימה עיי״ש ,והיינו
דקס״ד דכיון שצריך לזרז אנשי ביתו לעשר

שער הציון
נריג! ואין לזה שייכוח למה שכחב הרמב״ס בהל׳ חשובה פ״ו הל׳ א׳ וז״ל... ,יש חטא שהדין נוחן שנפרעין
ממנו על חטאו בעולם הזה בגופו או בממונו או בבניו הקטנים ,שבניו של אדם הקטנים שאין בהם דעת ולא
הגיעו לכלל מצווח כקניינו הן ,כחוב איש בחטאו יומח עד שיעשה איש ,עכ״ל .היינו לדיני שמיס:
נריזז סימן ר״מ סעיף כ״א:
נרטז] ק״ה ע״ב:
נוסו] ו׳ ע״ב ,ז׳ ע״א:
נרידז ל״ד ע״א:
וריחז

ה״ג ע״א:
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ושמ״ק מוא״ש והמרדני ותינו ירומם מרת מא לקיימה.
כאילו נזכרה נקלמור ואס יעבור יקרא עבריין שהרי
כחג הרא״ש שדנרי הגאונים שאחר הר,לחוד ואפי' דברי
חכמים כל דור ודור הטועה בהס ה״ל כטועה נתר
משגה ה״ה נחי לענין זה הוי דנריהס כאיט הס כתובים
בתלמוד והעינר על רנריהס יקרא עבריין אנל מה שאמר
שהוא רשע והביא ראיה מדברי מהרי״ק שכתב כמשיאו
עצה הגזנ׳שלא לשמוע דברי הכמים שלא לישאנ׳הוארשע
ערום ויליף מק״ו שהוא נעצמו נקרא רשע • בחמלה אני
אומר אני דלת רקבלישנא ומהתיק שכר,נ וכחשיאו עצה
לנשור האמת קורא אני עליו רשע ערום ויש חילוק גדול
בניהם וההיא איירי לעניו שיכפור שבא עליה באונם
כדי כלא יצטרך לגלדס פשעיו אבל גם לו יהיה כדבריו
ש כמשיאו עצה שלאישאנה מ״מ לא נוכל ללמוד מזה שהוא
עצמו רשע וק״ו ךיך?ץ ק״ו פריכא לא יצלח למלאכה
ונעלם ממנו מה שפירש ושבים נם׳ יש נוהלי! אמראניי
איזהו רשע ערוסוהו המשיא עצה למכור מכסיסכרשנ״ג
ופרשנים שגרם לעטר על דברי הנוח! ערום דאכני
מעשיו והרי הוא חוטא ולא לו ומיהו החוכר עצמו דהיינו
ראשו! לא מיקרי רשע ואע״ג דלכחהלה אסיר לעשיח כ!
דלא המיר איסורי׳ שהרי השליטו המהןעיף ופירו׳לעשות
נהם כרצונו וכ׳יכ כטור מ״מ סי׳ רמיח שהמסית הוא רשע
וכניסת קאי באיסור וכן הא ראמרינן יתומי׳ שקרמו
ומכרו ננכשי׳ מועטת מה שמכרו מכרו ואמרינן בפ׳ היה
נוטל שהמשיא! עצה למכור נקרא רשע ערום לא אשחמיט
הר מןהפוסקי׳ לאשמועינן שהם רשעי׳ אלא ע״כ דווקא
כמסית הוא רשע לפי ההוא הוטא ולא ט אבל רגיסת
איסורא בעלת׳ הוא רקעביר ופשוט הוא ואס עבר עליו
רוח קנאה והשקה נפשו מאור לחוזר במרעים ולעשותו
רשע היה ט להביא גמרא ארוכה בפ״ב ויבמות רקאמר
החס איסור קדושה שניות מדברי סופרים ואמאי קרי
ליה איסור קדושה אמר אניי כל כמקיים דברי רגמים
נלץ־א קדוש א״ל רבא וכל שאינו הקייס תרי רכמי׳קרוש
בוא רלא מקרי רשע נמי לא מקרי אלא אמר תא קרש
עצמך נמהר לך ע"כרגה שמענו מזה שכל העובר על
דברי רגמים נקרא רשע אלא כאני אומר שאינו נקרא
רשע כעובר על דבריכם אלא העובר על תריהס נקום
ועשה אבל נשב ואל תעשה לא נקרא רשע ואע״ס שהמשיא
עצה נקרא רשע ערום אבל רשע סתם לא מקרי וכמו
שאנאר לקמן שאוהו המשיא עצה אינו נפסל ג״כ לעדות
ולשטעה וז״ל הרמב״ם בפי׳ מהל׳ עדות איזהו רשע כל
שעובר עבירה ®איני! עליה מלקות זהו רשע נשכיל
שהרי התורה קראה למטיב חלקית רשע ש:׳ וכיה אסבן
הכוח כרשע ואצ״ל מחייבי מיתת ניר שהוא פסול שנאת'
אשו מא רשע למת (הייני כריתות מצל היינו מלרץת

העוני•

כועכ״ל וכיון שהעובר על התורה בלאו שאי! ממעשה
כיון שאי! ט מלקות לא מקרי רשע ראוריית׳ אף העובר
על דבריכם נדבר שאין נו מעשה לא מקרי רשע דרבנן
וכן אינו נפסל לערות וכמו שאכתוב עור לקמן שא״א
שתהל .תקנח חכמי' חמורה משל תורה והרי מן התורה
העובר על העשה לא מקרי רשעראורייח׳ אפי׳ אם אינו
עושה סוכה ולולב ואיך יהיה העובר על העשה דובריהם
יהיה רשע מדרבג! ואע״ג ראמרינן בכמת דוכחי ר,כחי׳
עשוי יאזור ,לדבריהם יותר משל הורה היינו כמקוס שפירש
בפירוש אבל היכא שלא פירשו כן לא אמריג! הכי וזהו
נדור לי בלי ספק ועוד דבס׳ אע״פ נדלקו ר"ח-ור׳יווא
נדבר אי עשוהיזוק לדנריה׳יותר משל טרה ואכיקנ׳ראפי׳
לר׳ יודא לא עשו היזוק יותר משל הודה אלא במילה׳
רשכיהיוא׳יכ פשיט׳ רגס נכה״גלא עשו היזוק יותר משל
תורה ועוד והלכה כר׳ יוסי רס״ל לא עשו חיזוק כלל
ועור שהרי מציגו שהקיטנשפלי ערות דרבנן לעניו הכרה
וכמה ענינים :

וכן ט״ש שרגא פס.יל לערות ולשבועה גם בזת לא
 1נראין רבדיו מצעם מזכר שוודאי אם עבר על
דבריהם בקום עשה כגון שאבל בשר עוף בחלב
דעת רוב הפושקי׳ לפוסלו מדרבנן וגם בזה יש גאוני׳
שתולקי׳ ומכשירין אותו כמו שזכר רבי' ירוחם דעתי
בנתיב ב׳ס״ד רלא ספסלי באיסור דרבנן היכארליכא
תימור ממון וכ״ב התוספ׳ כפ׳ איורו נשך לחר שינוי׳
גבי שצר שיש בו ריבי׳ וכ״ב בעיטור יעויין בביי
בציר ח׳־מ סי׳ ליד אבל העובר על דברי חכמי׳ בשב
ואל תעשה כזה אין לט כה לפסלו לערות ולשבועה
אפי׳ לרעת דצור ורוב הפופקי׳ העומרים כשיטתו
רס״ל דאיב׳ פשולי דרבנן אפי׳ היכא רליכא תימור
ממק ומצעם רכתיבב׳ שהרי אפי׳ העובר על איסור
דאוריית׳בשב ואל תעשה לאנפסלמראוריית׳ברמשמע
מלשון הרמב״ם מהלכות עדות שכתבתי לעיל וכן הם
דברי הצור ראינו נפסול טראוריית׳ אלא במקום ראיב׳
מלקות ולאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו ואיד
יהי' העובר על איסור דרבנן כשב ואל תעשה תמיר
מהעיבר על איסור ראוריית׳ ששם איני נפסל מראוריית׳
וכאן יפסל מדרבנן ועור דלא אשכחן בשום רוכתא
שהמונע מעשות סוכה או לולב אע״פ שעיבר אעשה
ראןריית׳ שיפסל אפי׳מה־בנן/ובהב ביי חיל ובמרדכי
פ׳ הנוזל קמא ובפ׳ ז״ב גבי פסולי דרבנן בעי הכרזה
רמי שתגביה ירו על תכירו נקרא רשע ופסול לעדית
ואם הגביר ,ירו על תבירו איט לוקה צ״ל רהעובר
עלל״ת שאין בו מלקות פסול מררבנן ואע־ים שמרבר׳י
הרט"בס ורבינונראה שאינו פסול מדרבנן אלא העובר
על רברו רבנן משמע רכ״ש הוא לעובר על דברי
תורה
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תורה שאין כו מלקות י!כ״ל ורבדיו בלתי מבנים לי
ו.ם לא מצאתי בטררבי פ׳ ז׳יב שיאמר שתא פסול
מדרבנן וכפ' הביול קמא לא מצאתי כלל רק בם'
החובל הה שם לא החבר שהוא מדרבנן וכ״נ וראי
שתא דאידייתא שהרי תכתוב <ץאו רשע דבתיב
ויאמר לרשע למה חכה רעך וכן משמע מלשונו שתא
ל׳ית דאורייתא שהרי בחב ואם המגביה יד על חבירו(
אינו לוקהצ״ל דהעובר עלל״׳ת שאין בו מלקות וכי׳
א״ב ש״ט דס״ל כאילו כחובה כקרא בפירוש ולכן לא
ידעת למה כתוב שהוא פסול מדרבנן ואיד .מצא זה
במרדכי גם לשונו אינו מדוקדק׳ שלא טצינולא תעשה
בהגבה׳ יד על דזבירו אם לא הכהן ולרעתו מפסל
מדאורייתא כרכתיבנא רהא כתיב אל תשת רשע עד
והאי מקרא רשעיאע״פ שאיני לוקה מ’מ ,א איקרי
רשע ובי חיוב מלקות כתיב גבי ערות ואע׳׳פ שהעובר )
על שאר ד״ת שאין בו מלקות אינו נפסל מדאורייתא
היינו משום דלא איךי רשע ותשוב׳ מהר״י קארו
שהביא מהרר״י אין בידי לעיין בהם ואם נפשך לומר
רס״ל רפסול מדרבנן משום שאינו אלא מדרש חכמים
הא רהטגביה ירו על תכירו נקרא רשע ררייקא מרבתיב
למה הבד .כתיב הכיתם הא ליתאראין לך דיקרוק חוק
מוה ונזה באנו למחלוקת הראשונים במ״ש פ״ק
דקירישין נראין דברי רבי טרפון בשן ועין ורברי ר׳'ע
 Iבשאר ראשי אברים הואיל ומררש חכמים הן יעויין
! מחלוקתם בספר תמצות של הרמב"ם והרמב״ן ו’ל :
בז,י שנתב רגבי לאו שאין בי ־־5עשה'
מפסל מדרבנן משמע נטי תא העוכר על
עשה דאורייתא לא מפסל מדרבנן סוף דבר אומר
אני רפבול ערות וקריאתו רשע הא בהא תלי' שלא
נפסל לערות מדאורייתא אלא מי שנקרא רשע דאורייתא
ולא נפסל מדרבנן אלא מי שנקרא רשע דרבנן וכולם
אינם אלא בקום עשה לא בשב ואל תעשר .ואף
רשע ערום שקראוהו רשע ם’מ לא מפסל לערות :
וכתשובת מהר״ט החדשות סי' תתק*ך סונה כל פסולי
ערות ואיג׳ מונה שם פסולים רק בקום עשר ,והכי דייק
נטי לישנא דהרמב״ם ושאר פוסקים ותו לא מ די ועוד
אביא ראיה מטה שהביא עצמו המצאת ר״ת שהמציא
כעין כפיי׳לענין מאים עלי ולמה לא כתב בתוכו שהוא
רשע ופסול לעדות ולשבועה אם באמת הוא בן כיון
שעבר על מצות חכמים וכ״ש גבי חליצה יעבר
אעשה דאורייתא ווה״אינו כפייה לענין שידרה טעושת
והוא כפייה גדולה לשישמע דברי חכמים אלא וראי
באמת לא נפסל וברבתיבנא :

ד

ומדברי'

ועוף

אפי׳ אי כיה איסור דאורייתא ועבר נקיס עשה
צא מפסל ננה״ג משוש רקסכר מצה קעניד

ה#נ♦

וכדאמרינן בפ׳ז״ברגש קנוראי יקבור מת בי״ע ראכיז
שמתילשרנפפאופכצילש ואכשירלשרבשלא בריהדרב
יושיע איל רנפפא ונא רשעים איכון פנרי מציה קעגדי
והא משמתינן לכו ועבדי וימלא אנזרילי סגרי כפרם
עניי לן רגלן וגירסא וו קיימו וקבלוהו כאמרוניס ופשקו
כלכתא כרב כולא שנס נשרים וכן יש לומר בלחן דידן
דסנר מצוה י,עביר לשמוע בקול אביו ואמו ויקר
טעמים כרבה שוכר מכרר״י נסי׳ מ״ב מיד מ״ה מ״ו
אע״פ שלפי האמת טועה הוא דכל טעטחיו וכמו שכתב
מהרר״י ואילו רשאי לשמוע כקול אביו ואמי לבטל סמצוה
מ’מ איע לפסל לעוות ולשבועה דקסכר מצוה קעביל
זנית שאלי הנא שאנו מודיעים אליו דקעניד עבירה אם
לא ישיאלס הא ליתא חודאי גס גבי ! wxקבוראי דקנזר
מתיסבי״ט ראשון אורועי אוועילהורנפפא כדשמתילהו
רקענו־' עבירה ואפיה לא לפסלו מטס דליבייסו אטעילסו
לומר מצוה קעבדי ולכן עלה ניריע מכל זה דלא טפל
לשו ',רשע ולשסלו לעדות ולשבועה אנל וראי המשיאו
עצה על כן וסמסייעו והגורס לו שלא ישאנה ולא ישתם
אל דברי ר״י ור״ח אמרי שברור לו ע״י ערים שבא
עליה לא ילקה מהיות רשע ערום כדברי מהרי״ר ,ן״ל
ודוקא ביורע שהוא מצוה ומתכוון למרור וכמו שכתבתי
וגס מסרי״ו לא נתב אלא והמשיאו עצה לכשר האמת
סכו׳דנר ידוע אל המפית שהי׳מסיש לדבר עביר׳לקנקרא
רשע ערום ואע״פשהניסת עצמו אילו רשע אלא המעביד
איסורא שעובר על דברי קכמי־ס1ומ״ש עור מסרר^־־ך
שכמגפה>דךע3רגיר< לק־א רשלג פסק ראנ״ז שמותר
לקרותו רשע וראה שרעש לומר שגם בנדון יה מותר
לקרותו רשע כנר להנאר שנליסח איט רשע ואפי׳
כממית קשה בעיני להניא ראיס .מהא רהמגניה ירו על
הנידו נקרא רשע דהתם לישנא דגמרא הכי חיק מרקאמר
לקרא רשע ש״מ שרשאי לקרותו קונן גבי עלי המהפך
נמררה ונא אתר ונטלו לקרא רשע אבל כאן לא אמרו
נקרא רשע אלא אידו רשע ערום הסברא טחנת כדברי
מהר״י שרשאי לקרותו למסית רשע ערום כיון שהאמת
שא כן והא דלא קאמר איוש לקרא רשע ערום סייט
משוס דקאי אמהלי' מ׳ הי׳ אומר תסיר מטה ורשע 1
\עיוסוכו׳\מ״ש עורמש־״י 'מתשוב׳מנרי״ק ומשפנו' ׳
שמואל" שהבא על כוונה לא יקראהו נשרה דבר פשט
שא זה שהרי לדעת רני׳ עבר על לאו רלא תהיה קחשה
אפי׳ באילה מופקרת ואפי׳ לרעת השלקיש ת״מ הרי
עבר על שוב כרת שבלי ספק לא טבלה בנידותה כמ״ש
הרא״ש נחשוב׳  piבנידון דיר! אתרי שנתברר נערים
שבא עליה הרי שא פסול לעדות ורשע ולא יקרא בשרם
ער שישוב בחשובה שלימה אך אס ישוב בתשובה שלימה
גס אס לא ישאנה נרפא 3לגע וטשי שא ואיו מושם
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לקבל יותר הו״ל למתני כדקתני בברייתא ואפשר דטובא אשמעינן
דאס יכול לקבל יותר ממ״ב סגי במ״ב וזה מקרי מלקות אחת
על ב׳ לאוין דכל שמוסיף ג׳ שיעור מלקות עולין לו וחשוב כנ״ט
כיון שלקה בשעה זו ל״נו והרי אין הדבר מבורר לאיזה עבירה
לוקה בראשונה אלא שיעור מ״ב עולין לו לב׳ מלקיות.
ולפ״ן אס נתחייב ג׳ מלקיות סגי במ״ה ועפ״ז יתכנו דברי
הר״מ שם וצ״ל כיצד נתחייב שלש מלקות כו׳ והנה
הורה לן רבנו דין חדש דבמ״ה פטר משלש והיינו דשינה רבנו
מל׳ המשנה ונקט מלקיות הרבה וכן בסיפא סיים עד שילקה
לכל מלקיוח ומשמע דיש נפקותאבכולן אם הן באומד אהד ,ואם
איתא דביכול לקבל ע״ח אין עולין לו אלא לב׳ מלקיות ,וא״כ נא
יתכן חילוק הדין בין אומד אחד לב׳ אלא בב׳ מלקיות ולא במלקיות
הרבה ,שדין מלקיות הב׳ לגבי מלקיות הא׳ כדין מלקיות הג׳
לגבי הב׳ דל״ט הראשונים חשבינן למלקיות הב׳ ואס יכול לקבל
עוד חשביגן להו בשביל מלקיות הג׳ ולא הי' לי' לרבנו לשנות
מג׳ המשנה והדבר צ״ת.
ד״מ שם ה״ה אמדוהו לשתי מלקיות ולקה ונתקלקל בין בראשונה
בין בשני׳ פטור ,ע״כ ביכול לקבל מ״ב איירי דאל״כ אין
אומדין אותו לב׳ מלקיות אלא לוקה ומתרפא ואח״כ אומדין אוהו,
יבראשונה היינו ל״ט ראשונים ובשני׳ היינו אחר ל״ט ועיקר
ןצדושא דנפטר מן השני׳ ע״י קלקול ראשונה ואע״ג דלגבי שני׳
*"נ נתקלקל קדם שלקה ומכאן סמוכים למש״כ לעיל דכל המ״ב

משותפין לב׳ העבירות ודינן לענין קלקול כחד מלקות אבל חם
ג׳ אחרונות של מ״ב הן מלקות אחרת למה יפטרנו קלקול בראשונה
את מלקות השני׳.
שם נפסקה הרצועה כו׳ ולוקה האומד השני ,יש נהסתפק אי
סו .י לי' בשלש שאמדוהו לשני' או לוקה כל מה שיכל לקבל,
ומל׳ רבנו משמע שאין לוקה רק אומד השני היינו שלש ,ומיהו
מל׳ זה משמע שלוקה בשביל שני׳ ע״פ אומד ולא רק שלש ,ומיהו
גועמא בטי למה לא יאמידוהו מחדש כיון דהשתא יכול לקבל,
ואפשר דהוי כאמדוהו לי״ח והבריא ויכול לקבל מ' שאין מוסיפין
על האומד הראשון ,וה״נ הא שנפסקה הרצועה ונפטר מראשונה
הוי כהבריא ,ומיהו אי אינו לוקה בשביל שני׳ אלא שלש משום
דהראשוניס עולים לכאן ולכאן לא יתכן למקרי הבריא שהרי
מתחילה חייבוהו ל״ט אלא של״ו מהראשונים עלו לו ,אלא צ״ל
;־פסיקת הרצועה פוטרים גם לשני׳ כל אותן המלקות שהיה רחוי
ללקות בשביל ראשונה' ,והלכך סגי בשלש לשני׳.

סימן יט
א) כתובות ל״ד א׳ וקיי״ל דאינו לוקה ומשלם ,לדעת הי״מ
שכתבו תו׳ סנהדרין ע״ג ב׳ דאינו חייב קנס חנא
על גמ״ב לא הוי מצי לשנויי דלוקה על העראה ומשלם קנס על
גמ״ב ,דהא איכא מלקות גם על גמר ולא דמי לח״מ שוגגין דהכא
באמת נלקה על כל המעשה ,ועוד כיון דעג הערמה קם לי׳ בדר״מ
פטור גם על הגמר כדאמר סנהדרין שם.
ולעולא דאמר ממונא משלם מלקי נא לקי ,נא לקי אהעראה
דעדיין לא נתחייב ממון כמו מעביר ד״א וקרע שיראין
דהכא עיקר חיוב ממון הוא על הערחה דבגמר היא בעולה ואע״ג
דאינו חייב עד שיגמור מ״מ גט ההעראה היא עיקר החטא ועליה
רמי חיובי' ,מיהו אי קנס על העראה אפשר לחייבו מלקות על
הגמר ,ויהא דלא משני הכי בגמ׳ דא״כ היינו בעולה ובודאי הוי
מצי לאוקמי «תנ׳ דמכות בבעולה כמש״כ תו׳ אלא משני דמש״ל
גם בבתולה וחייב על העראה.

ב) כ׳ הר״מ פ״ד מה׳ חובל דמובל ביוהכ״פ אפי ,התרו בו
למלקות חייב משום דבפורוש רבתה תורה חובל לתשלומין,
והנה מבואר דחפי׳ במקים חיוב מלקות של עבירה אחרת אמרינן
ממונח משלם מלקי לא לקי ,וכן מבואר בגמ׳ דאמר מה נחובל
בחברו שכן חייב בה׳ דברים ,ומשמע דמודה דחובל חייב ממון
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לעולם אפי׳ חובל ביוה״כ ,דאי דוקא במלקות דלא יוסיף חדשה
תורה דישלם ולא בלאוי אוחרי א״כ לא שייך למילף בא על אחותו
מחובל ,ומיהו למאי דאמר אי ממונא קיל שכן הותר מכללו ליכא
למילף שאר לאוי מלאו דל״י ,ולפ״ז תלי הדבר אי ממונא קיל אי
ממונא חמיר ודברי הר״מ כלישנא דממונא חמור וילפינן שאר
לאוין מלאו דל״י וטעמו משום דלמאי דמסיק דעולא גמיר גז״ש
ע״כ ס״ל דבחובל משלם אפי׳ בלאו נוכראה דאל״כ לא שייך למילף
מני׳ בא על חיי״ל ,ואמוראי דפליגי עלי׳ דעולא ל״פ אלא בשאר
ממון אבל בחובל ל״פ עלי׳.
ולפ״ז בא על חיי״ל והחרו בו למלקות אכתי חייב בושת ופגם
וצער אף לדידן דלא קיי״ל כעולא ,ומ״מ פטור מקנם
אע״ג דלא לקי כיון דמשלם ממון של בו״פ וצער ,כיון דהי׳ ראוי
ללקות אלא דמפטר משום דנידון בחמור הוי כנלקה ואי אפשר
לחייבו קנס דהוי ב׳ רשעיות דממון של קנס הנדחה מפני מלקות י
וממון בו״פ הדוחה את המלקות הוי כב׳ רשעיות דאם היתה
כונח התורה שישלם קנם אף שמשלם כבר בו״פ ,היה הדין נותן
דמוטב שילקה וישלם בו״פ ולא ישלם קנס שהרי בקנס ומלקות
בחרה תורה במלקות מתשלומין ,וכי פטרת לי׳ ממלקות ע״כ פטרת
לי׳ מקנס ,ובגמ׳ ל״ה ב׳ אמר אי כרנב״ה קשיא אחותו ולא מוקמינן
כרנב״ה ודאתרו בו למלקות ונלקה וכרחב״ג דנפטר מכרת ולפיכך
חייב בקנס אלא כיון דהא דנפטר מכרת הוא משום דנלקה ומלקות
במקום כרת עומדת לא מצי לחיובי׳ ממון.
וא״ת כיון דחו״ב חייב בממון אף במקום לאוי אוחרי א״כ אין
חילוק בין לאו דל״י לשאר לאוי ,א״כ כל מאנס ליפטר
מקנס אי אתרו בי למלקות משום לא יוסיף אף שמשלם בו״פ
מ״מ ליפטר מקנס כמו ממזרח ,ז״א דכיון דרבתה הורה חו״ב
לתשלומין הו״ל לאו דל״י לאו הניתק לעשה ואין לוקין עליו כל
שמשלם ,וכדאמר מכות ט״ז א׳ ,ואףלדעת”הר״מ פ״ג מה׳ מנוה
ה״ד דבנשרף המשכון לוקה התם התשלומין אינו תיקון הלאו
כמש״כ המ״מ שם ,אבל בעלמא מודה הר״מ דחיוב תשלומין חשיב
ניתק לעשה כמבואר במ״מ שם ,ולא מצינו לר״מ דסבר לוקה
ומשלם שיהא כל הובל בחבירו לוקה ומשלם אלא דהוי ניתק לעשה
דתשלומין ,ומ״מ שפיר בעי למילף מגי׳ דבעלמא ממונא משלם
מלקי לא לקי דאי בעלמא לוקה ואינו משלם ה״נ בחובל בחבירו
היה דינו במלקות ולא בחשלומין ,ומיהו לאחר שאמרה תורה
דמשלם הו״ל גם ניתק לעשה ,ומיהו אף למ״ד קיימו ולא קיימו
אין לוקין עליו אף שלא קיימו מדין משלם ואינו לוקה ,וכיון דמשצם
קיים עשה ולא מש״ל לא קיימי .,והא דלא ילפינן מגזל רבית
ואונאה דממונא משלם מלקי לא לקי כמו בחובל ,י״ל דהתם דין
הוא שישלם שהרי בא ממון חברו לידו ,משא״כ בחובל וקנסא.
ג) מכות ט״ז א׳ תוד״ה התם ,הנה דעתם להסתפק כששרף
ונתחייב בתשלומין ,אי חשיב ניתק לעשה לתשלומין,
או י״ל כיון דחשלומי מזיק אינו בתנאי שיעבור מקדם לאו דל״ת
אל ביתו ואי! התשלומין עונש הלאו כלל לא מקרי נל״ע ,אלא
שיש לפוטרו למלקוח מדין ב׳ רשעיות דכיון דבשעת שריפה מתחייב
ממון אין לוקה ומשלם ,ולפ״ז ל״ק אלא למ״ד בטלו דבעינן שיתחייב
בשעת ביטול ,וכל דבשעת ביטול קים לי׳ בעונש אחר פטור וכדאמר
לעיל אי דקטלה קם לי׳ בדר״מ ,וה״נ בשעת ביטול מתחייב בממון
ואי אפשר לחייבו מלקות ,אבל למ״ד קימו שפיר לוקה כיון דלוקה
על שעה שנכנס לביתו ולקח את העבוט.
והגה הכריעו התו׳ דהכא משום ניתק לעשה קאמר [ומשמע
בריטב״א דהאי עשה דתשלומין אינו תשלומי גזילה אנא
דהדמים שב בידו למשכון ואם יקח כר בדמים ויחזיר לו בלינה
תיקן את הלאו ,ולהרמ״ה אינו אלא תשלומי גזילה והא דלא
אמרינן שילקה על לא תבא ולא ישלם ,אפשר דעת רמ״ה כהר״מ
דאף בלאו גוכראה אמרינן דממונא משלם ,א״נ קרא דוהשיב חת
הגזילה קאי על כל מיני גזילות בין שאזהרחן מלא תגזול ובין
שאזהרתן מקרא אחרינא] ,ואפי׳ למ״ד קיימו פטור מתשלומי! ,דאי
משום אין לוקה ומשלם ,הדין ניתן דלוקה ואין משלם ואע״ג דבחובל
בפירוש רבתה תורה לתשלומין ,מזיק בהמתו לא הוי חובל ,ועוד
דאין

!י
חזרו

חו״מ סימן יט

שכן חייב בה׳ דברים ,ומיהו עיקרא דמלתא שכתבו ת״י דר״י
סבר מלקות חמיר ,י״ל דבאמת יש חומרא במלקות שאין בממון
ויש חומרא בממון שאין במלקות ,דעיקר עונש ממון הוא לשלם
למי שהזיק לו ולא לחסר את המזיק ועונש מלקות הוא להכאיב
ולהלקות את החוטא ,והלכך כי היכי דמצינו למימר דמלקות חמור
ומ״מ ממונא משלם דבמלקות לא פייסנו את הניזק [וזו כונת
חו׳ דחם רחמנא אממונא דנחבל] ה״ג מצינו למימר דאע״ג דממונא
המיר ר״ל דתשלומין בעד הנזק חמיר לן טפי מ״מ מלקי לקי
דחפץ רחמנא במוסר החוטא.
מהרש״ל דלמאי דמוקמינן דבהדי דמחי׳ קרע שיראין דילי׳
א״צ לאוקמא בהכאה שאין בה ש״פ דאפי׳ אית בה ש״פ
לר״ל פטור על השיראין דאע״ג דאינו לוקה כיון דמשלם תשלומי
חבלה מ״מ חשיב כחייבי מלקות שוגגין למפטר על השיראין ,ולמש״כ
סק״ב י״ל דזה פטור על השיראין אף לר״י דהרי מוטב שינקה
ולא ישלם על השיראין ,ולא יתכן לפוטרו ממלקות ולחייבו על
השיראין ,ובלא״ה נראה דלמסקנא נמי מוקים לה בהכאה שאין
בה ש״פ דאי אית בה ש״פ לא שייך למדרש לא חלקת בשוגג מש״ל
מזיד לא מש״ל.
ולעיל ל״ג א׳ אמר דהא דמשלם דמי ולדות אע״ג דבמצות
שבמיתה הכתוב מדבר ,משום דחובל בחברו ממונא משלם
מלקי לא לקי ,ולכאורה הולדות אינו חייב עליהן משום לא יוסיף
והוו כשיראין אלא כיון דחייב על הכאת האשה ממונא ומפטר
ממלקות ולכך משלם גם דמי ולדות ,וקשיא לר״ל ליהוי כחיי״מ
שוגגין ,וי״ל דהולדות הן ירך אמן ובשעת הכאה קאי עליהו בלא
יוסיף והן בכלל חובל בחברו.
תוד״ה מתנ׳ ,אבל בממונא דבההוא מלתא גופי׳ כו׳ מגז״ש
כו ,,כונתם למש״כ לעיל ל״ב ב׳ ד״ה אלא ,ל״ג א׳ ד״ה ועולא,
ומש״כ בההוא מלתא גופי׳ ר״ל במאנס שמתחייב בהאי מעשה
והלשון לאו דוקא ,ומש״כ מהרש״ל ומהרש״א בזה תמוהים שהרי
כתבו בהדיא 'מגז״ש דתחת ,וגם איסור אחותו אינו חשיב גופי׳
אלא איסור אחר.
ב׳ תוד״ה שלא ,דלא מסתבר שלא יהו חייבין ממון
ז)
ומלקות בכה״ג כיון שרצו לחייב שניהם ,מלשונם משמע
דאפי׳ לרבנן הדין כן דאי דוקא לר״מ לא הו״ל לסיים כיון שרצו
נו ,דהא טעמא דר״מ דיליף ממוציא ש״ר ,וכונתם דכיון דבמוציא
ש״ר אמרה תורה שנענש 3׳ רשעיות העדים מתחייבים מכאשר
זמם ג״כ ב׳ רשעיות דאם פטרת להו מדין ב׳ רשעיות לא נתקיים
כאשר זמם דמי איכא מידי דאינהו בעו לחיובי׳ ב׳ רשעיות על
חטא אחד ואינהו מיפטרי משום ב׳ רשעיות ,ומיהו דוקא במוציא
ש״ר דאיהו גמי ראוי לפוטרו מחמת ב׳ רשעיות וחדית בי׳ רחמנא
לחייבו ב׳ רשעיות אבל עדי הבעל שהוזמו אין משלמין ממון כדאמר
סנהדרין ט׳ ב׳ ,דאע״ג דאיהי נסרגת ומפסדת כתובה אף אם
גרשה ,דהתם הפסד כתובה-לא׳-יהוי עונש ממון ,ואם אתה אומר
שהעדים ישלמו לה טוה״נ כתובתה החמרת על העדים יותר ממה
שזממו ,וכן בהוזמו עדי האב צריך לטעם ממון לזה ונפשות נזה
דאס היה דין ב׳ רשעיות אף בממון לזה ונפשות לזה ודאי לא היו
משנמין ממון והכא לא שייך סברת תו׳ דרצו לחייב שניהם שהרי
נא רצו לחייב ב׳ רשעיות בגוף אחד ,ובזה נתישב מה שהקשו
אחריניס ז״ל ,ומיהו לפ״ז עדי האב שהוזמו נהרגין ולוקין ,ומשלמין
ממון ,ובגמ׳ לא הוזכר לוקין ,ואפשר דעיקר דין ממון לזה ונפשות
לזה אשמעינן וה״ה דלוקין ,ואפשר דלפר״ת דממון לזה ונפשות
לזה אינו אלא בע״ז דבעינן שיתקיים כאשר זמם לכל אחד הכא
אינו ניקה משום דכבר נתקיים כאשר זמם לגבי בעל הממון ,מיהו
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 .דעת הגרע״א שאין דבריהם אלא לר״מ אבל לרבנן אין לוקין ומשלמין,
והכריע אגרע״א דמשלמין ואין לוקין דילפינן תשלומי כאשר זמם

משאר עונש מלקות וממין של ע״ז דבפירוש רבתה תורה לחשלומין,
דאה איתא דלוקין ואין משלמין א״כ עדי האב שהוזמו לוקין
ונהרגין כדין מיתה לזה ומלקות לזה ואינן משלמין ממון ,וקשיא
סיגיא דסנהדרין דאמר נהרגין ומשלמין ממון ,ואע״ג דלא מנינו
בגמ׳ דין מיתה לזה ומנקות לזה ,מ״מ נפר״ת ל״א א׳ דדין מיתה

איש

נ

לזה וממון לזה אינו אלא בע״ז דבעינן כאשר זמם לכל אחד לא
מסתבר לחלק בין מיתה וממון למיתה ומלקות ,ואף לדעת ריב״א
שם נראה דאין חילוק והרי אמרו ל״ה ב׳ דבהדי דמחי׳ קרע שיראין
דילי׳ ולפי׳ ריצב״א נראה דבגמ׳ דוקא נקט שיראין דילי׳ אבל
דחברי׳ חייב מדין מלקות לזה וממון לזה ,ומיתה ומלקות ומנקות
וממון מחד קרא נפקא כמש״כ תו׳ ל״ז ב׳ ד״ה וחדא.
והא דתניא בתום׳ פ״ק דמכות שאם העידו שגנב חלבו של
חברו ואכלו לוקה ומשלם הוא לכו״ע ומשום דיש כאן
ב׳ עדיות וכשהעירו שגנב נתחייבו בממון ,וכשהוסיפו להעיד
שאכל חלב בהתראה והתיר עצמו למלקות נתחייבו בעונש מנקות
מכאשר זמם ,ואין חילוק בין העידו שאכל חלב אחר או שאכל
מלב זה שגנב ,ואין לומר דאין כאן משום כאשר זמם דכיון דהעידו
על הגנבה אפסלו וכשהעירו על אכילה עדים פסולים הוו דכיון
דהעידו תוכ״ד חייבין על הזמה וכדאמר ב״ק ע״ג א׳ בהוזמו על
הגנבה ועל הטביחה ,אבל לענין ב׳ רשעיות לא מהני תוכ״ד וכל
שאינן באין בב״א ממש חייב משום ב׳ רשעיות.

סימן כ
מכות

י״ג ב׳ גמר לעיני כו׳ ,עי׳ בהמאור ומלחמות ,ושיטת
הרז״ה דהא דאמר ר״ע שאם עשה תשובה מוחלין לו
הוא טעם על שאין אני חוששין משום ב ,רשעיות שהוא חייב מצקות
וכרת ,ואע״ג שאין טעם זה מספיק וכדפריך השתא מיהא נא
עשה תשובה מ״מ נקיט התנא ששונה דברי ר״ע חחלת דברי ר״ע
דבהתחלת המשא ומתן ראוי להזכיר שאין כאן ב׳ רשעיות שהרי
אם עשה חשובה מוחלין ,ואם אין זה מספיק ילפינן לי׳ מלעיני
או ברשעה המסורה לב״ד הכתוב מדבר ,ולמאי דמסיק רבינא
סברא זו מספקת דאין כאן ב׳ רשעיות ,שהרי בידו לשוב ולהתכפר
ומ״מ אין להוכיח מכאן דר״ע פליג ארחב״ג דאי בלא תשובה
כיון שנלקה נפטר מכרת א״כ כאן ב׳ רשעיות כלל ,דאע״ג דלאחר
שכבר נלקה נפטר מכרת מ״מ כשאנו דנין בחיובו ראוי לומר שאינו
חייב מלקוח שהרי כבר הוא חייב כרת וא״א לחייבו שתים ואם
מחייבינן לי׳ מלקות נמצא שעכשו חייבנוהו שתי רשעיות דהרי עד
שהלקוהו הוא ענוש בב׳ דיני עונשין ועוד דכשאנו דנין אם לחייב
מלקות או לא ,לא שייך למסמך דלאחר שנחייבהו מלקות נדרוש
קראי למימר דמלקות יפטרהו מכרת ,דדרשא ההיא לא שייך למדרש
אלא אי קים לן דהוא בר מלקות ,ולפי דברי רז״ה גם רחב״ג
סמך אהא דר״ע לדון את זה שנתחייב כרת במלקות.
רמב״ן דלרחב״ג א״צ שום טעם לחייבו מלקות שהרי אין
כאן ב׳ רשעיות כיון שנפטר מכרת ,וסוגין הוא לפרש
דברי ר״ע כרבנן דפליגי ארחב״ג ,ולרבינא יהיב טעמא שאין הכרת
רשעה ודאית ולמאי דיהיב טעמא משום דגמר לעיני או משום
שאין זו רשעה המסורה לב״ד ,הא דאמר ר״ע שאם עשה תשובה
כו׳ ר״ל שחיוב מלקות יש כאן בודאי שאם באת לדון שלא לחייב
מלקות משום ב׳ רשעיות הדין נותן לחייב מלקות שהוא החמור
ולפטור מכרת ,ומיהו קושטא דמלתא דחייב שתים וכדס״ל נר״י
במיתה ומלקות ,וע״ז יהיב טעמא דלא חשיב לי׳ ב׳ רשעיות ואי
ר״ע ס״ל כרחב״ג מתפרשין דברי ר״ע טעם למה מחייבינן לי׳
מלקות ובזה נפטר מכרת אדרבה נחייבנו כרת ולא מלקות נמו
במיתה ומלקות ,וע״ז קאמר שאם עשה תשובה נמצא מלקות חמור.
דאמר רבינא לעולם כדאמרינן מעיקרא ,לפי׳ רז״ה ר״ל
דבאמת טעם זה לחוד מספיק ,ולפי׳ רמב״ן ר״ל כדאמר
מעיקרא דדברי ■ר״ע טעם למה לא חשיב ב׳ רשעיות ,ודלא כמו

ודעת

והא

שפירש ר׳ אבהו שאין זה רק טעם דמלקויז עדיף מכרת.

ואןש לפי׳ רמב״ן דלרחב״ג א״צ לטעמי שאמרו בגמ׳ דכרת ומנקות
לא מקרי ב׳ רשעיות מ״מ קושטא הוא דנרת לא הוי בכלל
ב׳ רשעה לענין ב׳ רשעיות דהא קיי״ל דאכל חלבו של חברו אפי׳
תחב לי׳ חברו חייב ודלא כרנב״ה וכדאמר כתובות ל׳ ב׳ ,ואף
לרנב״ה מצרכינן קראי לכרת וממון.
שם

חידושי

הלכות דיינים סימן גד

לעניו קנלת עדות ע״ש דפשמע באמת פהרפב״ם
ז״ל דאין לא׳ דיו ב״ד מדאורייתא שב' אע״ם
שאק ב״ד פחות פג׳ פותר לא׳ לדון פן התורה
כר .ומוכח דאף מדאורייתא איו דיו ב״ד לאחד.
ואף דלשפואל מחגי אף לעניו קיום ואודיתא
וחוי ב״ד מדאורייתא מ״ם לדידן אינו כן ע״ש
(»״ב מח״ם):

(ח) כל שאינם שלשה ואיום מומחיו כר הודאה
שמודה כו׳ כמודה חוץ לב*ד כר .ודעת
הרמב״ם דל דאף ביחיד מומחה א? ההודאה
לפניו הודאה .וכן פסק בש״ו וגם לקמן מי׳ נדו
כתב דאינו נקרא ב״ד לשום דבר ואינו יכול
לקבל עדות כלל ע״ש .ובאמת מבואר להרפב״ן
בחי׳ לכתובות ם׳ ב׳ אהא דג׳ שישבו לקיים
השטר כר פעידין בפניו כר .והקשה הא קבלת
עדות בעינן ג ,ומאי מחני מה שמעידין בפני
היחיד ותירץ דאיירי שהא' יחיד מומחה ומהני
לשאר דברים וממילא פהני הקבלת עדות רק
לעניו קיום לא מחגי ע״ש .ומבואר להדיא דיזזיד
סופחה יכול לקבל עדוח כנ״ל ומזה מוכח ג״ב
כמ״ש לעיל דלא כהתומים ע*ש .וי״ל דלכאורה
אפאי לא תירץ באמת כחר״ן דל ושאר פוסקים
דכיון דעד נעשה דיין נעשה גם בשעת עדות
דייו לקבל עדותו של עצמו ע״ש רק משום דסובר
דלענין ועמדו לפני ח׳ בעינן אף בקיום שטרות
.בשעת יערות שיחי" ועמדו כר רק שאר טעמי
הקילו כר וכיון דפחות מג׳ לא מיקרי דיינים
ולא הוי עמדו לפני ה׳ כר ולכד תירץ דאיירי
שהיחיד מומחה דהוי דיין בכל מקום והוי שפיר
יעמדו לפני ה׳ רק דניסא דבעינן ב״ד לענק
קבלת עדות ולעניו זח ממילא שפיר עד געשה
דיין .שאף בשעת עדות נעשים דיינים והוי שסיר
ב״ד לקבל עדות וגם יש כאן ועמדו לפגי ה׳
כיון שהיחיד מומחה כר*.
או י״ל למאי שכתבו חמס׳ דאף לרבא תא
דתיקנו דבעינן• ר דוקא אף דבחדיוטות
קין חילוק בין א׳ לג׳ הוא ג״כ משום יושבי
קרנות .כר או דקושייתו חוח לר״א בדד״א כר
וממילא גם לעניו קבלת עדות שייר התקנה
כס״ש שלא ירע דיני קבלת עדות כר .ילכד
מקשה חרמב״ן שפיר דאף דנימא דגעשים דייגים
בשעת עדות מ״ם בעינן ג׳ אחרים לקבל עדות
דשייך ג״כ שיושבי קרנות יקבלו עדות ומאי
בכן .שגם העדים מצטרפים נדם לא שייך א״א
דלית בהו חד דגמיר לעניו לקבל עדות כר ולכד
תירץ דהיחיד מומחה וממילא לא שיין* התקנה
כמבואר בערס ורק משום רבעי ב״ד ולענין זח
עד :נעשה דיין בשעת קבלת עדות כנ״ל .אד
פשט דבריו■ לא משמע כן דסקשח דמוי כחוץ
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לב״ד ע״ש .וגם מרשב״א ס׳ החובל מוכח דמחגי
קבלת עדות ביחיד מומחה ע״ש פ״ש לענק
ראי׳ יחיד מומחה ע״ש .ופחרי״ט בתשובה חלק
זדם סי׳ נדו כ׳ דנדש הרפב״ם דאינו ב״ד
לענין הודאה איו כוגתו שיוכל לחזור או לענק
פשטה כר דודאי מתני ואינו יכול לחזור ולטעון
רק דאינו כב״ד לענק אודיתא דבעינן קבעו
דוכתא כר וכן הוחזק כפרן לענק חזרתי ופרעתי
ע״ש .ובנד נה״ם האריך בזח ולא ראה שהן
דברי מהדי״ס הג״ל ע״ש:

סימן ד
סעיף א׳ יכול הי׳ אדם לעשזת דין לעצמו אם
רואה שלו ביד אחר שגזלו ימל מתחו
מידו ואם האחד עומד כנגדו יכול להכותו מד
שיניחו (אס לא יוכל להציל בענין אחר) אפילו
הוא דבר שאין בו הפסד כו׳ .־

(א) יכול להכותו כר .דקי״ל עביד איניש דינא
לנפשיה וכפו דשליח ב״ד רשאי לחכות
לססרב ולקיים הפס״ד כפז כן רשאי גם הוא
עצמו כיון שהפסק מבורר .והנה הרפב״ם דל
פ״ג מה' עבדים פסק דנרצע שהגיע היובל והי׳
רבו מסרב בו לצאת ואינו רוצה וחבל בו סטור
שהרי נאסר בשפחה ע״ש .והוא כאוקימתא דר״נ
ב״י לכרד לא עביד דינא לנפשי׳ כר ע״ש בערס
(ב*ק כ״ח) .והוא תפוח לדידן דקי״ל כר״ג
דעביד דיגא כר אינו צריך להטעם דנאסר בשפה׳
דבל״ז יבול להכותו כמבואר שם בערס דלא
פרין* רק לפ״ד לא עביר כר ע״ש .ובס׳ לזדם
תירץ דהקושיא קאי אף לנרד לא עביר דיגא כר
דדוקא לנפש,׳ כר כשרוצה ליקה את שלו
משא״ב כשאינו רוצח ליקח את שלו כלל
אינו רשאי להכותו כר ע״ש• ובאמת נראה
שגם חש״ע סובר כן דפסק לקמן סי׳ תכ״א די*א
דרשאי להכותו כשפסרב כר וכאן כתב בסתם
והוא ג״כ כנ״ל דשם אינו לוקח אח שלו ע״ש.
אד באמת תרוצו דחוק כיון דאפר הטעם דכיון
דבדין עביר לא טרח א״כ מאי חילוק כיון שגם
בכה״ג הב״ד מוציאין אותו ורשאי ג״כ השליח
ב״ד להכותו ע״ש:
ואפשר לישב דברי הרפב״ם דל רהנה בש״ס
פרק■ התם מברייתא דתני פנק לנרצע
שכלו ימיו ורבו מסרב כר וחבל בו שפטור
שנאמר לא תקחו כופר לשוב לא תקחו לשב
כר ופי׳ רש״י דל לא תקחו לצרכו שום ממון
כר למי שדינו להקת שב ואינו רוצה כר ע״ש.
והוא ג״כ תפוח דמאי פרק• לנרד לא עביד
זדינא כר חא חתם קרא כתיב דאפר פנק שפטור
כר דכתיב לא תקחו לצורך השב שום ממון
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ומאי דאי׳ מסם ודוחק לומד דפריד דנילר מהתם.
ושדדבת לכאורה קשח לנרד עביר דינא כר
והוא מסברא כדקאסר כיון דבדין קעביד לא
טרח כר א*כ לפה לי' קרא דלא תקחו כופר הא
בל*ז מסברא עביד דיגא כר .וגם מאי אסר מנין
לנרצע כר כיון דבכל מקום הדין כן .גם למה
אמר וחבל בו שהוא סטור כר הא אף לכתחלה
רשאי לחבול בו דעביד דינא כר כנ״ל .ויש
לישב דפריר שפיר דאת לומר דבאמת אסור
להכותו דלא עביר דינא כר רק דנימא־ דסטוד
מלא תקחו כר דא*כ אמאי פטור לגמרי הא קי״ל
דהכהו הכאה שאין בח שוה פרוטה לוקה משום
דבאמת איבא סלקו׳ בחובל רק דממונא משלם
ובדליכא ממון לוקה ע״ש (כתובות ל״ב) .וא״כ
כאן בנרצע אי נימא דפטור מממון משום לא
תקחו כר לצרכו שום טמון א״כ כיון דליכא
ממון שהתורה פטרתו ממילא חייב מלקות כמו
הכאה שאינה שוה פרוסה כר דממלקות לא
סטרתו חתורח ואמאי סטור ממלקות וע״כ דרשאי
להכותו לכתחילה משום עביד דינא לנפשי׳ .אך
עדיין קשה כג״ל למה אמר מנין לנרצע כר ולמה
לי׳ קרא דלא תקחו בר .וצ״ל כמ״ש המס׳ דד.יכ׳
שהי׳ יכול לחציל בהכאה בלא חבורה ממילא
חייב לשלם כשחבל בו אף אי עביד דינא כר
וא״כ א״ש דפטור לגמרי כשחבל בו בנרצע אף
שחי׳ יכול להציל בהכאה בלא חבורה ממילא
סטור על הכאה משום עביר דינא כר דבלא
הכאח לא חי׳ יכול להוציאו וממילא פטור גם
מממון משום לא תקחו כופר כר וא״ש דקתני
חבל בו דלכתחלח אטור לחבול בו ־כיון שהי׳
יכול להוציאו בהכאה בלא חבלה וצריד שפיר
קרא דזלא תקחו כר .ופריך שפיר דמוכח דעביד
איניש דינא כר דאי לא עביר כר ממילא חייב
מלקות ואקאי פטור לגמרי כנ״ל .וע״ז משני
ר״ג בשרבו השיאו שפתח כר דקשה מב כנ״ל
למה דוקא■ לא תקחו לשב כה -הא בכל איסורים
כן דרשאי להכותו כר וי״ל ג״כ כנ״ל דאף
דקי״ל דבסתם.בני אדם אינו נאמן לומר שהי׳
כוונתו• לאפרושי מאיסורא כר וחייב כשחבל בו
אף שעובר ע״ש ביש״ש (סי׳ ס׳) ומשני שסיר
דבכה״ג שהשיאו שפחה וממילא סטור ממלקות
דלענין מלקות אינו חייב שיבול להיות דה«ך.י
לאפרושי מאיסורא וממילא סטור מממת משום
■לא-תקחו כופר כר ומשני ;•שסיר .וא״כ מיושבים
דברי הרמב״ם ז״ל דלמסקנא דר״ג א״כ ממילא
לא מוכח בלל דהיכא דהוי יכול להוציאו בלא
חבלה שיחי׳ פטור וחייב אף אי עביד דינא
כר וה?נא שלא חי׳ וכול להוציאו בלא חבלה
יפטיר. .כמר בכל :מקום דעפיד דינא -כר
ואף יכתחלח רשאי כג״ל ונקט רק משום דנאמר

חרי״ט

בשפחה • ופטור משתיהם כנ׳ל .וא״ש דכתב
חדמב״ם ז״ל הטעם דנאסר בשפחה כנ״ל :
עוד י״ל בפשיטות דבאמת תמות כנ״ל איד פריד
מברייתא והוכיח דעביד דינא לנפשי'
וא״כ למה לי׳ קרא דלא תקחו כופר כר חא
בכל מקום עביד דינא .וע״כ צ״ל בפשיטר
דכאמת רק מהתם ילפינן דכשדינו להיות שב
ואינו רוצח עביד דיגא כר וממילא כן הדין
בכל מקום ולא מסברא ופריך שפיר .אבל למאי
דמשני ר״נ כשרבו השיאו שפחת פר וא״כ ע״כ
ליפא למימר דחא דעביד כר ילסינן מקרא דלא
תקחו כר דלא מוכח מידי די״ל דאיירי ברבו
חשיאו שפחה כנ״ל ומנא לי׳ דעביד דינא כר
וע״כ רזה מסברא כיון דבדין עביד כר וא״כ
שוב ליכא למימר דהטעם בנרצע כר משום עביר
דינא כר דא״כ למה לי׳ קרא דלא תקחו ציון
דהוא מסברא בכל מקום וע״כ דאיירי בגונא דלא
שייך עביד דינא שאינו בביתו או שאינו רוצח
להוציאו מחמת עצמו רק ברבו השיאו שפחה
בנ״ל .וזה ילפיגן שפיר בכל מקום מקרא דלא
תקחו דליכא למימר משום עביד דינא שהוא
מסברא כנ״ל:
ולכד א״ש שכתב הרמב״ם ז״ל הטעם דנאטר
בשפחה דלמאי דמשני ר״נ ע״כ גם לנרד
עביד דינא כר איירי ג״כ ברבו תשיאו שפדוח
כנ״ל ולא מטעם עביד דינא כג״ל וג״ב כשאינו
בביתו צ״ל רק לאסרושי מאיסורא כנ׳ל וא״ש.
ובדברי הש״ע שמחלק בת הך דהכא לסי׳ תכ״א
י״ל .דבאמת לס״ד הוכיח דעביד דינא כר ולא
קשה כנ״ל כיון דיודעין מסבר׳ דעביד דינא למ״ל
קרא דלא תקחו כר די״ל דלא ידעינן דעביד
דינא רק כשלוקח דבר משלו כסברת חלורם אבל
בכת״ג צריך קרא דלא תקחו וממילא נילף דבכל
מקום׳.אף בכה״ג עביד דינא בר .אבל למאי
דמשני ר״נ די״ל דאיירי ברבו השיאו שפחה
א*כ ממילא גם לנרד עביד דיגא לא אמרינן רק
.כשלוקח דבר משלו בנ*ל והתם איירי שסיר
ברבו תשיאו שפחת כנ״ל אבל .בכה״ג שאינו
לוקח דבר באמת אסור להכותו ולא אמרינן עביר
דינא כר .ולכד נקט הרמב״ם ז״ל הטעם דנאסר
בשפחה אף דקרל עביד דינא ולכך נר חש״ע
לקמן די״א שאסור להכותו כג״ל וא״ש:
(ב) יכול לחכותו כר .יש לעיין בקנס דהדין
הוא דאין גובין בזה״ז רק דמהני תפיסה
וכל זמן שלא תפס אינו חייב אף לצי״ש וא״כ
כשחבירו רוצה לתפוס ממנו ודאי דיכול לעמוד
כנגדו ושלא להגיהו .רק לענין הכאה-יש להסתפק
אם רשאי להכותו "ג״ב כמו אם רוצה ליקה רבד
אחר משלו ׳שיכול ■להכותו■ גבסו כן כאן כיון
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דקודם התפיסה עדית אינו וזייב לו בלל ובפרט
דחוא במקו׳ פסידא שאם יגיחו לתפוס לא יוכל
להוציא טמנו דבאמת מחני תסיסה .או אפשר
כיון דחבירו יכול לתפוס מן הדין שוב אינו
רשאי להכותו דדוקא הינא שרוצה לגזול שלא
כדיו רשאי להכותו כנ״ל .ואם נאמר דבכה״ג
רשאי להכותו הי׳ אפשר לישב בזה מאי דאטר
שם ם׳ המניח דשלח לי׳ לפגדא דטרא ולקופיג׳
דמרא כר ושלה לי׳ קנסא קא מגבי׳ כר גופא
דעובדא כו׳ שקל פנדא דמרא טחיי׳ א״ל מאה
פנדא כר אפילו למ״ד לא עביד אינש דיגא
לנפשי׳ במקום פסידא עביד דינא ופרש״י ז״ל
דחפסידא הוא שיכלו המים מן הבור והוא גברא
דלית לי׳ שלא יהי׳ לו לשלם ע״ש .והוא תמוה
כמ״ש המפרשים דמנין הי׳ יודע ר״נ שהוא גבר׳
דלא יהי׳ לו לשלם דאמר בפשיטות במקום
פסידא והוא לא ידע שהרי שאל לו גופא דעובדא
כר ולא אמר לו כלל דאיכא פסידא .ולמ״ש י״ל
דהטם׳ כתבו אמאי דשלח לי׳ לסנדא ולקופיגא
ובגופ׳ דעובדא לא אטר רק שקל פגדא דמרא
כר ופירשו דבאמת הי׳ המעשה שהכהו בפנדא
וגם בקופינא כר וחדא נקיט וגם רש״י ז״ל פי׳
גופא דעובדא דפנדא וקופינא ע״ש ולכך שאל
על שתיהם כמה חייב על כ״א קנם ע״ש .ולפ״ז
מיושב דאמר שפיר במקום פסידא סתם דממ״ג
אינו תייב על ב׳ ההכאות דכיון דבאמת הייב
קנס על מה שהכהו רק דאין גובין כר וקי״ל
להתפיסה טחני וא״כ ממ״ג אם הוא לא יהי׳
לו מה לשלם כשיניחו לדלות וא״כ ודאי אינו
חייב על ההכאות דבמקום פסידא עביד דינא
ואם יהי ,לו מה לשלם וליכא פסידא וזרם כיון
דליכא פסידא וממילא הדין הוא דלא זביד דינא
כר חייב על ההכאה ראשונה קנס וא״כ כיון
שחייב קנם על ההכאה ראשונה ממילא פטור
על הכאה שניי׳ דכיון שחייב קנס ואין גובין
בבבל ומחני תפיס׳ א״כ שוב אחר הכאה הראשוג׳
אם יניחו לדלות לא יוכל להוציא ממנו שיחי,
מתני תסיסה מחמת הכאה ראשונה וא״כ הוי
במקום פסידא ועביד איניש דינא כר ופטור על
הכא׳ השני׳ דאז הוי במקום פסידא כנ״ל (והי׳)
דשאי להכותו ואמר שפיר אמאי דשלח לי"
לפנדא ולקופינא ואמר דממ״ג אינו חייב על
שתיחם דאם לא יהי׳ לו כר ממילא פטור על
שתיחם ואם ליכא פסידא וחייב על הראשונה
ממילא פטור על השני׳ דאיכא פסידא כנ״ל
וא״ש .ומיושב ג״כ מאי שהקשו איך טעה ר״ח
גם בזח דהא אמר בש״ם דבמקום פסידא כ״ע
עביד דינא כר ואיד רצה לחייבו ע״ש .ולמ״ש
מיושב דלר*ח דס״ד דגובין קנס זד .בבבל שפיר
פסק ורצח לחייבו דלא הוי כלל פסידא כיון
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צה

דגובין קנם זח וחייב גם על הכאה ב׳ דגם בלא
תפיסה חייב רק ר״נ דאמר לי׳ קנסא קא מגבית
כר אמר שפיר אח״כ דכ״ע סברי במקום פסידא
עביד דינא לנפשי׳ דהוי כאן פסידא כג״ל:
אמנם באמת הדעת נוטה להיפוך דבכח״ג אינו
רשאי להכותו דדוקא היכא שהכירו אינו
רשאי כמו בגזילה אז יכול להכותו אבל הכא
דהניזק רשאי לתפוס ממנו בעד הקנס מדיגא
א״כ נהי דרשאי למחות אבל הכהו קודם חייב
ולא שייד עביד דינא וכן מוכח ממה שכתב חנ״י
והוכיח מכאן דשליח ב״ד הי׳ רשאי להכות
להמסרב לקיים הפס״ד דאי לא חי ,רשאי לא הי׳
עדיף הבע״ד משליח ב״ד אף דעביד דינא ע״ש.
וא״כ הכא כיון דשליח ב״ד ודאי לא הי׳ רשאי
לחכות כשרוצה לתפוס ואדרבה רשאי כר ומסיל׳
לא עדיף ג״כ הבע״ד וחייב כשהכהו כג״ל:
ובהא דאמר סתם במקום פסידא כר הי׳ אפשר
לישב בפשיטות למאי שפסקו דבגזילה
גמורה אין דנין כעין ויגזול כר דדוקא שליחות
יד וכה״ג שכיח אבל גזילה גמורה לא והוא במו
קנסות וע״ש לעיל סי ,א׳ .וא״ב התם דרצה
לגזול ממנו המים שפיר הוי פסידא דאף כשיחי׳
לו לשלם לא נוכל להוציא ממנו דאין דנה בבבל
גזילד .גמורה .אך רש״י ז״ל לא פירש כן משום
דאינו סובר זה החילוק ע-ש ריש סגהדדה .וגם
אפשר דגם זה שכיח כיון שהיו שותפים כמו
שליחות יד וכנ״ל:

סימן ה׳
סעיף א׳ אסור הי׳ לדון מסבת ויחם ואח
עבר ודן דינו דין [הטעם הוא גזירה
משום שמא יכתוב כסו בפקח וממכר ע״ש בש״ס
(ביצה דל״ו) דכל הני אסורין משום רשות:1
(א)אם עבר ודן נר .והיינו אפילו במזיד כמבואר
בירושלמי הביאו הרי״ף חל ביצה בה
שוגגין או מוטעה או מזידין כר מה שעשו עשו
ע״ש .ולכאורה קשיא לי הא קי״ל דבכל עבירה
דרבנן כשעבר במזיד פסול מדרבנן לעדות וגם
במקח וממכר בשבת פסול מדרבנן וא״כ כיון
דבכל הגי שויו דגם בדה הוא האיסור עצמו
כמו במקח וממכר משום שמא יכתוב וממילא
דכשעבר ודן במזיד ודאי דפסול לעדות אח*כ
מדרבנן וממילא דגם לדון פסול דקי״ל כל
הפסול להעיד פסול לדון .וגם קי״ל דאף דססול
מדרבנן בעי הכרזה ם*מ אותו עדות שנפסל
בשבילו פסול אף בלא הכרזה ע״ש לקמן סי"
ל״ד (בסמ״ע ס״ק נ״ו) וא״ב אמאי הכא בעבר
ודן במזיד דינו דין תא געשה פסול לדון בדין
זח וממילא גם זח הדה עצמו בטל ואף בלא
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רלו

דבר המבול  888הוא דחוה מעשה ער ואונן  ,87°ויש שתירצו ,שאע״ם שהעני! אסור
לעשות מ״מ הביא׳ בעצמה איבה ערוה ואיבה ביאה של איסור ,אבל ענין השחתת
זרע_איסור אחר יש לו ,ומאי דאמרו  871לה התורה התירך לו ,היינו שאין בה
משום איסור ערוה ,אלא משום השחתת זרע ,ואם הזכר משחית זרעו אין על הנקבה
כלום ,ובתוספת ז״ל  572אמרו שהוא היתר גמור בכל מקום שאינו מכוין להשחתת
זרע ולא יוציאוהו  078לבטלה ,וכן הם דברי הרמב״ם ז״ל בסר׳ כ״א מה׳ איסורי
ביאה* ,87מיהו  870מדרכי חסידות אסור לעשות כך שלא יקל ראשו לכד ושיתקדש

בשעת תשמיש.
כותי  878שהכה את ישראל חייב מיתה ,משמע דמדין גזל מייתיבן לה דמה
לי חבל בגופי׳ מה לי חבל בממונו  ,877ולפ״ז ל״ש כותי  878ול״ש ישראל שוין
בדבר ,ועוד דמהיכא ילפיבן לה מהמצרי שהכה את איש עברי שביהם  878היו ב״ב,
ולי לא משמע הכי ,דדוקא ישראל ,דאע״ג דעדין לא קבלו התורה ,כבר הי׳ להם
מצות יתירות על בגי נח וכדכתיבנא לעיל  ,88°ועוד דא״כ למה מנו  881בכלל הז׳
מצות שפיכת דמים והיא הריגה ,לחשבו מכה חבירו* ,881אלא ודאי דוקא מכה
ישראל חייב מיתה ממש ,כמו שהרגו מרע״ה ,אבל הרמב״ם ז״ל כתב  ,882דאין

בחיוב מיתה זו ,ובחיוב מיתה שאמרו  888בכותי העוסק בתורה ,ובחיוב  884מיתה
בכותי ששבת  ,888אלא שמודיען  888אותו שהוא חייב מיתה ומכולף 887עונשין
אותו  888אם יעשה אבל איבו נהרג עליהו ,אע״ג דמפשטא דגמרא לא משמע הכי,
מדאמריבן בסמוך  888גבי כותי העוסק בתורה  ,888וליחשבה גבי ז׳ מצות ,דמשמע
דמעיקר מצוה היא * ,888ועוד מדאפקה  880מגזל או מנערה המאורסה שהם חייבי

מיתות ממש

 569צ״ל" :דבשלא כדרכה"( ,במקום" :דבר המבול").
 568לד ב.
שם.
2ד 5כ״כ בריא״ו (סה״ג
 571ראה לעיל הע׳ .565
 570ראה בראשית לח ז ס י.
ה״ה) עט׳ פד ושכן סבר הרי״ד ועיי׳ גם בטור אה״ע סי׳ כה והנה בתוס׳ כאן ד״ה מי
וביבמות שם ד״ה ולא בתי׳ הב׳ כתבו דכשאיגו מכוין להשחתת זרע רק באקראי מותר
(ועיי׳ בב״ח על הטור שם דאפי׳ בלי הוצאת זרע אסור ברגיל עיי״ש) ,ובתי׳ הא׳ ביבמות
שם כתבו ד&ותר רק בלא הוצאת זרע (עיי׳ בב״ח הב״ל) ,ורבינו שהרכיב ב׳ הדברים צ״ע.
 575רמב״ם
 574ה״ט ,עיי״ש ,ומובא גם בר״נ נדרים שם.
 573אולי צ״ל :״יוציאו״.
 577לשון הגם׳ לעיל ב ב ,ועיי״ש בדברי
 576לפנינו :״עובד כוכבים״.
שם.
רביבו ד״ה מה ,ועיי׳ אחלי יצחק דתי׳ בזה להכ״ט עיי״ש ,ועיי׳ בערול״ב ד״ה כותי דמשו״ה
 578ר״ל הכה כותים ,ועיי׳ אהלי יצחק דדעת
לא חשבוה למצוה בפ״ע דנכלל בגזל.
הרמב״ם דבגוי דממונו חביב עליו מגופו לא חשיב חבלת גוף בכלל גזל דדוקא בממון
 580לעיל נו ב ד״ה
 579צ״ל :״ושניהם״‘ .
דגילתה התורה הוא דחייבין עיי״ש.
* 581ר״ל ונדע מכ״ש להריגה,
 581לעיל גו א.
אכל ,עיי״ש בשם השמות רבה.
 582בפ״י מהל׳
ועיי׳ מש״ב ע״ד רבינו בפני מבין (דף קלג ע״ב וע״ג מדפי הספר),
 583להלן
מלכים ה״ו וה״ט ,עיי״ש ,ומובא גם בדברי רבינו לעיל נו ב ד״ה ויצר ,עיי״ש.
[ 585מיתה ממש] ,כן צריך להוסיף.
 584ראה בעמוד זה בסופו.
נט א.
 588ברמב״ם שם" :מכין אותו
 587צ״ל :״ובכולן״.
 586צ״ל :״שמודיעין״.
 589כן הקשו בגט׳ בעט׳ זה גם לגבי עובד כוכבים ששבת ,והו״ל
ועונשין אותו״.
 590בגמ׳ להלן שם.
* 589עיי׳ בערול״ג מה שתי׳ בזה.
לרבינו להקשות מזה.
 592בד״ה לבל ,ועיי׳ חמרא וחיי עט׳ רם
 591עיי׳ בב״מ שם דתי׳ לב׳ קושיות אלו.
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הנחנקין סרק עשירי

והנשרפין והנהרגין והנחנקין כסדרן של חכמים
דפליגי עליה דרבי שמעון דאמרי סקילה שריפה
הרג וחנק .וכבר כתבנו למעלה בפרק בן סורר
ומורה שהוא להשלים מנין הנסקלין ואחר בך
פרק הנשרפין ובאותו פרק שנו דין הגהרגין
דהיינו רוצח ואנשי עיר הנדחת ופירשו דין
הרוצח ואחר כך ראוי לפרש דין עיר הנדחת
שהוא בסייף קודם שיפרש דין הנחנקין ודין
עיר הנדחת הוא בפרק חלק לפיכך מסדר הריא״ף
ז״ל פרק חלק קודם פרק זה והכי מוכח בפרק
קמא דמכות דאמרינן התם ואיידי דתנא כל
הזוממין מקדימים לאותה מיתה הוא קודם
כיצד העדים נעשים זוממין ואחר שפירש דין
הזמה פירש דין גלות ואחר כך דין מלקות
ולפי סדר זה משמע שהכל מסכתא אחת .אבל
מכל מקום יש שאלה למה הכניסו ואלו שאין
להם חלק לעולם הבא בין רוצח לאנשי עיר
הנדחת .ויש שתירצו שע״י שהיו רוצי׳ להתחי׳
באנשי עיר הנדח׳ שאין להם חלק לעולם
הבא התחילו מתחלת הפרק ואלו שיש להם
חלק לעולם הבא לפרש את האחרים שאין להם
חלק והא אתי שפיר לאותן ספרים שכתוב
בהן ואלו עיר הנדחת אין להם חלק לעולם
הבא שנאמר יצאו אנשים בני בליעל וגו׳.
אלא שבגרסת הספרים הישנים לא גרסינן הכי.
אלא ה״ג אנשי עיר הנדחת י) יצאו אנשים בני
בליעל מקרבך הא אינן נהרגין וכו׳ כדרך
ששנינו זקן ממרא על פי בית דין שנאמר כי
יפלא ממך דבר למשפט שלשה בתי דינין היו
שם וכו׳ .וכך הוא כל סדר המשנה של דיני
עיר הנדחת להקדים הפסוקים ולדרוש אותם
על כל דבר ודבר ואף הדין בעצמו אינו_אמת
שלא יהיה לאנשי עיר הנדחת חלק לעה״ב
אחר שעשו בהן את דינן דהא אמרינן בם׳
נגמר הדין א) כיון דאיקטול הויא להו כפרה
וודאי שאם מתו מיתת עצמן שאין להם חלק
לעה״ב דמאי איריא עיר הנדחת כל עובדי ע״א
נמי .ועוד דהתם בפר׳ נגמר הדין איתא מאן
דסליק אדעתיה דאפילו במת מתוך רשעו דהויא
•) א״צ להוסיף ןשנאמרן.

א) לעיל מז ע״א.

ליה כפרה ואי מו!ני׳ היא דאין להם חלק
לעה״ב הוה ליה לאתויי התם .והטעם
הנכון בזה שענין סדור פר׳ חלק אחר
פר׳ הנשרפין מפני שזכר שם קצת
הנידונין שלא בב״ד כאותן של קנאין
וטמא ששמש שהם חמורים הזכיר אלו שחן
אעפ״י שאינן נידונין ביד אדם עונשן חמור
ואין להם חלק לעה״ב .ועוד הוסיף הרמב״ן
ז״ל שאף אלו שאין להם חלק לעה״ב הן
כיוצא בהן שהקנאין פוגעין בהן כמו שאמרנו
בפרק אין מעמידין על הצדוקין ועל המומרין
של כותים שמורידין אותן ואין מעלין .אלא
שעדיין נשאר לפרש למה מנו אותן שהקנאין
פוגעין בו וחבריו בפרק הנשרפין היה להם
לפרשם אחר שימנו כל הנדונין בב״ד .והטעם
בזה כמו שפירשנו בס׳ בן סורר ומורה ששנו
שם הבא במחתרת לפי הענין ששנו שם נדון
על שם סופו אף כאן ע״י ששנו בדין הרוצח
ואמרו רוצח שנתער׳ באחרים כונסין אותו
לכיפה שנו מי שלקה ושנ׳ כונסין אותו לבים׳
אלא שהכניסו בנתיים דין חייבי מיתות
שנתערבו ע״י ששנו רוצח שנתער׳ באחרים
וע״י ששנו כאן כיפה שהיא מיתה שאינ׳ בקו
הדין כשאר הדינין שנו גונב את הקסוה וחביריו
שאף הן מיתתן שלא בקו הדין ע״י הקנאין
ושנו כמו כן כהן ששמש בטומא׳ שאחיו
הכהני׳ מפצעין את מוחו בגזירין .וע״י ששנו
טמא ששמש שגו זר ששמ׳ שנחלקו בו ר*ע
וחכמי׳ אע״ם שר״ע מנה אותן מן הנחנקין
ואחר אלו שענשן חמור אע״ם ,שאינן נדוגין
בב״ד שגו ואלו שאין להם חלק לעה״ב שענשן
חמור וכדפרישנא 1
ש״מ כל היכא דאיכא הכאה סתם לאו מיתה
הוא .וא״ת והא כתיב ואיש כי יכה
כל נפש אדם מות יומת וההיא הכאה ודאי
הכאה דמיתה היא .י״ל דההיא לאו הכאה סתם
היא דכיון דכתיב נפש הכאה של מיתה משמע
או הכא׳ שיש בה חבורה כשיש לדרוש באביו
שהוא נהרג על חבורה בלא מית׳ וקרא דאיש
כי יכה כל נפש לא דרשינן ליה באביו משום
דהא איכא קרא אחרינא דדרשינן ליה באביו
בסמוך דהיינו ומכה אדם יומת ומוקמינן ליה
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ח*

לה|רג נפש לכל דהו נפש וכדדרשינן ליד .כפ׳

זזנשרפין 1
!
אי עזו ,דבר מצות אין קטן לא .כך היא גרסת
! הספרים ואיכא מאן דגרים איש דבר
מג יון אין אשה לא .והקשו על גרסא זו משום
דק "ל דד,שוד ,הכתו׳ אשה לאיש לכל עונשין
שנתורה .ואינה קושיא דכיון דכתיב איש אית
לן למעוטי אשה שלא אמרו השוד .הכתוב
אס ה לאיש לכל עונשין שבתורה אלא בשכתוב
סו ם א״ג בלשון זכר וכדכתיבנא לעיל בפ׳
ד׳ מיתות .ר׳ יונתן אומר משמע שניהם ומשמע
אד ו בפגי עצמו והכי קי״ל בס׳ השואל
בנציעא (דף צד) גבי אם בעליו עמו וכו׳:
רז :לא שבק לבדיה למשקל סילויא .משמע
ודאי דר״פ לא פליג אהקישא דלעיל
דנוכחינא מינה דמה מכה בהמה לרפואה פטור
וה|ינז פטור ומותר אף מכה אדם פטור דהיינו
םנ|וד ומותר דר״ם לאו בגוונא דפלוגתא קאמר
לנילתיה הילכך הקזת דם מותרת לאביו .וכ״ת
ני!זוש לשגגת חנק דדלמא לא תהיה רפואה
לא ביו .א״כ אף לאחר נמי יהא אסור !להקיז
דגימא יהרגנו ויהי׳ שגגת סייף שפעמי׳ רבים
י? ■מ שהקזה אחת תמית החול' כשהיא בטעות
ול< בהקזה בלבד איכא ספק הרג אלא בכל
דור של רפואה יש לך לומר כן שכולן הם
ספנד .לחולה שאפשר שסם זה אם יטעה הרופא
בו* ימית החולה אלא ע״כ איוו לן למימר
שהרופא המומחה כשיטעה ברפואתיו אינו שוגג
אלא אנוס שברשות הוא מרפא כדאמרינן בפ׳
הלוונל ב> שנתנה רשות לרופא לרפאות ואין
לו) אלא מה שעיניו רואות כדאמרינן בדיין
שטעה דליבי׳ אגסיה וא״כ המקיז את חבירו
בהסכמת הרופא פטור ומות׳ אע״ג דאיכא
שונגת הרג אביו נמי אם מקיזו לרפואה אע״ג
ד^יבא שגגת חנק שדי .וטעמא דרב דלא
ה1ה שביק לבריה למשקל סילוא ולמפתח
כ ותא דלמא חביל ה״ט דשמא יעשה חבורה
ל וביו ללא צריך שיחשוב ליטול הסילוא
ויחנלוהו במקום אחר אבל הקזה לרפוא׳ מותר
כ !זו .שמותר להקיז לאחר .אבל אפשר לאסור
 pב״ק פ״ה ע״א•
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להקיז לאביו מההיא טעמא דסילוא שלפעמי׳
יטעד .בהקזה ולא יכוין בווריד ויעשה חבורה
שלא לצורך ואיכא שגגת חנק אבל לאחר
דליכא אלא שגגת לאו מותר .וזהו דעת הריא״ף
ז״ל ונבון הוא .ושגגת לאו דאמרינן דמותר
פי׳ בתוספות שהוא דבר שאין מתכוין ומותר
באסור לאו כדאמרינן לגבי כלאים מוכרי
כסות מוכרין כדרכן אבל באיסור מיתה לא
הותר דבר שאין מתכוין .ואע״׳ג דד,ותר דבר
שאין מתכוין באיסור מיתה דהיינו איסור
שבת דאיכא סקילה ה״ט משום דמלאכת מחשבת
אסרה תורה והיינו דאמרינן לעיל פר׳ ד׳
מיתות ג) חומר בשאר מצות מבשבת דבשאר
מצות שוגג בלא מתכוין חייב מש״כ בשבת.
ואע״־פ שפי׳ שם לענין חלבים ועריות מפגי
שכבר נהנה מ״מ אין רציחה יוצאה מן הכלל
שהרי חייב עליה התורה גלות אלא דהתם
לא מיידי אלא בדבר ששגגת חטאת ולפי פי׳
זה קשה מאי קושיא דמחט של יד דאי הוי
דבר שאין מתכוין הא אמרינן דבשבת מותר
משום דמלאבת מחשבת אסרה תורה ובשאר
חייבי מיתות חייב ואי הוה פסיק רישיה ומ״ה
קא מקשה דהוי איסור לגבי שבת אם כן אפילו
שגגת לאו נמי כי הוי פסיק רישיה אסור .אלא
נראה שהטעם הנכון דשגגת לאו מותר מפגי
שלא מציגו שענש הכתוב כלל ואפשר דאפילו
בדיני שמים אינו מתחיי׳ שאין לך לומר שעשה
איסור כשהבנים עצמו לבית הספק שזה לטובה
היתד ,כונתו לרפאות את חבירו .אבל בבנו
ודאי אין אומרים כן שאפשר לו לעשות ע״י
אחר .והאחר ראוי לו ליכנם לבית הספק יותר
ממנו מפגי שאיסורו יותר קל אבל בנו אפשר
שיטעה בנטילת הקוץ ויחבול באביו ויהיה
שגגת חנק וכן בשבת אם היה בנטילת הקוץ
שיכול לבא לידי איסור סקילה אסור ליטלו
בשבת ולהמתין עד מחר .וזהו כוונת רש״י
ז״ל בפירושיו:
מאן שמעת ליה מקלקל בחבורה חייב ר׳
שמעון .ודאי הא לא שמעינן ליה לר׳
שמעון בהדיא דאמר הבי בכולה שבת אלא
דאיהו ס״ל דמלאכה שאינה צריב׳ לגופה פטור
עליה וא״כ למאי איצטרך למישרי מילה בשבת
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הנחנקין פרק עשירי.

הא אינה צריכה לו לגוף הערל׳ אלא ודאי
משום דס״ל ומקלקל בחבורה חייב:
דף פה ע״א והאמר רב ששת ביישו ישן
ומת חייב .כך היא
הגירסא בכל הספרים ופירוש׳ שבאו ללמד
ביישו ישן ומת שהוא חייב אעפ״י שאינו
מתבייש כיון שיש בו בושת לבני המשפחה
אף כאן אע״פ שהוא גברא קטילא יש בושת
לבני המשפחה .ויש מוחקין אותה דאומרים
דהך שמעתא דר״ש לא שמיע לן דאמר הכי
בשום דוכתא אדרבה בפ׳ החובל (דף פו ע״ב)
הוי בעיא ולא איפשיטא ואין למחוק הגרסא
שהיא בכל הספרים משום הך קושיא דהא
אשכחן בתלמודא מילתא דהוי בעי׳ בחדא
מסכתא ואיפשטא במסכתא אחריתי בנדרים
בפ׳ אין בין המודר זי) איבעיא לן הלין כהני
שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא נינהו ולא
איפשטא התם ובפ״ק דקדושין ר!) איפשט׳
דשלוחי דרחמנא ניגהו דאמרינן מי איכא מידי
דאנן לא יכלינן למיעבד ואינהו עבדי .הכא
נמי אע״ג דבם׳ החובל איבעי להו הכא ידעי
דאיפשטא ליה לר״ש .אבל הם גורסין וקאמר
ר״ש ביישו חייב .ומפרשי דביוצא ליהרג
קאמר ליה ר״ש דאם ביישו חייב דלא חשיב
ליה גברא קטילא .וקשה דהא בסמוך אמרינן
דאחר היינו טעמא דפטור משום ונשיא בעמך
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
חיי׳ כיון דלקטלא קא אזיל אלא על הבשת
וה״ד .על הצער אם יש שם צער הראוי
לתשלומין אלא דנקיט בשת משום דחשיב טפי.
ואין צורך לכך דלא אדכרינן בגמ׳ עגין עושה
מעש׳ עמך אלא לאחר שהעמידוהו בהכאה
שאין בה שוה פרוטה דבההיא טונא הוא
דאדכרינן עושה מעשה עמך מפני שאין בה
תשלומין ולא אמרינן דלקי עליה אלא לכבוד
האדם כענין בקללה ולפיכך כשאינו עושה
מעשה עמך הוא חייב בתשלומין שממון הוא
ד) לה J'J
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ו) אצ״ל חי

חייב ומפני שאינו עושה מעשה עמך לא הותר
לנו ממונו .וכן מאי דדרשינן מבעמך במקויים
שבעמך למעוטי היוצא ליהרג אינו ענין כמו
כן אלא לאחר שהעמידוהו בהכאה שאין בה
שוה פרוטה אבל כשיש בה תשלומין חייב
והיינו דרב ששת לפי זאת הגרסא שגורסין
ביישו ישן חייב דמיירי ביוצא ליהרג ואף לפי
גרסת הספרים שגורסין ביישו ישן ומת חייב
כך הוא שמדין הישן למדנו לזה היוצא ליהרג
שיהיה חייב עליו ולא נפטור אותו לא מדין
עושה מעשה עמך ולא מדין מקויים שבעמך!
אי תכי בנו נמי כדאמר רב פנחס בשעש׳
תשובה ה״נ וכו׳ כלומר שאם לא
עשה תשובה לא קרינא ביה בעמך ואפילו
כשאין מסרבין בו לצאת דלאו מצו׳ איכא
אפ״ה אם הכה לאביו פטור ואין צ״ל במקום
מצוד .בשליחות ב״ד שנעשה שליח להלקותו.
אבל אם עשה תשובה ובא בנו והכהו וקללו
חייב אבל אחר שהכהו וקללו אע״ם שעשה
תשובה פטור ממלקות ומיידי בהכאה שאין
בה ש״פ ומשום קללה ליכא דבעינן מקויים
שבעמך אבל לגבי אביו אפילו לאחר מיתה
חייב אם קללו וכשהכהו נמי מחייב אע״ם
דאזיל למיתה הרי הוא עדיין חייב ו) ומקיים
ביה שפיר מכה שיש בה חבורה .והשתא דס״ל
לקיומה לברייתא אליבא דר-ש מוקמיגן לה
ברייתא כשאין מסרבין בו לצאת והכוהו וקללו
שלא במצות ב״ד אבל במסרבין בו לצאת
והכוהו במצות ב״ד אחד שיש בהכא׳ זו מצוד.
אע״פ שעשר .אביו תשוב׳ מותר הבן להכות
לאביו ולקללו דאע״ג דחיי׳ לכבדו מ״מ כבוד
אביו נדחה מפני כבוד שמים .אבל מ*מ
במסקג׳ לא קי״ל כרב ששת אלא אף במקו׳
מצוד .אין הבן נעש׳ שליח לאביו להכותו
ולקללו כיון שעשה תשוב׳ חוץ ממסית וכדאיתא
בגמר׳ משום דכתיב לא תחמול ולא תכסה
עליו .אבל בשלא עשה תשוב׳ הכל מותר
דלא קרינא בי׳ ונשיא בעמך לא תאור וכיון
דבקללה פטור ה״ד .להכאה דמקשיגן הכאה
לקללה כסתם מתגי׳ דלא קתני חומר במכה
מבמקלל שד,מכ׳ עשה בו שלא בעמך כבעמך
מה ש״כ במקלל משמע דתרווייהו שוו אהדדי.
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ולם4י שיטה זו כי בעינן מעיקרא בן מהו
שיז:ש)ה שליח לאביו להכותו ולקללו בשעשה
תש ב^ז היתר .השאלה שיש עליו מצות כבוד
אב ו4ם וקא בעי אי נדחה כבוד אביו לגבי
כבו|ד שמים אם לאו .ומאי דמזזדשינן לבסוף
בש3ש׳ תשובה אינו הדוש לענין השאלה אלא
לעו ין הברייתא של יוצא ליהרג לאחר
שה גטידוה בהכאה שאין בה ש״פ שהוצרכו
לכן משו׳ קושיא דעושה מעש׳ עמך שמתחל׳
כש ;ית׳ אף בהכאה שיש בה ש״ם והי׳ אתר
פטור במסרבין בו לצאת או אף כשאין מסרבין
מש ם גברא קטילא אין צריך להעמיד׳ כשעשה
תשיב׳ שלענין התשלומין לא עשה -תשובה
ועל ה תשובה שווין הן כמו שאמרנו דלענין
הסה שאין בה ש״פ ולענין חיוב הבן באביו
ה,וזו שיש לחלק בין עשה תשוב׳ ללא עשה
תשובה 1
ע״«| ומה מכה שעשה בו שלא בעמך כעמך
לא חייב בו לאחר .מיתה
וכו /אין לפרש דטעמ׳ דמב׳ שלא חייב לאחר
מיו(' משום דמן הסתם חיוב מכה אביו מחיים
מש זע דא״כ אף מקלל נמי כך היה דינו אם
לא היה לגו רבוי ממקום אחר ולא הי׳ צריך
להדיאו ממכה .אלא ודאי לפום קראי הוד.
מש זע בין מחיים בין לאחר מיתה אלא מפגי
שב ;סאה בעינן שיהי׳ בה חבורה ולאחר מיתה
א״ז מ״ה על כרחין מכה לא חייב בו לאחר
מיוה .וכיון שכן קשה היכי ילפינן מקלל
ממ :ה דאין דנין אפשר משא״א דמקלל לאחר
מיוה אפשר ומכה לאחר מית׳ א״א דבעינן
שיז^א בה חבורה .לפיכך יש לפר׳ שמפני
החו)מר׳ שהיא במכה מבמקלל שעשה בו שלא
כע*ך כעמך הם דנין שהי׳ לנו לומר שלא
יתזויי׳ מקלל לאחר מיתה אא״כ ריבה בו
הכאוב בפירוש שהיה לנו להשוותו למכה
לגנ|רי וה״נ אמרינן במתני׳ חומר במקלל
מבו!םה שהמקלל חייב לאחר מיתה מה שאין
כן במכה אע״פ שמקלל אפשר ומכה א״א אבל
מ״וו חומרא הוא שזה נמשך חיובו לאחר
מיו והי וזה אינו נמשך .ומאי דאמרי׳ לעיל
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ביוצא ליהרג שהוא חייב על ההכאה ואע״פ
שהוא בלאח׳ מית׳ שאין אני קורא בו במקויים
שבעמך מ״מ לאחר שלמדנו על הקללה שהיא
לאחר מיתה חוזרת הכאה ולומדת מקללה היכא
דאפשר דאית בה חבורה כיוצא ליהרג
דתרוייהו גמרי מהדדי דד.״נ קי״ל דמקשינן
הכאה לקללה לעגין עושה מעשה עמך:
ושורו כישראל וכו׳ .פי׳ רש״י ז״ל שור
שלנו שנגחו או שורו שנגח שלנו
תם משלם חצי נזק ומועד נזק שלם .ואלו
דכותי תנן שור של ישראל שנג׳ שור של
כותי פטו׳ ושור של כותי שגג׳ שור של
ישראל בין תם בין מועד משל׳ נ״ש .ולא
דקד׳ הרב ז״ל בדין הכותי דבהדי׳ אמרינן
בפ׳ שור שנגח ד׳ וה׳ (דף לח ע״ב) ת״ר שור
של ישראל שנגח שור של כותי פטור ושור
של כותי שנגח של ישראל תם משלם ח״נ
ומועד משל׳ נ״ש ובכה״ג בלחוד אמרינן ושורו
כישראל כלומר שור של כותי שנגח שור
של ישראל .דינו כשור של ישראל שנגח שור
ישראל חבירו אבל לא מיירי בשור של ישראל
שנגח של כותי דבכה״ג בין תם בין מועד
פטור:
דף פו ע״א אנא מונמצא בידו קאמינא .משמע
מהבא לכאור' דכי ימצא
לא משמע פרט למצוי אלא ונמצא בידו .וקשה
דהא במס׳ סוטה ו) דרשינן כי ימצא חלל
פרט למצוי .וי״ל דאה״נ דכי ימצא משמע
נמי פרט למצוי הלכך כי כתיב קרא כי ימצא
איש גונב אי דרשינן פרט למצוי היה בדין
למעט הגג׳ ולומר פרט לגנב מצוי והא לא
אפשר דאנן בעינן למעוטי דאם הנגנב מצוי
אצל הגג׳ דפטור אבל התם כי כתיב כי
ימצא חלל ראוי לדרוש פרט למצוי כלוט׳
אם החלל מצוי והיינו ז־קאמ׳ בגט׳ אנא מונמצא
בידו קאמיג׳ כלומר שכוונתו למעט הנגג׳ אם
היה מצוי בידו קודם הגנבה דהכי משמע לישנא
דקרא ונמצא עכשיו בידו ולא מתחלה:
איתמר עידי גניבה ועידי מכיר׳ בנפש
שהוזמו חזקי׳ אמר אין נהרגין ור״י
אמר נהרגין וכו׳ .ודאי אם טעמ׳ דפלוגתייהו
משום דבר ולא חצי דבר וכדשקלינן וטרינן
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הלכות טוען ונטען

דרים הלויי
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כל דלא נחיה אדמתא למישקל הוצאה שוב לא מוי מחוסר
ונזק הקרקע הוא עיקר חיובו ,וא״כ עיקר חיוב שבועתו
קנץ ,ושפיר משתעבד אף אם דאקני לא משתעבד ,ובחוב
הוא רק בנזק הקרקע ,וכיון דאץ נשבעין על הקרקעות
שאינו אפותיקי באמת דזה תלוי בהאיבעיא אם דאקני
ומיפטר בכפירתו בלא שבועה ממילא ליכא עלי ,חיוב
משתעבד וכמבואר בסוגיא דב״ב שם .והנה הראב״ד כתב
שבועה גס על התשלומין .ולפ״ז שפיר חלוק בזה חיוב שבועה
גבי הך דאפוחיקי וז׳ל מהו כי חצי השבח הראוי ללוקח
מקרבן שבועה ,דלענין חיוב שבועה צריכין אנו לדון בעיקר
והתחלת החיוב אם מתחייב מ״ז שבומה אם לא ,וכן הטמנה
ההוצאה ג״כ תהיה חצי ההוצאה משלו וכו׳ ואס יעול בע״ח
נכללת
את הכל יפרע כל דמי חצי השבח ללוקח וההוצאה
והכפירה וההודאה הכל ביסוד והתחלת חיובו ,ועל כן בדמי
בו וכו׳ וחצי השבח הראוי לב״ח נותן את חצי ההוצאה
קרקע ,כיון דעיקר החיוב הוא הפסד הקרקע ,זההשלומין
ללוקח וכו׳ עכ״ל ,וחולק על הרמב״ס בחרתי ,חרא דס״ל
הויין חליפי הקרקע ,א״כ ממילא דלית בי׳ בעיקר חיובו
דין שבועה ,וממילא דאין כאן חיוב שבועה גם מל התשלומין,
דגם באפותיקי חולקין גס בשבח היתר על ההוצאה ,ועור
משא״כ לענין קרבן שבועה ,דמיקר דין כפירה שבזה הוא
דבאפותיקי משלם הב״ח ההוצאה נם מחצי השבח שלו.
מדין גזלת ממון ,א״כ אין דינו תלוי כלל ביסוד והתחלת
ונראה דהא בהא תליא ,דכיון דס׳ל דבאפוחיקי מחזיר ללוקח
החיוב ,ורק בהחיוב תשלומין של מתה היא שחלה כפירתו
הוצאותיו ,א״כ הא בע״כ דהך דשמואל דאמר ב״ח גובה
וגזלתו ,וכל שהתשלומין דאית לי׳ גבי׳ עסה הם מטלטלין,
את השבח משוס דכתב לו אנא איקוס וכו׳ הוא רק בשאר
לא אכפת לז כלל בעיקר החיוב מה שהוא ,וחייב בקרבן
ב״ח ולא בחוב דאפותיקי ,וא״כ הא הררא קושיית הראשונים
שטעה ,ועל כן גס בדמי קרקע ,כיון דהתשלומין עצמם
דאיך בע״ח גובה את השבח והא איבע־א לי׳ לשמואל אס
תשיבי מטלעלין,מל כן שפיר מתחייב בקר״ש .וגס דבמיקר
דאקני משתעבד ,ובע״כ צ׳ל כשיטת הרמב״ן דגם בשאר
השבועה חלוקין הן זמ״ז ,דלענין טענות ותביעות הרי דייניק
ב״ח אמרינן דארעי׳ אשבח ,ועל כן אין זה בכלל דאקני,
על חיוב שבועתו ,וזה בא על עיקר חיובו והנזק שהזיקו
ומדמסקינן בשבח דחולקין ,ש״מ דגם היכא דמצי לומר
שהוא מקרקעי ,משא״כ למגין קרבן שטעה ,דלא צריכינן
ארעאי אשבח מ״מ הוי דינו כמו לוה ולוה ואח״כ קנה,
לזה חיוב שבועה ,ורק חלות ממשה שבועה ,ותלות ממשה
כיון דגוף השבח נתהוה מיהא אח״כ ,ועל כן זהו שפסק
השבועה היא על מטלטלין ,טון דהתשלומין הן מסה מטלעלין,
דגם באפותיקי חולקין ,ולא איכפת לו מה דיכול לומר ארעאי
ועל כן כל דמי קרקע דינם כחטלטלין לענין קרבן שטעה.
אשבח ,דמ״מ שפיר הוי דינו כלוה ולוה ואח״כ קנה ,וכשאר
אשר מל כן להכי הוא שלא הביא הראב״ד כלל מהך לקרבן
ב״ח כן גם אפותיקי דחולקין ,וכש״ג.
שבועה ,ורק מהך דחבלת בי שנים ,דאיירי למטן חיוב
שבועה ,דמוכח מזה דגם לענין חיוב שבועה דמי קרקע
הלכות טוען וגמען
דינם כמטלטלין ונשבעין עליהן ,וע״ז הרי יש ליישב לדעת
הרמב״ס דהתס הויא שטעה דרבנן ,דאיתא גם בקרקעות,
פ״ה הל״ב וכן החופר בשדה חברו בורות שיחין ומערות
והפסידה והרי הוא חייב לשלם בין שטענו
וכש״ג.
אלא דקשה מהא דפסק הרמב״ם בפ״ב מהל׳ נערה בחולה
שחפר והוא אומר לא חפרתי או שטענו שהפר שתי מערות
הי״ג ז״ל אמרה לו אנסת אותי והוא אותר לא כ• אלא
והוא אומר לא חפרתיאלא אחת או שהי׳ שם עד אחד
פתיתי ה״ז נשבע שבועת התורה על דמי הצמר ומשלם
שחפר והוא אומר לא חפרתי כלום ה״ז נשבע היפת מל
הכל מכ״ל ,ובהשגות ז״לא׳א נראין דברים שתבעו למלאת
בושת ופגם עכ״ל ,והרי גס תשלומין אלו הן הדין חבלות,
ימ״מ פסק הרמב״ם דנשבמין עליהם שבועת התורה ,וקשה
החפירות ולהשוות החצרות אבל אם תבעו לשלם פחתו הרי
דהא הויין דקי תרקע דאין כשבעין עליהן לדעת הרמב׳ס.
הוא כשאר מבימת ממון וכמי שאמר לו חבלת בי שנים
אכן נראה .דהנה כל חובל בחברו הרי מתחייב בחמשה
^־יי״יוהוא אומר לא חבלתי אלא אחת עכ״ל ,והייט משוס דהראב״ד
משוה חבלת אדם לנזקי קרקע דתרווייהו אין מל גופן דין • *דברים ,וגס בצמר וטשת ,והרי צמר ובושת לית בהו נזק
ממון כלל ,ומ׳מ מתחייב בהשלומין ,אשר זהו רק גזה״כ
שבועה ורק דעל התשלומין חייב לישבע .והנה כבר כשבו
בחבלות ,שיתחייב בתשלומין אף בלא נזק ממון .ולפ״ז נראה,
המררשים ,דלפ״מ שכתב הר״ן בשבועות מל הך דר״י דחבלת
דגם בנזק חלוק דין חבלות משאר נזקי ממון ,דבשאר נזקי
בי שנים וכו׳ .דלאו דהוי מודה במקצת ממש אלא כעין מודה
ממון עיקר חיובו הוא הממון עצמו שהפסידו ,ומחמת חיוב
במקצת ,וזה שייך אפילו כקרקעות .אלא דהקצוה״ח הקשה
זה הוא שמתחייב בהתשלומין ,שהם חליפי ממונו שהפסיד,
מהא דתנן בשבועות דף ל״ו ע״ב אנסת ופתיח את בתי
דאם לא היה מתחייב בעיקר הממק שהפסד ,לא הזה חייל
והוא אומר לא אנסתי ולא פתיתי משביעך אני ואמר אמן
עלי׳ גם חיוב תשלומי[ ,משא״כ בחבלות ,התחלת חיובו ,הוא
חייב ,והרי פגם היינו נזק ,והוי דחי אדם ,ומ׳ח חייב
בהתשלומין עצמם ,דחייבתו התורה מחמת שיווי הנזק מגזהי׳כ
בקרבן שבועה ,ובט״כ דדמי קרקע דינם כמטלטלין .ובאמת
דחבלוה ,וכחיובא דצער ובושת כן גס חיובא דנזק דחיוב
שמזה קשה למה לא הביא זה הראב״ד ,והרי חיוב קרבן
התשלומין הוא התחלת חיובו .והרי כן הוא גס תיובא ישבת,
שבועה הוי מדאורייתא ,ולהדיא חנן במתניתין שם אמר לו
דליכא ג״כ ממון הנפסד ,דהא הוי רק מנימת הריוח וגרמא
חבלת בי ועשית בי חבורה והוא אומר לא חבלתי ולא
בעלמא דפטור בכל מקים ,ורק דבחבטת הויא גזה״כ לחייט
משיתי בך חבורה משביעך אני ואמר אמן חייב ,ולמה הביא
על שויו ,אבל ח״מ הרי ודאי דהתחלת החיוב הוא רק על
הראב״ר מהך דחבלת בי שנים ,והשבועה אינה אלא מדרבנן,
התשלומין ,כיון דאין שם ממון הנפסד כלל ,וא״כ ה״נ גם
ולא הביא מהך וחבלת בי דחייב קרבן שבועה מה״ת ,והרי
בנזק דכוותי׳ ,דאית בי׳ גס הך תיובא שחייל מתחלה על
קרבן שבועה גס כן ליכא בקרקע ,ובע״כ דדמי קרקע אינם
התשלומין .ובאמת דלפי דעת הרמב״ס הדבר פשוט כן
כקרקע ,וצ״ט.
כמש״כ ,וכמו שפסק בפ״ד מהל׳ חובל ומזיק הי״ד ז״ל
מזה מבואר ,וחלוק דין קרבן שבועה מדין
החובל בבת קטנה של אחרים וכו׳ וכן נזק שאינו פוחתה
חיוב שבועה ,דאמ״ג דתרווייהו ליתגייהו בקרקעות,
מכספה הרי הוא שלה עכ״ל ,הרי דס״ל דאיכא חיוב נזק
מ*מ לענין דמי קרקע חלוקין הס ,ובאמת הרי המשלומין
אף בלא אפחתי׳ מכספי׳ כלל ,וכן בפ״ב שם הל״ו ז״ל
שמתחייב בהס הא הויין מטלטלין ,והם כבל ממלטלין דעלמא,
אפילו חסרו כשערה מעור בשרו חייב בחמשה דברים שהעור
והא דפסק הרמב״ם דאין נשנעיןעל דמי קרקע ,בע״כצ״ל
אינו חוזר אלא צלקת עכ״ל ,ובהך נזק דלא אפחתי* מכספי*
דהוא משוס ,רכיון דהתשלומין הם חליפי הקרקע שהזיקו,

והבראה

הרי
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ויקרא יט קדושים

שפז

עריות לבד יעמדו בארץ ,כי גם יש מצות אחרות שעליהם להתקיים בארץ

קדושים

תהיו ,מכל אשר הזהרתי אתכם בסמוך.

(ג)

איש אמו ,הזכיר האם תחלה לפי שהוא מכירה תחלה ,ואח״ב שבת כי מצות

על האב שישמור הקטן השבת ,ואח״ב יכיר הקב״ה ששבת ביום השביעי" ,ואחריו:

אל תפנו אל האלילים ,4שלא לכפור בעיקר .ואת שבתותי תשמרו ,תעשו כמוני
ששבתתי בו מכל מלאכה  .21וכשם שבעשרת הדברות נאמר כבוד אב ואם אצל שמירת

שבת שהושרה כבודם 22לכבוד הקב״ה ,23אף כאן לכך סמכן24[ .שלא תאמר אחר
שהשוה הכתוב כבוד אב ואם לכבוד המקום ,דכתיב :כבד את אביך 9וגר ,וכתיב :כבד
את ה׳ מהונך ,25אם יאמרו לך אביך ואמך תדחה שבת שיהיה חייב לעשות ,אף
על גב דכבוד אב אינו אלא עשה ושמירת שבת עשה ולא תעשה ,כיון שהשוה הכתוב

כבודו לכבוד המקום ,קמ״ל" .כל זה מפרש בפרק אלו מציאות .26וקשיא למה אצטריך
קרא ,דכל הקשה אינה להחמיר אלא להיות כמוהו ,ואם כן מנין לנו" שיהיה דוחה
כבוד המקום בשביל כבוד אביו ואמו .וי״ל לפי שההקש מאביו ואמו הוא יותר

מהמקום ,דלגבי .המקום אומר :כבד את ה׳ מהונך  ,23כלומר אם יש לו ,ובאביד_ואמו__
אם אין לו חייב לחזור על הפתחים בשביל כבודם .כך פרשו התוספות .27ועדיין

יקשה :דכתיב ,ונשיא בעמך לא תאור ,28בעושה מעשה עמך ,29ואם אביו ואמו

אומרים לו לחלל שבת אינו חייב לכבדם .וי״ל דמיירי בשבות דרבנן ,דאתי כבוד

אב ואם דאורייתא ודחי שבות דרבנן .]24
(ד)
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אל תפנו אל האלילים ,שלא יזונו עיניכם מהם .ואלמי מסכה ,חזר בו"

להזהיר אף לרבים ".
(ה)
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לרצונכם תזבחוהו ,תנו רצונכם בו שלא תהיו צרי עין במה שתקריבו לפני

הקב״ה לפי שיש בני אדם שאינן מקריבין מן הלב" אלא מתוך שרואין את חבריהם

עושין ,ויש להם בשת אם לא יעשו כך" .ד״א עשו דבר שיהיה לכם לרצון ,כיצד,

 23קידושין ל ,ב.
 22״כבודם״ ,כן נכון ע״פ כ״י ,בס״ש :״כבודו״.
 21ראב״ע,
 27בתום׳ הש״ס
 26בבא מציעא לב׳ א.
 25משלי ג ,ט.
[ ]24ליתא בכ״י.
ליתא ,ואיתא בתום׳ הרא״ש ,וכן בריטב״א מביא הקושיא והתירוץ בשם התוספות 28 .שמות
 29יבמות כה ,ב — .ועיין באוצר מפרשי התלמוד ב״מ כרך ב ,ויש להוסיף
כב ,כז.
שם הציון לדברי רבינו כאן.

ששבת
(מפירוש אשר ווייזר על ראב״ע).
ביום השביעי ,לכן יאמר בסוף אני ה׳
אלקיכם שידע הבן שאני אלקיו (יהל אור
קמ״י1
על ראב״ע ,מקור הפירוש).
מנין
דלא לשמע ליה (ב״מ לב ,א).
לנו וכו׳ ,כלומר :משום דהוקש לכבוד
המקום אמאי עדיף מיניה דלידחי ליה
חזר בו,
(לשון הריטב״א בשם התום׳).
כי כבר הזהיר :אלהי מסכה לא תעשה
לך (שמות לד ,יז) — .בס״ש" :אהדריה

קרא" .אף לרבים ,לפיכך כתב" :תפנו" גם
"תעשו" בלשון רבים,
מן הלב ,בבכור שור (מקור הפירוש):
"שמקריבין לפני המקום וקשה בעיניהם
אם לא יעשו כך ,זה אינו
וכו"׳.
שוה לו כלום ,כי הקב״ה יודע לבות בגי
אדם ,וכן אמר שלמה :ואת כל כשרון
המעשה כי הוא קנאת איש מרעהו גם זה
הבל (קהלת ד ,ד) ,ותנהגו בו מנהג כבוד
שאינן מקריבין

׳י
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חידושי

שבועות פרק ג׳

ריבים שתים דקתגי לאו שתים בלבד קאמר
;לא משום דקתגי בריש׳ אינו חייב אלא אחת
שתיה בכלל אכילה היא קתני הכא שתים כלום׳
לל האכילה ועל השתיה ומיהו על שתיה לחודה
ריב שחים .א״ג קס״ד השתא דהאי תג׳ איסור
ולל לית ליה וליכא למידק בה כולי האי
דאמסקגא לא קאי.
שם בגמרא ודלמא לכוס איכא דגרים אפילו
לכוס וליתא אלא דוקא
לכוס אבל לאפו׳ מותר והכי איתמ׳ בם׳ הנודר
מן המבושל לס:
שם בגמר׳ ודלמא פת חטים לאכול שעורים

וכוסמין לכוס וכו הא דאמר
הוה אמיגא על ידי תערובת וכן הא דאמר׳ לקמן
מן אלו הוא דלא שתיגא הא אינהו גופיהו שתינא.
יש מי שאומר שאיו הדיו כך אלא כל מאי דאמר
לפום דעתיד .דנודר קא«׳ דדלמ׳ אי לז) הטעה
בהכי אבל ודאי לא ודינא לח) הכי אלא מי שאמר
פת חטים שעורים וכוסמין אינו אסור אלא בפה
שהפת מושך את כלם ומי שאמד ושל שעורין
ושל כוסמין אפי׳ בלא תערובת אסור ומי שאמר
מן אלו אפי׳ בהן עצמן אסור .והרמב״ן ז״ל כתב
שבאלו וכיוצא בהן סתם נדרים הם ופירושן כפי
מה שבלבו גומר ושואלי! אותו ואם אמר איני
זכור דנין בהן להחמיר ומיהו אם לשון אותן
~־-״בגי אדם ידוע בלל גדול אמרו בנדרים הלך אחר
לשון בני אדם וכן בשבועות וקונמות:
הגר״ח ז״ל מי מחית איניש נפשיה לפחות
מכשיעור או לא .וה״ס דאי לא מחית
איגיש נפשיה לפחות מבשיעור ודאי לא מחייב
אכללא דאי מחייב אכללא חיכי מיחייב אפרטי
הא מושבע ועומד הוא .אלא אי אמרת מחית
איניש נפשיה לפחות מכשיעוד אהני כללא
להתחייב היכא דאכל כזית בין שלשתן אף על
פי שלא אכל מכל אחד ואחד אלא פחות מכשיעור
דבכה״ג לא מחי׳ אפרטי׳ ואהני אפרטי דאי אכל
כשיעור מכל אחד חייב ואסיקנא דלא מחייב
אכללא דאי מיחייב אפילו ניט׳ דמחית נפשיה
לו) נדרים נג ע״ב.
ל 1דדלמא איהו טעה כהכי וכו׳.
לט> עד ע״א.
לה) לאו דינא ,י

♦ז

כה

אפחות מכשיעור מכל מקום כשיעור לא נפיק
מכללא והיכי ליחייב תו אפרטי מושב׳ ועומד
מהר סיני הוא .ורש״י ז״ל לא גרים ליה 1
שם ע״ב בגט׳ דמוקים לה כד״ה וא״ת והא בלאו
האי טעמ׳ גמי לא הוה
מצי לאוקומה כר״ל דאיהו סביר׳ ליה הצי שיעור
אסור מן התורה הלכך אפילו בחצי שיעור מושבע
ועומד הוא .וכ״ת כיון דאין בו לא קרבן ולא
מלקות שבועה חלה עליו לית׳ דהת׳ פ׳ בתר׳
דיומא לט) אמר דמודה ר״ל בחצי שיעור דאסור
מדרבנן ופריך עלה מהאי מימר׳ דמוקי ר״ל
מתניתין בחצי שיעור ואם אית׳ דאסור מדרבנן
היאך תחול שבועה עליו ומפרקי׳ הת׳ כיון דאית
ביה היתר מן התורה מחייב עליה קרבן שבועה
אלמא משמע דכל דלית ליה היתר מן התורה
אין השבועה חלה עליו וכיון שבן רבי יוחנן
היכי מצי מוקי לה כר״ל אפילו לא יחוש
להעמידה כד״ה :י״ל אה״נ דרבי יוחנן ודאי לא
מצי מוקי לה כר״ל דאיהו הא סבירא ליה דחצי
שיעור אסור מן התורה ובי נקט טעמא דמוקי
לה בד״ה משום רב ושמואל נקיט ליה דאינהו
נמי מוקמי לה כרבי יוחנן ולא שמעי׳ להו
דאמרי חצי שיעור אסור מן התורה הלכך נקט
טעמא דשוה לכלהו וחינו דמוקי לה כד״ה ונקט
רבי יוחנן משום דהוא בר פלוגתיה אבל האי
בשלט׳ רבי יוחנן ארב ושמואל נמי קאי .א״נ
י״ל דרבי יוחנן אי לאו משום טעט׳ דמוקי לה
כד״ה שפיר מצי לאוקמ׳־כר״ל ואף על גב דאיהו
אית ליה חצי שיעור אסו׳ מן התורה כיון דלא
מיחיב עליה קרבן ומלקות הוה ליה איסור קל
ודלמ׳ תג׳ דמתני׳ סביר׳ ליה איסור חמורה)
על איסור קל וכדאית׳ בפ׳ עשר׳ יוחסין .וכ״ת
בהן היכי משבח׳ ליה כיון דסביר׳ ליה לרבי
יוחנן חצי׳ שיעור אסור מן התורה משכחת לה
ר.יכ׳ דאמר שאוכל סתמ׳ וכפי׳ שיטתו של ה״ר
יוסף הלוי ו״ל שהוא סבור דשאוכל סתמ׳ מקרי
הן ללאו מפורש וכמו שנכתוב לפנינו .ונ״ל שאין
אנו צריכים לכל זה דאפילו לרבי יוחנן דאמר
חצי שיעו׳ אסור מן התורה שבועה חלה עליו
דכל דליתיה מפורש מן התורה בעשה או בלא
)0

והל).
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שבועות מדין ג׳

תעשה לא מקרי מושבע ועומד לעניו שלא תחול
שבוע׳ עליו .ויש לי ראי׳ לדברי מדאמד לקמן
בפרקי׳ דגשבע להרע לעצמו חייב משום שבועת
~.״.בטוי והרעת עצמו דומיא דהרעת אחרים היא
","-",דהיינו אכה את פלוני ואפצע את מוחו והכי אמד
כבבא קמא בם׳ החובל מא) ובכה״ג בעצמו אינו
רשאי דהכי תנו בס׳ החובל שחובל בעצמו פטור
אע״ם שאינו רשאי ומוכחי׳ התם בם׳ החובל
בג« -דאינו רשאי מדתני רבי אלעזר הקפר ברבי
אומר מה ת״ל וכפר עליו מאשר חטא על הנפש
וכי באי זו נפש חטא מפני שציער עצמו על היין
אלמא אע׳י׳ג דאסור מן התורה לחבול בעצמו
כיון דלאו עשה ולא תעשה בהדיא אלא מדרש׳
אתי חילא שבועה עליה ולא שיהא רשאי לחבול
בעצמו אף על פי שנשבע דהא אפילו דרבנן
דוחה של תורה בשב ואל תעשה כל שכן איסור
של תורה שאין אומר לאדם עמוד וחטא בידים
לקיים שבועתך אלא דאם לא חבל בעצמו חייב
קרבן שבועה כיון שאין באיסור חבלה לא תעשה
מפורש הכא נמי בחצי שיעור אע״ג דלרבי יוחנן
אסור מן התורה מ״מ כיון שאין בו לאו מפורש
אלא מדרשא קאתי כדאיתא בפ׳ בתרא דיומא
אם נשבע לאוכלו ולא אכלו חייב קרבן שבועה
אף על פי שאין רשאי לאכלו וכמו שכתבנו.
וכיון שהכרענו דאפילו לרבי יוחנן בחצי שיעור
בהן כ״ש דמשכחת לה בלאו מעתה אין אנו
צריכין לידחק באותן תירוציו שהזכרנו למעלה
דודאי רבי יוחנן אי לאו משום טעמא דמוקי לה
כד״ה מצי מוקי לה בחצי שיעור כר״ל ומשכחת
לה בין בלאו בין בהן ובמו שכתבתי ג וההיא
דאמר ביומא לר״ל דכיון דאית ליה התר מן
התורה מחייב עליה קרבן שבועה דמשמע
דאית מס ליה התר מן התורה לא מיחייב לרוחא
דמלתא נקט לה משום דלר״ל אית ליה התר
מן התורה אבל אמ״נ דבל דלית ביה עשה או לא

תעש׳ מפורש אע״פ שהוא אסור מן התורה
בחצי מס שיעור לרבי יוחנן מיחייב עליה קרבן
שבועה וכן מצאתי לר״ם במז״ל בפ״ה מהלכות
שבועות כדברי שכתב שאוכל פחות מכזית גבלה

הרץ

וטרפה חייב בשבועה! אלא שעדיין אני מסתם
באותה ראיה שהבאתי דדילמא כי מרבי
לקמן הרעת עצמו הייט משום דסבידא לי
לההוא תנא דלקמן דאדם רשאי לחבול בעצב
וכדקתני בההיא ברייתא דלקמן שהרשות בי!
דפלוגתא נינהו וכדאיתא בם׳ החובל אבל לדי!
דקיימא לן דאין אדם רשאי לחבול בעצמו וכסת׳
מתגיתין דבפ׳ החובל לעולם אימא לך דנשב
לחבול בעצמו פטור משום שבועת בטוי אל.
שראיתי לר״ם במז״ל שפסקה אפי׳ לדידן דקיים.
לן דאין אדם רשאי לחבול בעצמו דאלמא סביר:
ליה לרב ז״ל דשהרשות כולל שגי דברים לימז
שהוא ברשות עצמו להרע לעצמו מה שאין כ
בהרעת אחרים וכפשט׳ דברייתא דלקמן וכול׳
נמי שהוא מותר וכדמשמע בם׳ החובל ואע".
דבמותר לא קיימא לן הכי דמתניתין דהחובי
פליגי בעקר דינא דבהרעת עצמו קיימא ל
דחייב כיון דלא אשכחן תנא ולא אמורא דלימז
בהרעת עצמו דפטור שכך כתב ה״ר ז״ל בפ״ו
מהלכו׳ שבועות נשבע להרע לעצמו כגון שנשב;
שיחבול בעצמו אע״פ שאינו רשאי שבועה חלד
עליו ואם לא הרע חייב משום שבוע׳ בטוי וכן
נראה לדעת הר״ר אלפס ז״ל שכתב בהלכו׳ ההיא
ברייתא דלקמן דמרבינן הרעת עצמו וכתב
משנתנו שבפרק החובל כפשט׳ נראה שהם
סומכין על מה שכתבתי כנ״ל« ומעתה האי
בשלמא לרבי יוחנן אתי כפשטיה:
שם בגמ׳ אלא ר״ל מאי טעמא לא אמר כרבי
יוחנן כלומר ואתי שפיר טפי
דתקום מתני׳ אליבא דכ״ע .וא״ת והא ר״ל נמי
ככ״ע מוקי לה אי לרבנו במפרש אי לר״ע בסתם:
וי״ל דמתני׳ לא מתוקמא אלא בסתם ורבי עקיבא
דשלא אוכל סתמא קתני וכי מד) קאמר ר״ל אי
אתה מוצא אלא במפרש חצי שיעור ואליבא
דרבנן או בסתם ואליבא דרבי עקיבא אבל
משנתינו ודאי בסתם הוא ואליבא דרבי עקיבא

וכיחידאה מוקי

לה.

שם בגמ׳ כי אמרינן איסור כולל באיסור הבא
מאליו באיסור הבא מעצמו לא
אמרינו כלומר דלשום תנא לית ליד" וא״ת והא

ניא) צא ן״ב.
מב) דאי לית ליה.

מג) כחצי.

מד) והכי קאפר ד״ל אי אתה מוצא שיתחייב אלא וכו׳.
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שו״ת חיים שאל חלק א סימן כג ד״ה איברא דחזיתיה
איברא דחזיתיה לחרב שלטי הגבורים שם דסיים וכתב וז״ל וכיון דליכא בל תשחית אלא כשהדבר נשחת מכל וכל צ״ע
א״כ למה לו למהר״ף בהגהות סמ״ג לדחוק עצמו לומר דבבגד הנקרע על מת לא שייך בל תשחית משום דאתי מצות
קריעה ודחי ליה ולמה ליה לדחוק כולי האי ת״ל דמשום האי קריעה לא הוי הבגד נשחת דהא ראוי הוא עוד למה שהיה
ראוי קודם לכן וצ״ע לישב דברי מהר״ף ז״ל עכ״ל• יק׳ על הרב שה״ג דהאמרינן פ״ק דקדושין דף ל״ב רב הונא קרע
שיראי באנפי דרבא בריה אמר איזיל איחזי אי רתח אי לא רתח וכו׳ והקעבר על בל תשחית דעבד ליה בפומבייני
ופירש״י במקום התפירה שאינו נחסר מדמיו בכך כגון בשוליו עכ״ל וזה מסכים לדברי מהרי״ף שהביא השה״ג דאי
כסברת השה״ג מאי פריך והא קעבר על בל תשחית הלא הקורע בגד לא נשחת מכל וכל ומאי ס״ד דהמקשן להקשר
והא קעבר על בל תשחית אימא דהוי קריעה דלא היה משחית הכל וכן הוא מורה לשון קריעה .והתרצן אמאי משני
בפומבייני לישני דלא שייך השחתה אלא בהשחת׳ מכל וכל ואף דלא הוי בפומבייני ליכא בל תשחית .אלא מוכח
מהכא דכי איכא השחתה מיהא אסור והטיב אשר דיבר מהר״ף דטעמא דקריעה משום מצוה דקריעה דאי לא״ה אסור.
* ועוד קשה על הרב שה״ג מהא דאמרינן בקמא דף צ" א ע״ב מאן תנא דשמעת ליה אין אדם רשאי לחבול בעצמו וכר
אלא האי תנא הוא מקרעין על המת ולא מדרכי האמורי א״ר אלעזר שמעתי שהמקרע על המת יותר מדאי לוקה משום
בל תשחית וכ״ש גופו וכתבו התוס׳ ד״ה אלא האי תנא וא״ת ומאי ס״ד וכי על זה צריך ראיה דמקרע בגדים עובר משום
בל תשחית ואומר ר״י דאין מביא אלא שאסור לחבול אפי׳ לצורך וכר וכן מקרע על מת זהו לצורך עכ״ל וכ״כ הרשב״א
בחידושיו (דפוס פראג) וז״ל וא״ת אי מהאי מאי קאמר מאן תנא הא כולי עלמא היא דמקרע בגדי׳ עוברין על בל
תשחית ותירצו בתוספות דמייתי ראיה מקריע׳ שהיא לצורך כגון במת שאעפ״י שעיקר קריעה מצוה ומי שהוא מקרע
— יותר מדאי נהנה בו שעושה נחת רוח ליצרו ואפ״ה אסור מכ״ש מחבל עצמו עכ״ל הרי הדבר מבואר כדברי מהר״ף הנז׳
דדוקא משום מצוה הותר לקרוע וכשהוא יותר מדאי איסור׳ איכ׳ ולקי ואי כדעת הרב שה״ג הרי אינו משחי׳ מכל וכל
ושרי .הן אמת דכעת לא מצאתי לפוסקים שהביאו הא דקורע על מתו יותר מדאי עובר משום בל תשחית .וליכא למימר
משום דמייתי לה משם ר׳ אלעזר משמע דהוי פלוגת׳ .דהרי בש״ס דחי דלא אפשר דמשנתנו כי האי תנא דדילמא שאני
בגדים דפסידא דלא הדר הוא ומסיק דהרי /דהאי /תנא הוא ר׳ אלעזר הקפר דקאמר ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן
* היין וכו׳ וא״כ משמע דלמשנתנו דקאמ׳ דאינו רשאי לחבול בעצמו מכ״ש דהמקרע על מתו יותר מדאי לק והרי״ף
והרא״ש הביאו משנתנו וגם הרמב״ם פ״ה מה׳ חובל.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -אוג׳ בר-אילן**
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תכט

פרק ו׳
שונות בדיני קטן

סימן א'
להכות בנו הקטן כדי לחנכו במצוות .יש לאדם להכות את בניו
לחנכם במצוות (כדב׳ יסר בנך ויניחך וגו׳ א> ,עוד כתיב חושך שבטו
שונא בנו וגו׳ אולת קשורה בלב נער שבט מוסר ירחיקנה וגו׳ משלי
""—-:------בנ5י יונה

(א)

ובשלה״ק (שער האותיות ,דרך ארץ) מפרש הכתוב ידי נשים רחמניות בשלו

ילדיהן שע״י שריחמו עליהן שלא להכותן כדי לחנכם "בישלו ידיהן" חשיב כאילו
המיתום ובישלום ,ומבואר בגמ׳ דאף בן שלומד מצוה על האב להכותו ולייסרו,

(שיוצא מזה תועלת לאחר זמן שהבן לומד ליראה ולכבד אביו) ,ובס׳ יש נוחלין

(אזהרות) מפרש הכתוב בניך כשתילי זיתים סביב לשלחנך הנה כי כן יברך גבר וגו׳,

™"®רמה זית זה אין מוציא שמנו אלא ע״י כתישה כך יעשה עם בניו הקטנים עד שיוציא
מהם שמן זית זך ואזי כי כן יברך גבר וכו׳ ,וסתירת זקנים כשאביו הזקן מייסרו (שאצל

הבן נחשב לסתירה) זהו באמת בנין ,וכ״כ בח״ס עה״ת (סו״פ ויחי) לפרש פסוק הנ״ל
וממשיך לפ׳ המשך הפסוק וראה בנים לבניך וגו׳ דלאחר שנתגדל בנו הקטן אז יתחיל

הסבא לחנך בני בניו בהכאה וחבטה (כחבטת זיתים) ואזי שלום על ישראל ,וע׳ רד״ק
(מלכים א׳ א׳ ו׳) עה״פ ולא עצבו אביו מימיו לאמר מדוע ככה עשית וגו׳ ,שמחמת

שכשהי׳ אדוני׳ עושה דבר רע לא הכעיסו אביו (דוד המלך ע״ה) ולא הי׳ מייסרו
ומכלימו ,לפיכך יצא לדרך רעה ולמרוד באביו ,ובס׳ דרך עץ החיים לבעל מסילת
ישרים ביאר ענין ההכאה לתינוק ,שערלת הלב שהוא הערלה הפנימית אינו סר

מהתינוק אלא לאחר י״ג שנים (וע״כ בכל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות) וע״כ

צריך לייסרו ולוזבטו בכל אותו הזמן עד י״ג שנים (שהוא ומן הרחקת הערלה) כדי
שתסור ותופרש ממנו לגמרי בזמן המוכן (י״ג שנים) ולהרחיקו על ידי כן מן הקשר

והדיבוק הזה (אלא שאם התינוק הולך בדרך טוב הוא מרחיקו מעצמו) ,ועייש״ע

ממעלת ת״ת והבל פיהם דתשב״ר [שהקב״ה עושה בסיס לתורה מזה ההבל שאין בו
חטא ובו התורה מתחזקת ,והנחש הקדמוני הוא רודף אחר התורה הזאת כדי שלא

להניח סמך לתורה ח״ו ,שבתורה זו משברים כוחו ,כמאה״ב מפי עוללים ויונקים יסדת
עוז למען צורריך (שהוא הערב רב שבישראל) להשבית אויב (הסט״א) ומתנקם

(הנחש)] ,ובס׳ החיים 2

לאחי המהר״ל מפראג ,ח״ב פ״ב) כ׳ לפרש לשון הפסוק כאשר

ייסר איש את בנו וגו׳ ולא כתיב אב את בנו שצריך להתגבר כאיש (בגבורתו) כדי
לייסרו ,ולהסיר מעל לבו טבע האב המרחם על בנו ,עוד שם (בפ״ג) דעל כן נקרא
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כב־ טז) ב> ,וכן רבו עביד מצוה בהכאת תלמידיו (כמבואר כ״ז במס׳
'£22

'----....... TO1

סדר נשים "חוסן" לפי שצריך גבורה לכבוש אהבת האשה והבנים כדי ליסרם וליישרם

אל הדרך הטוב ,ועעשו״ת אג׳׳מ (יו״ד ח״א סי׳ ק״מ ,וח״ב סי׳ ק״ג) מתועלת הגדול
שהרב יכה את התלמיד.

ואף שכתבנו שיש להכות את בנו כדי לחנכו בדרך התורה והיראה נראה דהיינו

בכלליות לקיום המצוות והדרכה למדות טובות ,אבל בתינוק שבדרך כלל ציית לאביו
לעשות המצוות שמחנכו בו ,רק שעפ״י איזה סיבה התעקש עכשיו שאינו רוצה לעשות
המצוה (שאחזו עכשיו מין עקשנות או עצבות) מסתבר שאין מוטל חובה על האב

להכות ולראות בכל מיני כפי׳ שבנו יעשה המצוה (או שלא יעבור הל״ת) דהלא הבן
מצד עצמו אינו מחוייב בה שנימא כופין אותו עד שיאמר רוצה אני (ואף להסוברים
שחיוב החינוך מוטל גם על הבן אין הכוונה שחכמים חייבו אותו בכל המצוות כמו

גדול) ,ומצד חיוב חינוך על האב יצא כל שהוא השתדל בה והפציר בבנו כפי כוחו

שיעשנו ומה יכול לעשות עוד ,וידידי הגרשז״ב שליט״א העיר דאולי על זה עצמו
צריך לחנכו לבל יתעקש ,שזה אחד מהצרות היותר גדולות של בני הנוער שאין יודעים

לוותר על רצונם ,וכל ערום יעשה בדעת.

(ב)

ועשו״ת שלמת חיים (סי׳ שנ״ב) דה״ה איש אחר מותר להכותו כדי לחנכו

(אף שאינו מצווה עליו לחנכו) ,וצ״ע מנ״ל הא1[ ,בגמ׳ לא נתמעט אלא אב המכה את

בנו והרב הרודה תלמידו (שהוא כדי לחנכם) מתבאר דאילו אחר שהכם לחנכם גולה
על ידם ,ועל כרחך דהוי עבירה] ,וע׳ 3ספר חסידים (סי׳ מ״ט) שאסור להכות שום
אדם מישראל אף לא קטן כי אם בנך להוכיח ,וע׳ פלא יועץ (ערך הכאה) דאסור לשום

אדם להכות ילדים אלא אב לבנים ורב לתלמידים ופרנס על הקטנים ,ןוצ״ע דמשמע
מדבריו (בערך ילדות) דמצד הדין אין איסור להכות בנים של אחרים כשרואה שהם
בנים משחיתים ,אלא שלא יעשה כן מאחר שדרך בני״א להקפיד בכך ויוצא מזה ריב

ומדון] ,וכ״כ עוד בעל פלא יועץ בספרו יעלזו חסידים שעל ספר חסידים (סי׳ מ״ט)
שרק אב המחנך את בנו או פרנס שמינוהו אנשי הקהל להשגיח על הקטנים וליסרם
או רב לתלמידיו מותרים להכות את הקטנים ,לא הזולת שלא ניתן לשום אדם רשות

להכות את הקטנים ,וע׳ שו״ע הרב שם לענין להכות בנו לחנכו למצוות ולמדות טובות
ולדרך ארץ דאינו מותר אלא בבנו שהוא תחת רשותו ,וטובתם מוטלת עליו ,משמע

מכל זה דאילו אחר אסור אף כדי לחנכם ,אמנם אולי בשעת מעשה בשעה שהקטן
עושה עבירה אולי כל אחד מותר להכותו להפרישו מזה (ע׳ מה שכתבנו בשו״ת ויברך

דוד (ח״ב סי׳ קנ״א) דהרואה אדם מישראל עושה עבירה מותר להכותו בשעת מעשה

כדי להפרישו מהאיסור ,אבל לא אח״כ בדרך עונש ,וע׳ ביו״ד סי׳ רס״ז סעיף ט״ו)],
ומסתבר דגם כה״ג אסור דלא נחשב לעבירה לגבי הקטן ,ונתעוררתי דאולי תלוי במה
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תלא

שהארכנו לעיל בפרק ג׳ (הערה אות כ׳) אי קטן שעושה עבירה במזיד חשיבה מעשה

עבירה והוא מוזהר עליו (ושלכן י״א שבעי כפרה קצת כשיגדיל) או״ד לא חשיב אצלו

עבירה כלל ,ראם נימא שנחשב אצלו למעשה עבירה יש מקום לומר דכמו דמותר
להכות גדול כדי להפרישו מאיסור (כמבואר בארוכה בדברינו בשו״ת ויברך דוד ח״ב
סי׳ קנ״א) ה״ה דמותר להכות קטן ,ויש לחלק דשאני התם להצילו מעבירה גמורה
(שבעי כפרה גמורה עלה) שהוא מוזהר עליו ,משא״ב קטן ,ועוד דשאני גדול שהוא

מכח מצות תוכחה וערבות ,ובוודאי שאין על קטנים מצות תוכחה וערבות ,וע״ע בס׳

פאר הדור בשם החזו״א מזה ,ועוד רזה שייך דוקא להפרישו עכשיו מאיסור לא כדי
’®לחנכו שידע לזמן מאוחר למנוע מזה.
[ועשו״ת מנחת יצחק (ח׳׳ג סוס״י ק״ה) שנתקשה איך מותר האב להכות בנו כדי
לחנכו הלא מצות חינוך אינו אלא מדרבנן ואילו איסור הכאה הוא מה״ת ואיך יבא

מצוה דרבנן וידחה לל״ת דאורייתא ,ועיי״ש שב׳ עפי״ד התרה"ד המובא להלכה

ברמ״א (חו״מ סי׳ תכ״א סי״ב) שכל מי שהוא תחת ידו ורואה בו שעושה דבר עבירה

*-י-^-דשאי להכותו ולייסרו עיי״ש ,וצ״ע מכמה טעמים חרא דהתם המדובר דוקא מגדול
שמוזהר על המצוות כדי לאפרושי מאיסורא (אבל אצל קטן לא מיקרי איסור) ,ב׳

דהתם אינו מותר אלא בשעה שעושה העבירה כדי להפרישו ,לא אחר שכבר עשה

העבירה ,משא״ב הכאה לשם חינוך הוא אף אחר שעבר עבירה ,ג׳ הלא האב מותר
להכות בנו אף להדריכו בדרך ארץ ומדות טובות ,והמובחר עפ״י הרמב״ם דלהלן רכל
שהוא לטובת המוכה אין בה איסור הכאה].
ואף לפמש״ב בס׳ יראים (סי' רמ״ז) דמותר להכות אשתו כדי להדריכה בדרך ישרה

או לייסר חבירו להדריכו בדרך ישרה ,וכ״ה בסמ״ג (מל״ת קצ״ט) שהמכה אדם לשם

מוסר אינו עובר על פן יוסיף ,ולכאורה מדסתם משמע דאף איש זר מותר (ונסתייעו
מהא דאב רודה את בנו והרב תלמידו) ,יש לומר דשם מיירי המכה את גדול שהוא

מחוייב במצוות (גם י״ל דלשם מוסר הכוונה בשעה שעובר עבירה כדי להפרישו) ,ומה

שנסתייע שם מהא דאב הרודה את בנו ,אינו אלא דמות ראי' כמו דהתם מאחר שמוטל
עליו לחנכו ולייסרו לכן מותר לו להכותו כמו כן בעלמא מותר להכות גדול שעובר

עבירה לשם מוסר ,אבל באמת אדם אחר אסור לו להכות קטן ,שלא חשיב לשם מוסר
מאחר דאין הקטן מחוייב במצוות והא קיי״ל דקטן אוכל נבלות אין בי״ד מצווין

להפרישו.

אלא שיל״ע לפמש״ב הרמב״ם (פ״ה מהל׳ חובל ומזיק) רכל המכה אדם כשר
מישראל דרך נציון (או דרך בזיון) עובר על ל״ת עיי״ש ,וע׳ בקובץ הערות (יבמות,
סי׳ ע׳ ד״ה ובתום׳) שסברת הרמב״ם מדחזינן דמותר לרב להכות תלמידו [וע׳ בהגהות

הרי״פ פערלא על הרס״ג (מל״ת מ״ז ,ע׳ מ״ה) דלא באו הרמב״ם והסמ״ג אלא לאפוקי
מכה לרפואה או האב הרודה את בנו והרב תלמידו וכו׳ רכל הכאה שהיא שלא לצורך

המוכה דרך שנאה ודרך בזיון הוא ,יוצא דעכ״ם כל שהוא לצורך המוכה שפי״ד ,ויש
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להעיר מהא דלמ״ד עביד איניש דינא לנפשי׳ מותר לו להכות חבירו כדי ליטול ממנו
חפץ שמונח תחת ידו ע׳ ב״ק דף כז סוף ע״ב ,ובשו״ת א״מ (חו״מ סי׳ ג׳)] א״כ בנידון
דידן שאינו לא דרך נציון ולא דרך בזיון רק להדריכו ולחנכו לכאורה אינו חייב עליו,
אמנם אולי אכתי אסור מדרבנן,
עויל״ע לפי שיטת הראשונים שמצות חינוך מוטל אכולי עלמא (לאו דוקא על האב)
וכמובא ברמ״א (סי׳ שמ״ג) ומבואר שם במ״ב משם החיי״א דעל כן אם רואה את בנו
של אחר עושה איסור תורה צריך הוא למחות בידו (עיי״ש סק״ז) ,ממילא אולי מותר
אף להכותו כדי להפרישו ,מאחר שגם עליו מוטל חובת חינוך ,מיהו להרמב״ם שס״ל
דחובת חינוך מוטל רק על האב לא על הבי״ד וק״ו לא על אנשים דעלמא אף שב׳
האחרונים בשיטתו שמ״מ אם הבי״ד רואין בהאב שאינו מפריש את בנו מאכילת
נבילות (או שאר איסורים) אזי הבי״ד ממחין בידו עיי״ש נראה דדוקא שממחין ביד
האב שהוא יחנכם כמצותו ,אבל הם אינן מצווין בעצם החינוך וממילא שאולי אסורין
להכותו.

אלא שראיתי בפלא יועץ (ערך ילדות) שראוי לעשות תקנה בעיר שהפרנס יהא
רשאי להכות את הילדים ולייסדם כפי ראות עיניו ,ושום איניש לא ימחה בידיו וכו׳,
ומדת אדם הטוב הוא שיתן רשות לכל אדם להכות בניו הקטנים ויאמר בפה מלא שכל
־־מי שיכה וייסר את ילדי אכירנו לאוהב ,כי באמת אין לך אהבה גדולה מזו וכו׳ (ועיי״ש
שמגנה אותם בני״א שיוצאים לקראת נשק ועושין ריב במי שמכה את בניו שמתוך כך
הילדים מרימים ראש ומוסיפים עזות פנים ונערים פני זקנים ילבינו ,ועל כן אף אם
נראה לו שהכהו על לא חמס בכפו יחזיק טובה להמכה בפני בנו ,ואפילו אם ירצה
למחות שלא יכו את בנו יבחור הרע במיעוטו ולא ימחה בפני בנו ,אדרבה ילמדם שלא
ישיבו דבר להמכים והמחרפים אותם מטוב ער רע)[ ,אלא שנתעוררתי שאם תמצא
לומר שאדם אחר אסור להכות בנו של אחר א״כ לא מהני נתינת רשות שלו (דמאן
שוי׳ בעלים על גוף הקטן שיהא תלוי ברשות שלו) ,מלבד אם משוי׳ שליח לחנך בנו,
או שהאחר מכהו בשליחותו] ,שוב יצא לאור שו״ת שבט הקהתי ח״ג וכ׳ שם (סי׳
שי״ט) ג״כ שאדם זר אסור להכות קטן המחרפו או מתקוטט עמו או מתחצף כנגדו
דרק האב רשאי מתורת חינוך וכן הרב ,ובקובץ משיב בהלכה (מכון להוראה ,גליון ו׳
דף נג) כ׳.
ונשאלתי אי קטן כנב חפץ מגדול אי מותר הגדול להכותו כדי שיחזיר לו החפץ,
ונראה דשפיר דמי בכה״ג שהוא עושה כדי להציל את שלו דומה למה דקיי״ל דמותר
אדם לחזור להכות את המכהו כדי להציל עצמו מהכאתו ,ועוד דלכמה פוסקים קיי״ל
דאף את גדול מותר להכות בכה״ג מצד דעביד איניש דינא לנפשיה.
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מכות דף ח׳)ג> ,ער״ש בגט׳ דה״ה למדות טובות וכן למוסר וללמדו
אומנות להתפרנס ממנו מצוה על האב להכותו י) ,וכן האם יש לה
יונה

(ג)

וע׳ בס׳ צרור החיים (למהר״ם חגיז ז׳׳ל) תוכחה מגולה על ההורים שמזהירים

את המלמדים שלא יכו את בניהם ,ומביא שמנהג הראשונים הי׳ אדרבה להחזיק להם

טובה על ככה ,וכשהי׳ תינוק בא לבכות לפני אביו שהמלמד הכה אותו הי׳ נותנין
להתינוק מתנה ליתן להמלמד ,ושהוא בעצמו יוליך אותה להמלמד ושיאמרו לו מצד
עצמם יישר כח ,וכך הי׳ עושין גם עם איש זר מן הרחוב שהי׳ מוכיח את בנו על שהי׳
צוחק או מכה נער אחר הי׳ אביו מחזיק לו טובה ומורה אותו שיתמיד לעשות כך

תמיד ,ובעוה״ר כהיום המנהג הוא להיפך שעוד מתרגזים על איש זר שעושה ככה.
ויש לעיין אם האב אמר שהוא אוסר את הרב להכות את בנו אם יש תוקף לאיסורו

('ואסור להרב להכותו) או״ד אין לדבריו שום תוקף (שאין בנו חפץ פרטי שלא שבידו
לאסרו על אחרים) ,ולכאורה יש מקום לאיסורו לפי מה שכתבנו למעלה דרק האב
מותר להכות את בנו כדי לחנכו לא איש זר ,לפי זה צריך לומר דמה שמלמד רשאי

(ומצוה עליו) להכות תלמידיו הוא מחמת שהוא שליח של האב לחנך את בנו וא״כ

הוא במקום האב (וכל אופני החינוך בכלל) .ממילא כשהאב אומר להדיא שאינו

מרשהו להכות בנו אז פקע מיני׳ שליחותו ,מיהו נראה דהכל לפי הענין שאם המלמד

רואה שהילד ח״ו יוצא לתרבות רעה מחמת פינוק אביו אסור לו לשמוע לציווי אביו
בזה.

(ד)

מיהו מבואר בשו״ע (יו״ד סי׳ רמ״ה) דאסור להרב להכות תלמידיו מכה אכזרי,

(והוא מהרמב״ם על פי הגס׳ ב״ב דף כ״א שא״ל רב לר״ש בר שילת כי מחית לינוקא

לא תימחי אלא בערקתא דמסנא ,פי׳ רצועה של מנעלים כלומר מכה קלה שלא יוזק,
רש״י שם) ,וכ׳ בשו״ע הרב (הל׳ ת״ת פ״א הי״ג) דאם מכהו מכה אכזרי עובר על לאו
דלא יוסיף (כיון שמכהו שלא ברשות הרי הוא כמכה א׳ משאר ישראל) ,וכן מבואר

בשו״ת הלכות קטנות (ח״א סי׳ קכ״ה) דיש שחוזר למוטב במעט ואסור להוסיף
להכותו ,וראוי להעמיד בי״ד במלמדים המכים את התלמידים יותר מדי ,עוד כ׳ בשו״ע
הרב (הל׳ נזקי גו״נ ס״ד) דמותר להכות בניו בין לטובתם (לחנכם למצוות ולדרך ארץ)

ובין לטובתו (שישמע בקולו כמצווה עליהם מצד מצות כיבוד אב) ,אבל בלא״ה אסור

להכותם ,כמו שאסור להכות אחרים ואף עובר עליו בל״ת עיי״ש ,וכמו כן נראה דאף
אב שמכה בניו לטובתם כדי לחנכם אסור להכותם מכה אכזרי (כמו דמבואר אצל
הרב) ,והמכה מכה אכזרי עובר על ל״ת ,וכן בס׳ הברית (ח״ב מאמר י״ג) כ׳ שאם

האב מוסיף להכותו מכה רבה יש בו חטא (עו״ש תוכחה מגולה שאסור לאב לצער

ולהקניט בניו והם בכלל ואהבת לרעך כמוך ובכלל ל״ת דלא תשנא והמצער בניו בחנם

עתיד ביותר ליתן את הדין שכל הקרוב קרוב קודם לאהבה) ,ואף שבס׳ מעשה אברהם
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<חו׳׳מ סי׳ כ״ה) מביא מס׳ קרית חנה שמדייק מן לשון הגט׳ יצא האב המכה את בנו
והרב הרודה את תלמידו ,דהרב מותר רק לרדות ברצועה קטנה אבל האב מותר אף
הכאה גדולה ,נראה פשוט דאין מכה אכזרי בכלל דבריו ,וע״ע בס׳ שושנים לרוך (על

המשנה במס׳ מכות שם)[ ,אלא שראיתי מדייקים מלשון רבינו גרשום בב״ב (דף כ״א)
שכ׳ בטעם שרשאי להכות התלמיד רק בערקתא דמסאנא (רצועה קטנה) משום
שבשביל רוב ההכאות אינו מתפקח עכ״ל.

משמע שאין תועלת בהכאה רבה ,ומוכח דאילו באופן שיודע שהכאה מרובה יהי׳

לתועלת התלמיד והבן (כגון שעבר עבירה ורוצין להפחידו מאוד ע״ז) מותר להכותו
אף הכאה רבה ועדיין צ״ע ,שוב הערוני ידידי הרה״ג ר׳ מנשה פיליפף שליט״א שכבר

כ׳ לחלק כעי״ז בס׳ מילי דחסידותא דרק על לימוד התורה אין להכות מכה רבה כנ״ל

משא״כ על מדות רעות] ,וע׳ פלא יעץ (ערך הכאה) דאף לבניו ותלמידיו לא הותרה
הרצועה להכותם שלא כדין כשאין חמס בכפיהם ,ואף כשראוי להכותם לא הותר

להכותם מכה רבה אלא יכם בנחת בלי כעס ,וע׳ פ״ת (חו״מ סי׳ תכ״ד) דלד׳ השבות
יעקב (ח״ג סי׳ ק״מ) דהרב שהכה את תלמידו בשביל שלא למד וחבלו פטור מן ד׳

דברים (צער ריפוי שבת בושת) כיון שהי׳ עוסק במצוה וכרץ ברשות דמי ,ולפי״ז צ״ל
דמה שמבואר שם בחו״מ דאב שהכה את בנו חייב בד׳ דברים צ״ל דמיירי כשהכהו

שלא לייסרו דבמכהו לייסרו הוא ג״כ עוסק במצוה [אלא שמשו״ת קרית חנה מביא
שאף כשהכהו לחנכו נהי דמצוה עביד אבל אם חבל בו חייב בד׳ דברים עיי״ש סי׳

כ״ב בארוכה] ועשו״ת הראנ״ח (ח״א סי׳ קי״א) לענין דקיי״ל שליח בי״ד שהכה את
המסרב דפטור דדוקא כשהכהו לקבל הדין לא כשהכהו מחמת כעס וכמבואר ברמב״ם
(פ״ה מהל׳ חובל ה״א) דאף המכה קטן עובר על ל״ת ,וכ״כ בשו״ת מהרי״א אסאד
(סי׳ רמ״ט) ,עוד דין יוצא מד׳ שו״ע הרב שם דאם האב מבקש מהבן לעשות בשבילו

דבר שאינו מצווה עליו לשמוע מחמת מצות כיבוד אב והבן אינו רוצה לעשותו לו

אין האב רשאי להכותו בשביל כך ,והעולם אין מדקדקין בכך ומכין בניהם כטוב
בעיניהם בכל פעם שהם בכעס (או נערווע״ז) ,ולהנ״ל כל שאינו לטובת הבן אז האב
עובר על ל״ת דאורייתא( ,מיהו אולי אף שהוא לא כיוון לטובת הקטן לחנכו רק לשכך
חמתו מ״מ כיון שיצא מזה תועלת לבנו שירא לעשות דב״ז עוד ולירא ממנו לא עבר

איסור וצ״ע) ואף כשהוא לטובת הבן אם מכה מכה אכזרי או מכות יותר מהצורך ג״כ
עובר ,והרבה נכשלין בזה (ועי׳ רבינו יונה במשלי שם) ,ועשו״ת וישב משה (ח״ב סי׳

ז׳) שהוכיח משו״ע הרב שאב מותר להכות בנו אף יותר מדאי ,ולענ״ד אינו ראי׳ כלל,
מיהו אם בנו הקטן עשה דבר שלא כהוגן והביאו לידי כעס ולא הי׳ יכול להתאפק
והכהו הכאה מרובה יותר מהצורך יש מקום לפטור את האב עפי״ד השבו״י שם בסוף

התשובה ,ודו״ק,
[והא דמבואר בגט׳ מס׳ מכות (דף ח׳ ע״א) דאף דגמיר מצוה להכותו ,צ״ל במכהו

שילמוד יותר לא שמכהו בכדי ,ובשו״ת אגר״מ (יו״ד ח״ב סי' ק״ג) כ׳ דהנ״ל דוקא
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להכות בני׳ כדי לחנכם ה> ,וכמו כן יש להם להכות גם את הבנות כדי
לחנכם ולהדריכם למצוות ולמדות טובות?

היוצא מדברינו בהערה אות ב׳ דרק להאב יש רשות להכות בניו

כדי לחנכם ,אבל לא אדם אחר (אף שכוונתו כדי לחנכם).
"..עוד מתבאר דאף אב ומלמד ומחנך שיש להם רשות להכות בנו
ותלמידיו מ״מ אסור להכותם יותר מן הצורך לתועלת חינוכם (ועל כן
כנפי יונה

.......... »«:«:.•..•■■:wmfww״״■-״=

אם לפי כשרנותיו יכול ללמוד יותר בטוב והוא מתעצל לעיין היטב ,אז יכול לענשו
(דגם מה שמחסר בעיונו הוא עצלות וראוי לענשו על זה) ,ובשו״ת שלמת חיים הנ״ל

כ׳ דאף שהתלמיד גמיר לגמרי אעפ״כ מצוה קעביד דהוי כיסורים של אהבה שמזה
ילמוד לקבל יסורים של אהבה מהקב״ה ,ובשו״ת אבן חן מביא שכ״י מהריטב״א עמ״ם

מכות שם דאף שאין צריך עכשיו יש לייסרו].
(ה) ראשית שדעת הרבה פוסקים שגם האם חייבות בחינוך בניה כאשר הארכנו

לעיל בפרק א׳ ,ואף להסוברים שמצות חינוך אינו מוטל על האם (וכתבנו בהערה אות
ב׳) דרק מי שחייב בחינוך הקטן מותר להכותו לא איש זר (אף אם כוונתו כדי לחנכו)

מ״מ גם האס כשמחנכת בני׳ מקיימת מצוה כאשר ביארנו בארוכה לעיל בפ״א ,ועוד
לפמש״ב שם דהנ״ל אינו ברור די״ל דכל שאינו מכהו דרך בזיון ונציון אלא לטובת

המוכה אינו בכלל איסור דפן יוסיף להכותו ,שו״ר בשו״ת אבן חן (דף רס״א) שהוכיח

כן ממה דלכמה ראשונים מותר להכות בנו לשם חינוך אף לאחר גיל י״ג (עד בן
כ״ב־כ״ד) ,אף שגיל החינוך אינו אלא עד היות הבן י״ג שנים עיי״ב ,ואינו ראי׳ דיש
לומר דלאחר י״ג שנים דמותר להכותו היינו לאפרושי מאיסורא ולאפרושי מאיסורא
מותר להכות אף גדול דעלמא כמו שכתבנו בשו״ת ויברך דוד (ח״ב סי׳ קנ״א).
וכן מבואר בחז״ל ובמדרשים שאמו של שלמה היתה מכהו לחנכו כדאיתא במס׳

סנהדרין (דף ע ):שכפאתו על העמוד פרש״י להלקותו (אשר יסרתו אמו ,ייסור לשון

מלקות) עיי״ש ,ובמדרש תנחומא (שמות א ).שהיתה מכה בו בשבט ומייסרתו ,ובמדרש
רבה (ויקרא פי״ב־ה) שנטלה קודריקון שלה והיתה מסרטתו לכאן ולכאן ,וכ״ה באגרת

הגר״א שמזהיר לאשתו להכות בניו כדי לחנכם (אמנם לפמש״כ לעיל בפ״א דכשהאב
נוסע מביתו חייב למנות אשתו שליח לחנך בניו א״כ אין ראי׳ משם שהגר״א כתב

האגרת בעת היותו על אם הדרך לנסוע לא״י) ,ובשו״ת אבן חן מביא שכ״כ בשו״ת

חקקי לב (סי׳ י״ט) שגם האם חייבת להכות בני׳ אם אינו מקבל תוכחה ,ושכ״ה בשבט
מוסר (פ״ד).

(ו) וכ״ה באגרת הגר״א שגם הבנות ידריך וכו׳ וצריך להכות אותם ושלא לרחם

עליהם כלל וכו׳ .ולא כמנהג הגויים שבנות אסור להכות.
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לא יכה כשהוא בכעס שעפ "י רוב אז אינו יכול לשלוט ברוחו ולהכות
רק כפי ההכרח ולפסוק) ,וכמו כן אסורים להכותם מכה רבה ואכזרית
בכל כוחו”.

כ׳ בס׳ סדר היום (בסופו בפי׳ משנת בן ה׳ למקרא) שאסור (האב)
להכות קטן עד מלאות לו ה׳ שנים[ ,אלא שחכ״א העיר שי״ל שזה
דוקא כדי לחנכו ,אבל לאפרושי מסכנתא או מהזיקות ונזילות יודה

שאף קטני קטנים (פחות משנתיים) מותר וצ״ע] ,מיהו בשלה״ק (שער

האותיות אות דרך ארץ) מבואר דאף בן ב־ג׳ שנים יש לייסרו בשבט
מוסר ובמורא גדול (ובס׳21,כב_משד^(יו״ד נספח ה׳) משם בעל קהלת
יעקב ז״ל שאין כללים בדבר ויתכן הכאה לחינוך אף בפחות מבן
שנתיים).

אך שכתבנו שמצד חינוך יש ג״כ להכותו כדי להדריכו מ״מ אין
להרבות ביסורים ותוכחות עד היות בנו בן ט״ז שנה ,כדאמרו חז״ל
במס׳ קידושין (דף ל ).אדידך על צוארי דבריך משיתסר עד עשרים
ותרתי וכו׳ ופירש״י ללישנא בתרא הוי זהיר ללמדו תוכחות ואיזה זמנו

משיתסר ועד עשרים ותרתין ,בציר משיתסר אין בו דעת לקבל תוכחת
כל כך ,ואל תכביד יסורין ותוכחות וכו׳ עכ״ל ועיי״ש ברש״י דלישנא

זה עיקר ,ואיפסקה נמי להלכה בשו״ע הרב (הלכות ת״ת פ״א סוף סעיף
ו׳) ח).

(ז) ויש לייעץ שלא להכות ילד בשעת כעסו דבשעת כעסו קשה מאוד לשלוט על

נפשו וברוחו שלא להכותו יותר מהצורך בכמות או באיכות ,וכן ראיתי בפי׳ הגר״א

(ע״ס משלי יט־יח) שב׳ דכשרואה שחמתו בערה בו לא יכה בניו כלל (אלא מחול לו

מכל וכל) ,וגם לא יכה אותם הרבה בפעם אחד רק מעט מעט ,ושכוונת ההכאה תהי׳
רק כדי להצילו מן העתיד ,לא כדי להענישו על העבר ,ודפח״ח.

(ח) וז״ל בשו״ע הרב שם ..מוטל עליו מדברי קבלה לכופו לעסוק בתורה וכן

להדריכו בדרך מוסר ויראת שמים בכל דרכיו והנהגותיו בעוד ידו תקיפה על בנו וכו׳
דהיינו מבן ט״ז שנה (עד בן כ״ד שנה) שקודם ט״ז אין בו דעת לקבל תוכחה כל כך,

ואל תכביד יסורין ותוכחת וכו׳.
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תלז

אף שכתבנו שיש להכות בנו מ״מ יש לעשות הדבר במתינות
ובמשקל ובמשורה ,למען לא יאבד השפעתו על בניו ,ובהרבה פעמים

הכאה עושה פעולה הפכיות שלא יקבל הדרכה מהוריו (ע׳ בהקדמה
לס׳ חובת התלמידים) ,וכבר אחז״ל (סוטה מ״ז ,וסנהדרין ק״ז) דיצר

תינוק ואשה יהא שמאל דוחה וימין מקרבת ,ואיתא בספרי מוסר
דבדיוק אמרו "ימין" מקרבת ,ולעומ״ז אצל הדחויה אמרו "שמאל"

דוחה ,שהדחויה יהיה רק ביד שמאל שהוא יד כהה ,ואילו יד המקרבת
יהיה ביד הימין שהוא החזק (ימינך ..נאדרי בכח).

וכן הוא דעת הרבה מן המחנכים של דורינו שבזה״ז אין להרבות
בהכאות ,מאחר שבזמנינו הרחוב הרחב (המלא חטאים עוונות

ופשעים) מלאה מאוד מבחינת ימין (הטמאה) שלהם המקרבת וד״ב .)°

עוד אחז״ל (במו״ק דף יז ).דהמכה בנו "גדול" עובר על ל״ת
דולפני עור לא תתן מכשול ,שגורם שיבעט באביו ,וע׳ בהערה הגיל
שנקרא גדול לענין זה
^-—-------כנפי יונהובמגילת ספר על הסמ״ג (ע׳ י״ב) הוק׳ דלכאורה הגמרא סותרת עצמו ממס׳

כתובות (דף נ ).דאיתא שם אמר רב יצחק באושא התקינו שיהא אדם מתגלגל עם בנו

עד י״ב שנים ,מכאן ואילך יורד עמו לחייו פירש״י עד י״ב שנים מתגלגל עמו בנחת

ובדברים רכים ,ומן י״ב שנים יורד עמו לחייו לרדותו ברצועה ובחוסר לחם ,הרי דמבן
י״ב יש להרבות לו יסורין ותוכחות ,וכנראה מדבריו דיורד עמו לחייו עדיין אינו בגדר
רבוי יסורין ותוכחות ,ואולי יש לחלק בין לימוד התורה שהוא חיובא מן התורה על

האב ,משא״ב חינוך אינו אלא מדרבנן (אמנם בר״ן בקידושין שם מביא מרש״י לייסרו
ללמוד ,יוצא דגם ההוא דמס׳ קידושין מדבר מן ת״ת) ועדיין צע״ב.

(ט)

ובס2דוך_שיחה (פ׳ וירא) מביא משם הגרא״מ שך ז״ל שפעם היה אפשר

להכות ילדים ,אבל היום אם תתן לו מכות למחרת יהיה על שפת הים עכ״ד ,וכהיום

עוד גרוע ה״י.
(י) הנה במס׳ קידושין (דף ל׳ ע״א) איתא אדידך על צוארי דברך וכו׳ (לי״א מבן

ט״ז עד בן כ״ב ,ולי״א מבן י״ח עד בן כ״ד) ,ופשטות הלשון משמע שעד ומן הנ״ל
ידו ממש על צוואר בנו להכותו ,ואילו במס׳ מו״ק אמרו שאסור להכות בנו הגדול,
ופשטות לשון גדול היינו בן י״ג שנים ,ויש בזה כמה שיטות כדיבואר להלן בס״ד.
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א] כבר עמד בקושיא זו בתום׳ ר״י הזקן (עמ״ס קידושין שם ,ויש שב׳ שהוא לרבינו
אברהם מן ההר) ותי׳ דשאני ההוא דמו״ק דמיירי במכה והולך (שעי״ב מטיל בו יצה״ר),
־־®רע׳ בם׳ אור משה (עמ״ס קידושין להרה״ג ריח״ס ,סי׳ כ״ג) שיש לפרש דבריו בתרי
אנפי א׳ שההוא רמס ,מו״ק מיירי שמכהו תדיר (לאפוקי להכותו מזמן לזמן דרשאי) ב׳
שמיירי שמכהו יותר מכדי צרכו (לאפוקי הכאה מועטת רשאי) ,עוד תי׳ שם עפי״ד הספר
חסידים (ברלין ,סי׳ תתתתשמ׳ד) שאם הי׳ רגיל להכותו גם בקטנותו אז לא יבעט אף
אם יכהו אביו בגדלותו (וי״ל דבכה״ג מיירי במס׳ קידושין) עיי״ש ,ולפי״ז.

בן בב״י (יו״ד סי׳ של״ד) מביא משם קונדרסין דלא איקרי גדול לענין זה עד שיהי׳
כ״ב או כ״ד שנים (פי׳ שבההוא דמס׳ מו״ק כיוונו לההוא דמס׳ קידושין הנ״ל) ,וכד׳
הקונדרסין הוא ג״כ בס׳ שיטה מקובצת על מס׳ מו״ק לתלמיד של רבינו יחיאל מפריש,
ובם׳ אור משה הנ״ל מביא שכ״נ מבואר בתוס׳ רבינו פרץ ,וכ״כ הרמ״א בדרכי משה
הארוך שם וכן פסק להלכה ברמ״א (ביו״ד סי׳ ר״מ ס״כ) לחד דעה הוא בבן כ״ב,
ולי״א בן כ״ד ,וכ״ה בלבוש שם (כשהוא בן כ״ב ולא בפחות).

ג] בתום׳ ר״א טוך עמ״ס קידושין שם כ׳ דההוא דמם׳ קידושין היינו ליסרו בדברים
(דאסור להכות בנו גדול) ,וכ״מ מפסקי התוס׳ למס׳ קידושין שם (סי׳ נ״ו) שב׳ יש
להוכיח את בנו הגדול ולא יכהו ,וכ״ה בס׳ האגודה במס׳ קידושין שם שב׳ ליסרו
ללמוד ,מיהו צריך ליזהר שלא להכות בנו גדול ,ולפי״ז להכותו בפועל אסור כל שנעשה
בן י״ג שנים ,וכ״י מספר חסידים (סי׳ תקס״ו) האי גדול היינו בן י״ג שנים (שב׳ אם
בא הבן לכלל איש וכו׳ ,ודלא כס׳ יפה ללב יו״ד סי׳ ר״מ סקל״ו שהבין שהיינו בן כ׳).

ד] בריטב״א במו״ק שם איתא יותר דהאי גדול הוא לאו דוקא גדול ממש אלא
הכל תלוי לפי טבעו ,שאם יש לחוש שיתריס כנגדו בדיבור או במעשה אז אף אם
עדיין לא הגיע לעול המצות לא יכנו עיי״ש (מיהו מכל שאר ראשונים הנ״ל לא משמע
כן) ,גם בחיי״א (כלל ס״ז סכ״א) ובקיצשו״ע (סי׳ קמ״ג ס״ח) ובפלא יועץ (ערך הכאה)
כתבו שההוא גדול לאו דוקא ,דה״ה בקטן אם יודע בו שאינו מקבל מרות ויש לחוש
שיתריס כנגדו.
ובעיקר הדבר צ״ע דבקטן שלא הגיע לעול המצוות מה לפני עור שייך בו (אם
הקטן יחזור להכות או לקלל את אביו) הלא קטן אינו מוזהר על איסורין ,שו״ר בהגה
שבמפתחות לשו״ת הלכות קטנות (ח״א סי׳ רכ״ב) שהכוונה מצד איסור ספי לי׳ בידים,
וצ״ע דזה לא חשיב ספי ליה בידים שאינו ודאי שיעשנו ,ועוד שהאב אינו רוצה
שיעשנו ולכל היותר הוא רק גרמת ספי׳ ,ויש ליישב קושייתינו הנ״ל לפמש״ב רש״י
שם במו״ק דבגדול חיישינן שיבעט באביו (וע״ע רש״י קידושין דף ל׳ ע״א) ,ויל״פ
דהיינו שעל ידי כך יצא לתרבות רעה ח״ו (לא מחשש שמא יחזור להכות אביו ויעבור
על איסור הכאת אביו) ,וממילא שלפי״ז אין נפק״מ בין גדול ובר חיובא במצות או
קטן ,עוד יש ליישב על פי מה שהארכנו לעיל בפ״ג (הערה אות כ׳) מפי ספרים
וסופרים דקטז מוזהר על איסורים אלא שאינו נענש עליהם .מיהו קשה לומר שהגדול
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להכות יתום קטן לחנכו .עיין ברמב״ם (פ״ו מהל׳ דעות ה״י) שאף
יתום יש להרב לענותו ולהכותו כדי ללמדו תורה או אומנות (מ״מ
יעשה להם הפרש וינהלם בנחת וברחמים) ,וכ״ב בס׳ חסידים (סי׳

תקמ״ד) דדוקא על חנם אסור להכותו אבל חובה על המגדלו לייסרו
ולהכותו כאשר ייסר איש את בנו כדי שלא ילכו בדרך רעים ,אבל לא
לנקום כעסו עליהם י» עיי״ש.
כנפי יונה
ק־

יעבור על לפני עור בכה״ג ,שו״ר בשו״ת אבן חן (בקונטרס ההכאה לאור ההלכה

שבסוה״ם) שהעיר בזה והביא שפשיטא לי׳ שהיות שאסור לספות לקטן איסור בידים

=״~המספי לי׳ עובר על לפני עור ,וכן בס׳ שד״ח (מערכת ו׳ כלל כ״ו אות ל״ה) מביא
^^",..מס׳ לב שומע שנסתפק בזה אי איכא לפני עור במספי איסור לקטן ,והשד״ח רצה

להוכיח מד׳ הריטב״א הנ״ל שעובר על לפני עור ,עיי״ש מה שפלפל על דבריו.

ה] בס ,שלחן המלך_ (על הרמב״ם פ״ו מהל׳ דעות ה״י) כ׳ שמש״א שאסור להכות
בנו הגדול היינו למילי דכדי כשהבן עושה דברים שלא כרצון האב ,אבל כדי להדריכו
לתורה ולמצוות מותר וכ״כ בשו״ת חקקי חיים (ח״א סי׳ י״ט) ,וע׳ שדי״ח (כללים

מערכת ו׳ כלל כ״ו אות י״ד) שהביא מחלוקת אי גם הכאה בשביל ללמדו תורה ומצוות
בכלל[ ,ובזה יש ליישב הדיוק דבמס׳ כתובות דף נ׳ איתא דבאושא התקינו שעד י״ב

שנים מתגלגל עם בנו (פדש״י שאם מסרב ללמוד יגלגל עמו בנחת ובדברים רכים)
מכאן ואילך יורד עמו לחייו (פירש״י לרדותו ברצועה ובחוסר לחם) ,וי״ל דהכאה כדי

ללמדו תורה שאני ,או די״ל שבאמת זה לא יעשה רק עד שיגדילו] ,ובשו״ת אבן חן
הנ״ל (דף רל״ב) מביא מכמ״ק שיוצא שאף לשם חינוך אסור.
ובעיקר הדבר כ׳ החיד״א בם׳ מראית העין (עמ״ם סנהדרין דף ע ע״ב) דאם קים
לי׳ לאביו בגוי׳ דהבן דלא יבא לידי זלזול ולא יעבור על כיבוד אב ואדרבה יקבל

התוכחות שרי להכותו אף שהוא גדול.
ובנוגע אם גם אצל בתו נוהג איסור זה (להכותה כשהיא גדולה) מביא מהעיון יעקב
(שעל העין יעקב במס׳ מו״ק שם ,לבעל שבות יעקב וח״י) דלדרך ראשון ה״ה בתו
בכלל ,אבל לדרך השני כ׳ דאין דרך אשה לכבוש וללחום מלחמה עם אבי׳ עיי״ש

ולפי״ז יהא מותר להכותה אף כשהיא גדולה ,ובשד״ח (מערכת ו׳ כלל כ״ו אות י״ר)
כ׳ בפשטות שגם בתו בכלל האיסור.

(יב) וצ״ע דלנקום כעסו אסור אף לקטנים דעלמא ,ואף גבי בניו ,והערוני דעל צד

המציאות כתב כן שהדרך דכשמכה קטן שאינו בנו שופך כעסו עליהם מאחר שאין לו
עליהם הרחמנות כרחם אב על בנו.
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הכאת קטן שלא לשם חינוך .מה שמצוי דכשילדים מתקוטטים
וילד א׳ הכה את בנו הולך אביו של המוכה ומכה את הקטן שהכהו,

פשוט שהוא עובר בל״ת דאורייתא דלהכות קטן הוא איסור תורה כמו

המכה גדול כמו שכ׳ הרמב״ם (פ״ה מהל׳ חובל ה״א) ובספר חסידים
(סוס״י מ״ט) ובשו״ע הרב (הל׳ ת״ת סי״ג) ,ואדרבה עוד חמור המכה

את הקטנים שקטנים לאו בני מחילה נינהו

והמכה קטן שלא כהלכה

הוא בנידוי ואסור לצרפו למנין כהמכה את גדול (ע׳ חו״כו סי׳ תכ״א).

★
כנפי יונה
(יג) ואף אם כוונת מכהו הוא בשביל לחנכו שלא יהי׳ ילד פראי ג״כ אסור ,לפמש״ב
למעלה דרק להאב הותר להכותו כדי לחנכו לא אחר (מלבד ביתום שאין לו אב).
מיהו בשעה שהקטן מכה בנו ואי אפשר להצילו רק אם יכה למכהו ,מותר להכותו,

והוא עפ״י המבואר בחו״מ (סי׳ תכ״א) דאם אדם רואה אחד מכה חבירו ,וא״א להצילו

בע״א מותר להכותו (הכאה מועטת כדי הצורך לא הכאה מרובה ,שם בשו״ע הרב
ובש״ך שם סי׳ שפ״ג) כדי להפרישו מאיסור (פי׳ שהרי המכה חבירו עובר על ל״ת,

ממילא אם א״א בע״א מותר להכותו להצילו מל״ת דפן יוסיף) ,והנה לפי טעם זה
כשרואה קטן מכה אדם (או קטן) אחר אסור להכותו כדי להציל את המוכה ,דהא הקטן

אינו בר חיובא ואינו עושה איסור במה שמכה אחר ,מיהו אם הקטן מכה את "בנו"

אז מותר להכותו כדי להציל את בנו ,והוא עפי״ד הסמ״ע דבאמת הא דמותר להכות
את המכה כדי להציל המוכה ממכהו ,הוא דוקא כשכל כוונתו לאפרושי מאיסורא (לא
כשכוונתו משום שנאה וכדומה) מלבד כשרואה אחד מכה את אביו או בנו או אחיו

אז מותר להכותו להצילם אף כשאין כוונתו בשביל להפרישו מאיסור עיי״ש[ ,ומקור
הדבר מד׳ הרא״ש (ס״ג דמס׳ ב״ק סי׳ י״ג) שחילק דין זה לתרי בבות ,א׳ שאם רואה
אדם שמכין את אביו או בניו או אחיו או את בעלה (וה״ה אשתו) והכה הוא את המכה

להציל קרובו פטור (כשא״א להצילו באופן אחר ,ומוכח מגט׳ דהטעם הוא משום
דעביד איניש דינא לנפשי׳) ,דין ב׳ שאם רואה אדם מכה את אחד מישראל מותר
להכות את המכה להפרישו מאיסור עיי״ש ,ממילא דה״ה כשקטן שאינו בר חיובא מכה

בנו מותר להכותו להציל בנו (מצד דין א׳) ,אבל כבר כתבנו דזה דוקא כשאי אפשר
להציל את המוכה באופן אחר ,ודבר זה כמעט אינו במציאות בקטן המכה ,דודאי בכח
האב להפרידם מבלי שיכהו כמובן ,עוד מבואר שם ובשו״ע הרב דכל זה דוקא בשעה

שהלה מכה ,לא אחר שגמר להכות( ,דלא שייך טעם לאפרושי מאיסורא ,ולא להציל

המוכה) ,מיהו לדעת שלמת חיים הנ״ל בדברינו אם מכה הקטן בשביל כדי לחנכו שלא
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פרק ו׳  -סימן א׳

ישראל

תמא

חבלת קטן .מבואר בחו״ט (סי׳ תכ״ד ס״ח) דהחובל חרש שרטה
וקטן חייב ,אבל הם שחבלו באחרים פטורים מלשלם אף לאחר
—שהגדילו משום שבשעה שחבלו לא הי׳ בני דעת.
אונאת ,בזיון ,צער קטן .כ׳ בס׳ החינוך (מצוה של״ח) דראוי

להזהר שלא להכאיב קטנים יותר מדאי ,זולת במה שצריכין הרבה כדי

שיקחו מוסר ,ואפילו בבניו ובנותיו של אדם וכו׳ עכ״ל (ומשמע קצת
דאילו כדי ללמדם מוסר מותר אף אדם זר שאינו לא אביו ולא אמו
או רבו להכאיבו בדברים) יד).
כמו כן אסור לבזות קטן כמבואר ברמב״ם (פ״ו מהל׳ ריעות
ה״ח)טו> ,ומשמע מדבריו שכמו כן לענין מה שאחז״ל שהמלבין פני

חבירו ברבים שאין לו חלק לעוה״ב גם לענין זה שוה קטן לגדול [וע׳
ב״ק (דף פו ):שאף לענין תשלומי בושת לקטן אם נכלם יש לו בושת
יונה
להכות אחרים הרשות בידו (אף שאינו בנו) ,אבל כבר כתבנו לפקפק על דבריו ,כיון

שאין חובת חינוך עליו ,עוד נראה שאם הקטן פראי ומכה כל הבא לידו מותר להכותו
(אף שלא הגיע לחינוך) כמו המכין על הגניבה משום שלא יארע תקלה על ידן.

(יד) ובס׳ פרדס יוסף (ח״ג דף שי״ד ע״א) הקשה מד׳ הרמ״א (בחו״מ סי׳ רכ״ח)
שב׳ דליכא אונאת דברים רק לעמיתו בתורה ומצוות (לא במומר) כרב׳ לא תונו איש
את עמיתו ,וא״ב קטן נמי אינו עמיתו במצוות שהרי אינו בר מצוות ,ובס׳ ברית יעקב

(להגרי״ח סופר ,סי׳ י״ט) השיג עליו עיי״ש ,ואולי דבאמת החינוך לא כתב כן מעיקר
הדין ,וכדדייק לשונו שב׳ "שראוי ליזהר" ,אבל ראיתי בס׳ מעשה איש (ח״א ע׳ קפ״ו)

שמביא משם החזו״א ז״ל "שאסור" לנזוף בקטן ללא סיבה מספקת וסמכות משום
אונאת דברים.

(טו) וראיתי בם׳ מגדים חדשים עמ״ס ברכות (דף מ״ג ע״ב) שמביא מהפמ״ג בס,
מתן שכרן של מצות (חקירה ה׳) שלאחר שמביא ד׳ הרמכ״ם הנ״ל שמוזהר שלא
לבייש חבירו ברכים בין קטן בין גדול ,שדב״ז נלמד מסברא כמו ההורג קטן בן יומו
חייב עיי״ב ,א״כמשמע מזה שהמבייש קטן בן יומו חייב ,והעיר עליו שזה לא מסתבר,
דכל שלא נכלם מזה הקטן אינו בכלל הלבנת פנים ,וכמו לענין תשלומי בושת דמבואר
כמם׳ ב״ק (דף פ״ו) דכל דמיכלמו לי׳ ומיכלם הוא בר בושת ,כמו כן לענין איסורא,

ונראה שאף הפמ״ג יודה לזה דרק לאחר שנכלם הוא בגדר רציחה (מה לי קטלי׳ כולו
ומ״ל קטלי׳ מקצתו) ,ושוב מתחייב עליו כהורג קטן.
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שו״ת חלקת יעקב חו״מ סימן לא

אם מותר לבתולה לעשות לעצמה נתוח על החוטם ליישרו ולהקטינו
כבוד ידידי הרב הגה״צ המפורסם בנש״ק וכו׳ וכו׳ ר׳ שלום יחזקאל שליט״א יכונה רובין־הלברשטם ,אדמו״ר
מציעשינוב כעת בברוקלין יצ״ו.
אחדשכת״ה בכבוד והערצה כיאות.
בדבר שאלתו  -וז״ל אם מותר לבתולה לעשות לעצמה נתוח על החוטם (פלסטיק אפערעשען) ליישר ולהקטינה,
ועושין זאת ליופי בכדי שיהי׳ לה קל למצוא שידוך הגון.
t

לפי מיעוט ידיעתי ,לא מצאתי בספרי התשובות מי שידבר בזה ,ונחזי אנן .והנה כת״ה חוכך בזה שני חששות.
א .משום דאסור לחבול בעצמו.
ב .דכל נתוח בחזקת סכנה ,ואסור להכניס את עצמו למקום סכנה.

ונבא לחשש הא׳ משום חובל בעצמו.
* א) הנה בב״ק צ״א ב׳ דאסור לחבול בעצמו ,ובתוס׳ שם ד״ה אלא דאסור לחבול אפילו לצורך ,כגון אשה שטפחה על
יי? ראשה או הורג א״ע בשביל שירא ,וכן מקרע על המת ,זהו לצורך עכ״ל .ואם זה מן התורה או רק דרבנן ,ברמב״ם פרק
י ה׳ משבועות הלכה י״ז בנשבע לחבול בעצמו דהשבועה חלה ,וברדב״ז שם ,דכל מידי דלא מפורש רק מדרשא ,לא
נקרא מושבע ועומד וכמו חצי שיעור ואף על גב דעבר אדאורייתא ,וכן הוא גם בר״ן לשבועות כ״ז .אכן במאירי לב״ק
צ״א וז״ל חייב משום שבועת ביטוי ,שאין מצוה גמורה אלא דברי סופרים והמקרא אינו אלא אסמכתא ,וכל שהוא
איסור סופרים שבועה חלה ,מלשון זה אסמכתא בעלמא ,משמע להדי׳ לדידי׳ אינו רק דרבנן  -באופן ,שלחבול בעצמו
דאסור אם זה מה״ת או רק דרבנן ,במחלוקת שנוי בין הר״ן ומאירי ,ומהרמב״ם אין שום הכרע ,דבכל אופן השבועה
חלה אף אי מה״ת ,וכאמור.

ב) ובשו״ע יו״ד סי׳ רמ״א ס״ג וז״ל הי׳ קוץ תחוב לאביו לא יוציאנו וכו׳ ולא יקיז דם ולא יחתוך לו אבר ,אע״פ שמכוין
לרפואה ,וברמ״א ,ודוקא שיש שם אחר אבל אין שם אחר והוא מצטער הרי הוא מקיזו וחותך לו כפי מה שירשהו
לעשות ,וכן הוא בטור וברמב״ם ,ומקורו מסנהדרין פ״ד ב׳ ,ובמאירי שם הלשון אם אין שם אחר והם מסתכנים או
מצטערים עושה לכתחילה והמצוה עליו לעשות  -מכ״ז מבואר להדי׳ ,דמותר וגם מצוה לחתוך אבר אף בלי סכנה רק
שמצטער ,ואסור לו ביש אחר מפני שגגת חנק וכבגמרא שם ,אבל אחר או אף בנו כשאין אחר ,מותר לחתוך אבר מפני
צער .ובתוס׳ שבת נ׳ ב׳ ד״ה בשביל וז״ל ואם אין לו צער אחר אלא שמתבייש לילך בין בני אדם שרי ,דאין לך צער
גדול מזה עכ״ל .ובתוס׳ תענית ד׳ א׳ ד״ה יכול וז״ל דגבי אשה לא דייק עלמא אלא ליופי  -א״כ בני״ד דאית תרתי,
דמסתמא היא בושה עם חוטמה לילך בין חברותי׳ מפני שאשה מתקנאת בירך חברתה ,וכידוע גם ביופי חברתה ,וכיון
 .דעלמא דייק לגבי אשה רק על היופי ,א״כ אין לך צער גדול מזה  -א״כ הרי לן הלכה פסוקה ,דמפני צער מותר לחתוך
אף אבר או להקיז דם ואין בזה משום עושה חבורה .וצריכין לחלק ,בין המובן של "צער" דשרי לעשות חבורה ,ובין
המובן של "לצורך" המבואר בתום׳ ב״ק הנ״ל דאסור ,כגון אשה שטפחה על ראשה והצורך הוא מעט השמן שרצתה
לקחת ,או מקרע על המת שאינו מסלק בזה צערו ,לא כן כשעושה נתוח ומסלק בזה צער ,זה הדין דמותר לחתוך אברו
או להקיז דם מפני הצער.
ג) והנה בדברי חיים יו״ד ח״ב סי׳ ס״ב בשאלתו וז״ל איש שנתלבנו חצי זקנו וגבות עיניו וחצי השני נשארו שחור אם
מותר לצבעם ,ומביא מתשו׳ הרשב״א ,מובא בב״י יו״ד סי׳ קפ״ב דמצטער מותר ,וגם בנמו״י סוף מכות ,ומתוס׳ שבת
נ׳ ב׳ הנ״ל ,דביוש אין לך צער גדול מזה ,אבל סוף דבריו לאיסור ,מפני שהעיקר כהרמב״ם וראב״ד והטור דאסור
לצבוע מה״ת ,א״כ בודאי אין חכמה ואין תבונה נגד ד׳ באיסור תורה אף במקום צער ,וכן במהר״ם שי״ק יו״ד סי׳
קע״ג .רק בשו״מ מה״ד א׳ ח״א סימן ר״י דעתו דלרוב הפוסקים אין זה רק איסור דרבנן ומותר במקום צער ,ומסיים
דיכול לסמוך מי שרוצה על רוב הפוסקים שהם רובא דמנכרא ,דלא ס״ל כרמב״ם ,וא״כ אינו אסור רק דרבנן ויכול
לסמוך עכ״ל ,א״כ לכאורה בני״ד נמי כן ,דתלוי בזה אם חבלה בעצמו איסור תורה או רק דרבנן ,וכנ״ל בשם הר״ן
והמאירי ,דפליגו בזה.
ד) אכן באמת זה אינו  -דמסתימת הרמב״ם וטושו״ע ,וכן מסתימת הגמרא בסנהדרין פ״ד לענין בן מהו שיקיז וכו׳,
משמע ומבואר להדי׳ דבאחר פשיטא דמותר להקיז דם ולחתוך אבר במקום שמצטער וכנ״ל ,ובגמ׳ שם בן מהו שיקיז
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חרושי רבנו

הלכות גחלות

הרי פשיטא דמחלח חיובו הוא רק בהתשלומין ,דגמה שהזיק
הרי ליכא הפסד ממון כלל" וא״כ הרי להדיא דגם בנזק
מיקר חיובו הוא בהמשלומין" ולא גרע נזק דאפחתי׳ מכספי׳
מנזק דלא אפחת,׳ ,רחל גס על התשלומין בפ״ע עיקר והשחלה
חיוב .אלא דאפילו לדעת המ״מ בפ״ב שם דס״ל דכלדלא
אפחתי׳ מכספי׳ ליכא נזק כלל ,כל זה הוא בליכא חסרון כסף,
ואין דבר שיגרום חיובא עליו ,אבל בנזק דאפחחי׳ ,דאיכא
מיהא דבר הגורם להתחייב ,שפיר חייל חיובא בנזק דחבלוש
נם תחלה חיובא מל התשלומין ,ומשוס דלא גרע נזק מצער
ושבת ,ומשוס דכן הוא גזה״ב של _חיוב חבלות ,וכש״ג.
ואשר על כן לענין הדין דדמי קרקע ,דדמת הרמכ״ס דדינן
כקרקע דאין כשבעין עליהן ,חלוק דמי קרקע מדין חבלות,
*י־דבקרקע דחיובו בא מחמת עצם הממון שהפסידו ,על כן
התשלומין שהן חליפי עצם הקרקע שהזיק ג״כ דינם כקרקס
ואין נשבעין עליהן ,וכמש׳כ לחמלה דכיון דבעיקר החיוב
לא חלה עליו שבועה ממילא מיפנור ,משא״כ בחבלות ,דהחחלח
חיובו הס התשלומין גם בלא חיוב עצם הממון שהפסיד,
וכמש״כ דשוה חיובא דנזק לחיובא דצער ובושת ,ונמצא
דטף החבלה לא  hwnרק כדבר המביאתו לידי חיוב
חשלומין ,ובכה״ג לא מהניא מה דליכא חיוב שנועה מל
עצם הממון שהפסידו ,אבל מ״מ החשלומין אינם דחי קרקע
ונשבע ין עליהם ,וניחא השחא הא דפסק הרמב״ס גבי אנסח-
אותי והוא אומר לא כי אלא פתיתי דגשבע שבועת התודה
משום מודה במקצת ,וכן הא דהביא הראב״ד מהא דתנן
בשבועות דף מ״ד חבלת בי שנים והוא אומר לא חבלתי בך
אלא אחת דהוי חודה במקצת ,כיון דכבר נחבאר דבחבלות
לא הויין התשלומיןדחי קרקע ונשבטין עליהן ,וכש״ג.
הלכות נחלות

פ״ה הל׳ח נפל סליו הבית ועל אביו או שאר חורישין
ומליו כתובת אשה ובס״ח יורשי האב אומרים
מת הבן תחלה ולא הניח כלום ואבד החוב ובע״ח אומרים
האב מת תחלה וזכה הבן בירושתו רש לנו לגבות מחלקו הרי
’'55־®“5הנכסים בחזקת היורשין ומל האשה ובע״ח להביא ראי׳ או
ילכו להם כלא כלום עכ״ל .ומבואר מזה דאס אך מת
הבן תחלה שוב אין הבע״ח גובין מנכסי האב שמת אח״כ,
והדין הזה מפורש במתני׳ בב״כדףקנ״ז עיי״ש .אלא דנוממא
דהך מתני׳ נלמד מהא דתנן בבכורות דף נ״ב וכולן אין
נוסלין בשבח ולא בראוי כבמוחזק ,וקאמר שם בגח׳ ולא
בראוי לאתויי נכסי דאבי אבא ,והתם קיימינן אבכור ויבם
וכתובת אשה ,הרי דהא דתנן במתני׳ דב״ב דכתובת אשה
ובע״ח אינן טטלק מנכסי אבי האב הוא משום דאין נועלין
בראוי ,ולפ״ז צ״ע מל הרמב״ם שסתם הדברים ולא הזכיר
נוסמא דאין בס״ח וכתובת אשה גועלין בראוי ,שהוא זה
דין הנלמד ממשנתנו ,ומשכחינן זאת צם בטוני אחריני ,כגון
כופר דאינו משתלם אלא לאחר מיתה והוי ראוי ,וכמבואר
בב״ק דףמ״ב ,וכבר עמד כזה המל״מ שם .האומנם די״ל
דדעת הרמב״ם דבע׳ח נועל בראוי ,ונלמד זאת מהא דאיתא
בב״ב דף קנ״ע דעממא דמתני׳ הוא משום דמצי למימר
אנא מכח אבוה דאבא קאתינא ,וכדאיחא בסוגיא שם ואס״ד
לא מצי אמר חכח אבוה דאבא קאתיגא וכו׳ כי חת הבן ואח״כ
מת האב מאי הוי נימא להו במ״ח ירושת אבוהון קא שקילנא,
הדי להדיא דאמ״ג דהנכסיס הויין ראוי ,שבאו לו בירושה
אמר מותו ,מ״מ בט״ח גובה מסם ,אי לאו משוס עסמא
דמכת אבוה דאכא קאתינא ,והא דצריכינן בבכורות לטעמא
דראוי ,היא משום בכור ויבם ,דאינהו מכח ירושה קא שקלי,
ילא שייך גבייהו סעמא רמכח אבוה דאבא קאחו,

ופל כן צריב־ינן בהו לעממא

דראוי,

אבל

אה״נ

דטעמא

חיים הלוי

קז

דבע״ח הוא משוס עממא דמכח אטה דאבא קאמו ,ולהכי
הוא דנקע הרמב״ס להך דנפל הבית וכו׳ בסתמא ,כיון
דאין כאן עעמא דראוי כלל .אלא דסדיין קשה ,דכחובת
אשה הא ודאי דאינה נועלת בראוי ,וכדתנן במתני׳ דבכירות שם,
ולמה השמיע הרמב״ס להך דיכא דראוי בכתובת אשה ,וצ״ע.
והנלאה לומר בזה ,דנכופר כיון דאינו משתלם אלא
לאחר מיתה ,א״כ ממילא דגם בלאו הך עעמא
דראוי אין הבט״ח וכתובה אשה גובין מזה ,ומשוס דכיון
דאינו משתלם אלא לאחר מיתה וכל חלות הך חיובא הוא
לאחר מיתה ,א'כ ממילא דהדין ממון של הך מיובא נעשה
רק תח״י היורשין ,ולא להנהרג .ואע״ג דעיקר חיובא דטפר
היא שייך להנהרג ,והבנים רק מכח אבוהון הוא רקזכיין
בי' ,מדיו ירושה ,מ״מ הא ודאי דלא צריכינן לדין ירושתן
שיהא חלות דין ממון מל החיוב ,כי אס דחייל דין ירושה
גס סל מיקר זכות הך חיובא ,שהם נכנסים במקומו לזכות
בחיוב זה ,וממילא דהחיוב הוא שלהם מעיקרא ,הואיל שבא
לאחר מיתתו .ולהכי הוי דינא דאין הבע״ח וכתובת אשה
גובין מזה גס בלאו עמחא דראוי ,דשעבודא דחוב לא חייל
כי אם מל דין ממון לחוד ,והכא כיון דהדין ממון נטשה
רק חח״י היורשין ולא להנהרג ,א״כ ממילא דאין כאן דין
ממון לגביית הבע״ח וכתובת אשה ,ואין גובין מהן .והוא
הדין והוא הטעם לכל דיני ממון הבאין לאדם לאחר מותו,
דלא צריכינן בהו לדינא דראוי ,משוס דבלא״ה אין דין גבייה
בהן ,דליכא דק ממון כהו ברשות מורישן .ולא משכחינן
גווגא דראוי רק בנכסים שנפלו לו מאביו לאחר מוחו ,דאז
הדין ממון עצמו ממשמש והולך בירושה דרך עליו ,ובזה
הוא דצריכינן לעפמא דראוי ,כיון דבלא״ה שיטבודא חייל
עלייהו ככל נכסי המוריש ,אלא דשם איכא גם עמס השני
דיכולין לומר מכח אבוה דאבא קאתו ,ומל כן זהו שפסק
הרמב״ס בסתמא להך דינא דאין האשה ובע״ח גובין מנכסים
שנפלו סאבי האב ,ולא הזכיר עממא דראוי כלל ,כיון דליכא
מזה נ״ס למקום אחר ,וכש״נ.
והנה בכתובות דף ל״ח ע״ב אחר אביי בא עלי׳ וממה
פטור שנאמר ונתן לאבי הנערה ולא לאבי ממה ,מילמא
דפשיעא לי׳ לאביי מיבמיא לי׳ לרבא דנעי רבא יש בגר
בקבר או אין בגר בקבר וכו׳ מר בר רב אשי בעי לס
הכי מיתה עושה בגרות או אין מושה בגרות חיקו .וברמב״ם
פ״א מהל׳ נערה בתולה הע״ו ז״ל בא סליה ומתה ה״ז
פטור מן הקנס שנאמר וכו׳ .והנה השמיט הרמב״ס להך
איבמיא דיש בגר בקבר או דמיתה עושה בגרות ,משום
דלפ״מ דפסק כאביי הרי שוב ליתא להאיבעיא ,וכמטאל
בדברי הגמ' שהבאנו .אלא דצ״ע ,דלפי המבואר ברברי
הרמב״ם שהבאנו ,כל הן דינא דלא לאבי מתה אק זה
רק בקנס ולא בבושת ופגם ,וא'כ הא נמצא דהאיבעיא
אם יש בגר בקבר או אס מימה עושה בגרות קיימא מדיין
לפנק בושת ופגם ,דאס יש בגר בקבר או מיתה עושה מרות
והרי היא מופקעת מרשות אב ,א״כ הא גם הבושת ופנס
שלה ,וע״ז הא ליכא פשיטוהא דאביי ,וא'כ למה השמיטה
הרמב״ם .והפשוט בזה ,משוס דבאמת הרי ליכא ג״מ כלל
מהאיבעיא למנין בושת ופגם ,דהרי גם אם מופקעת היא
מרשות אב הבו״פ הם לאבי׳ ,דהרי הוא הקודם בנחלה
ויורשה ,ורק לענין קנס דאין אדם מוריש קנס לבניו פ״ז
הוא דנאמרה האיבעיא אם יש בגר בקבר או אם מיתה
פושה בגרות ,כיון דחשום דין ירושה אין האב זוכה בזה,
וכיון דהרמב״ם פסק כאביי דבמתה ליכא קנסא ,א״כ שוב
ליכא נ״מ כלל מהאיבעיא ,ועל כן השמיטה .אלא דעדיין
צ״ע ,דהרי נ״מ לענין הבע״ח שלה ,דאס יש בגר בקבר
או מיתה עושה בגרות והרי הבו״פ מדינא לה ורק שזוכה
בהן האב מדין ירושה ,א״כ הרי הבע״ח גובין מהם ,חשא״ע
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דם לאביו ,ח״א ואהבת לרעך כמוך ,וברש״י שם לא הזהרו ישראל מלעשות לחברו אלא דבר שאינו חפץ לעשות
לעצמו ,וח״א מכה אדם מכה בהמה מה מכה בהמה לרפואה פטור אף מכה אדם פטור ,והאי פטור ומותר כמבואר
בפוסקים ,עי׳ ב״י סי׳ רמ״א ,ואף במקום שאין סכנה רק שמצטער לחוד ,וכנ״ל .א

וראיתי בשו״מ סי׳ ר״י הנ״ל ,בשאלתו במתלבן חצי זקנו ומצטער ורוצה לצבעו שחור דאתי עלי׳ להתיר משום דבר
שאינו מתכוין ,וזה גם טעמא דרשב״א דמתיר להעביר שער בית השחי משום צערא ,המובא בב״י קפ״ב ,ומפלפל שם
לענין פסי״ר בדרבנן ועי״ש ,ולפע״ד אין זה ענין כלל לדבר שאינו מתכוין ,וכמבואר להדי׳ בתוס׳ ביצה ל״ג ריש ע״א
וז״ל דהא דאמר ר״ש דבר שאינו מתכוין מותר ,היינו כגון שעושה דבר שאין מתכוין לעשותו (כמו גורר מטה ,שהוא
רוצה רק לגרור ,אלא דממילא נעשה החריץ) אבל הכא מתכוין לעשות מה שהוא עושה עכ״ל התום׳ .אם כן בני״ד נמי,
כשצובע זקנו או משיר שערו הוא מתכוין לעשות מה שהוא עושה ,רק כוונתו לא לשם יפוי רק משום צער להסיר
חרפתו שלא יתבייש ,ואין זה ענין לדשא״מ .ב רק לפע״ד יותר נראה לומר דדמי׳ לדברי הה״מ בשבת פי״ב הל׳ ב׳,
מובא במג״א סי׳ שי״ח ס״ק ל״ו ,וז״ל דכשאינו מתכוין אין בו מלאכה כלל שהרי אין רוצה לעשות ממנו כלי ,דומה
לקטימת קיסם שהזכרנו פי״א ,רכל שאינו קוטמו לחצוץ בו שיניו ,אע״פ שראוי לכך בקטימתו פטור ,שכל שהוא משום
תיקון כלי ,מי שאינו מתקנו פטור ואפילו לר״י דמחייב דשא״מ עכ״ל הה״מ ,והכ״נ כשעושה לא לשם תיקונא
להתקשט ,רק להסיר צערו או בושתו ,זה לא מיקרי תיקונא איתתא ,דומה לקטימת קיסם אע״פ שראוי לכך בעשייתו
לחצוץ שיניו ,כיון דלא הי׳ כוונתו לזה לא מיקרי מתקן כלי ,הכ״נ אע׳׳פ שבעשייתו הוא מתייפה מ״מ עשייתו לא היתה
להתייפות ,רק להסיר חרפתו ובשתו ,זה לא אסרה תורה ,ולא נכלל בלאו דלא ילבש .ג
ה) תבנא לדידן ,לחתוך אבר להתרפא מצערו יש לנו הלכה פסוקה בטושו״ע סי׳ רמ״א דמותר ואין בזה משום חובל
לעצמו ,דומה לזה מצינו גם לענין ביהכ״נ דאסור לסתרה ,ועל מנת לבנות מותר כמבואר ברמ״א או״ח סוסי׳ קנ״ב ,וכן
לענין איסור שבת סותר ע״מ לבנות לא הוי מקלקל בשבת ל״א ב׳ ,וגופו של אדם נמי נקרא בנין ,ע״ש ויבן את הצלע,
עי׳ עירובין י״ח א׳ מלמד שבנאה הקב״ה לחוה כבנין ,ובשבת צ״ה א׳ גודלת ופוקסת אסור משום בונה ,וא״כ בגופו של
אדם נמי ,כשסותר ע״מ לבנות מקרי בונה .אבל באמת אין אנו צריכין לכ״ז כיון שיש לנו הלכה פסוקה דמותר ,ונפשט
בזה ספקו הא׳.

ו) ונבא לחשש הב׳  -כיון דבכל נתוח יש חשש סכנה ואסור להכניס עצמו לסכנה ,ומביא לזה דברי אבני נזר יו״ד סימן
שכ״א ,ועיינתי שם וז״ל אך אם הי׳ זה נתוח (אפעראציע) לא הייתי מסכים כלל לעשות הנתוח ,שכל נתוח בחזקת סכנה,
ואף שהרופאין מבטיחין ,הנסיון יגיד שאין לסמוך עליהם בזה (והשאלה שם ,ליישב רגל עקום בילד).
ולפע״ד אין דבריו נאמרים לעשות מזה כלל ,דלא כל נתוח ולא כל המקומות שוין בזה ,ונבאר קצת .וז״ל הרמב״ן
בתורת האדם ,מובא בב״י סימן רמ״א ,וגם בקצרה בנמו״י סוף הנשרפים ,אם כן לא יתעסק בקי ברפואות כלל,
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ישראל

בישראג נראה דבשוגג איכא איסור ייתר מבמזיד ועי׳ ברש״י
תחתי׳
ז׳ל פ׳ מעות פסוק ט’ז ונשא את עונה הוא נכנם
\ לחלק בין הכאה שאין בה חבורה לחובל וטעחא דמילתא דבחובל
עונשין
לכל
למדע מכאן שהגורס תקלה לחבירו הוא נמס תחתיו
כיון דגם בעצמו אסור לחבול מה׳ת וזה ילפיכן מאך את דמכם
ועיי׳ש ברמב׳ן ז׳ל של דיש על הבעל עבירת בל יחל וזה רק
לנפשותיכם אדרוש וא'כ אפי׳ א'נ דאזהרה זו דלא יוסיף ליכא
במכשיל את חבירו בשוגג אבל במזיד ליכא אלא לפני עור ועי׳
מ״מ כיון שאין לו רשות לחבול בעצמו ה״ה דל*מ נתינת רשות
בחי׳ הג׳ בעל חמרת שלמה ז׳ל יבמות (דף מ׳ז) של ג״כ כן
שלו לחבירו שיהי׳ חבירו עיד״ז חותר להכותו ובפרט דהוא בכלל
לחלק בין שוגג למזיד דבשוגג המכשיל נכנס לגמרי בהאיסור וכ׳ג
לפנ׳ע ג’כ כיון שעיד׳ז עובר הוא באיסור דאך את דמצם
להוכיח מד׳ הר'מ ז״ל פי״ב מה׳ עדות ה״ט שכ׳ בזה׳ל וכן נובח
לנפשותיכם אדרוש משא־כ בהכאה בלא חטרה דזה אינו בכלל
שהי׳ בודק לעצמו ומוכר ויצאה מריפה מתח׳י שה״ה בכלל אוכלי
אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש ולא מצאנו בזה איסור
נודפות שק פסולין לעדות הרי זה פסול לעדית וכו׳:
להכות את עצמו ה׳ה אם מצוה לאחר להכותו מותר להכותו .
וח׳א הערנו מלשון הריב׳ש בחשו׳ סי׳ תפ׳ד של דהא דהכניופצעני
ודי׳ בכ׳מ ז״ל שתמה הא בעובר לפרע אינו חופסל לעדות
ע’מ לפטור דפטור שאין זה אלא בחייב הממק אבל שיוכל
׳ והי׳ דהר׳ח ז׳ל ס׳ל דחשוד להאכיל חשוד לאכול נודפות
להטתו ולפצעו לכתחילה ולעבור בלאו של מכה חבירו דאזהרתי׳
ג״כ וזה שב׳ הר־מ ז״ל שה׳ה בכלל אוכלי נודפות אד׳ק ותמי׳
מקרא דארבעיס יכנו מפני הרשות שנתן לו זה הא ודאי לא
מד׳ הגמ׳ מס׳ עכו״ם (דף ל׳נן ע׳א) וכולן אס נתארחו אצל בעה׳ב
אפשרעכ׳ל נראה מזה דס׳ל דאזהרה היא אפי׳ כשהיא מדעתו ולענ״ד
מותר עיי׳ש מבואר דחשוד להאכיל אינו חשוד לאכול .אמנם
איט ראי׳ ואדרבה נראה קצת מלשוט דאזהרה ליכא כשהוא מדעתו
לפי הנ׳ל נראה דכוונת הר׳מ ז״ל דאע׳ג דעבר על לפני מור
ועיי׳ששטרח לה׳ר מקטיעת ראשי איברים דבזה בודאי אסור אפי׳
איט מופסל לעדות היינו רק דעבר לפנ״ע במזיד אבל במכשיל
בנתינת רשות כיון דיוכל למות עיד׳ז וה״ה בהכני ופצעני נראה
בשוגג כיון דהוא נכנס תחתיו ה׳ה כאוכל נודפות ונפסל לעדות
מזה דמודה דאזהרת חובל ליכא בכה׳ג והסברא נראה כמוש׳כ
גם כן:
דבחבלה כיון דגם בעצמו אסור לחבול ל'מ נתינת רשות שלו
בתוס׳ רי״ד מס׳ עכו״ם מהדורא הליתאה (דף י״ד ע׳א)
משא’כ בהכאה בלא חבורה :
׳ ׳ כדה אמר אביי שכ׳ בזה׳ל ראיתי מקשים כאן ממאי
להגאון מוהר׳י צרפותסבד׳ ח׳
שבתי וראיתי בס׳ קיצר
דאמדנן בגד שאבד בו כלאים הר״ז לא ימכרנו לפכו׳ם דילמא
מדפי הספר של בזה דברים מגומגמין למעי׳ היטב
אזיל ומזבין לי׳ לישראל וכו׳ והא לפני דלפגי הוא ונראה לי
בסוגי׳ דהחובל הנ׳ל ובסנהדרין (דף פ׳ט ע׳ב) אמנם זאת
שא׳ז קישי׳ של כלום דהיכי מקד ולפנ׳ע לת’מ דשרינן לפני דלפני
נראה גם מדבריו ז״ל שס׳ל לחלק בין הכאה גרידא דלזה מהני
הנ'מ כי ידע חברי׳ מאי הא עבדי ולא מימנעו כגון עכו׳ם
נתינת רשות שיהי׳ מותר להכותו ובין חבלה וכדאמרן ויותר
בע׳ז ונזיר בייו דידעו דאיסורח קא עבדי התם וודאי לא מפקידינן
נראה לומר דבחבלה כיון דאסור לחבול בעצמו מה׳ת נתינת
אלפני דלפני חבל ישראל כשר שאלו הי׳ יודע שהוא אסור לא
רשות שלו לא מעלה ולא מוריד והוי תמיד כמו בע'כ לעניו
הי׳ עשה אותו ועל יק־ שאתה משים מכשול לפניו הוא איסור
איסור ואיכא לאו דלא יוסיף ג'כ ומדוקדק בזה לשין הר״מ ז׳ל
בלא ידיעה הו׳ל כאלו הוא מחמיאו בידים ובכל טצדקי שבעולם
דבמכה כתב דרך בזיק משא׳כ בחבלה תמיד איכא הלאו וכ'נ
הוא אסור לעשיתו כגון גה'נ וכלאים וכו׳ עכ׳ל מבואר ג״כ
להוכיח מסוגיות הגמ׳ סנהדרין (דף פ׳ד ע־ב) דרב לא שביק
כדברינו הנ׳ל ויש להאריך עוד בזה ואכ׳מ:
לברי׳ למשקל לי׳ סילוא מר ברי׳ דרבינא לא שביק לברי׳
למפתח לי׳ כוותא דילמא חביל בי׳ והוי שיגגת איסור ומקשינן
 1ש׳ .שהזהיר הדיין מהכות החוטא הכאות גדולות
«מ)
בגמ׳ א׳ה אחר גמי ותרצינן אחר שיגגת לאו בט • שיגגת חנק
ממיתות וכו' ומזאת אזהרה הוא אזהרה מהכות
נראה מבואר מהסוגיא דאפי׳ אם הוא מדעתו איכא בחבלה הלאו
כל איש מישראל אס החוטא אנו מוזהרין שלא להכותו שאר כל
דלא יוסיף ויש להעיר קצת בלשון הר'מ ז׳ל פ״ה מה׳ ממרים
אדם לא כ״ש וכבר הוזהרנו מלרמוז מלהכות אפי׳ לא יכה אמרו
ה־ז עיי״ש היטב בסיום הד׳ שכ׳ בזה״ל הר׳ז מקיז וחותך כפ׳מ
[מהדרי רף נ״ח ע׳יב] כל המגבי׳ ידו על חבירו נקרא רשע•
שירשוהו לעשות עכ׳ז נראה קצת דס׳ל לרבינו ז׳ל דחלי׳ בדעת
שנאמר !יאמר לרשע למה תכה רעך עכ׳ל לכאורה עלה בדעתי
-------------_______________האב ואכמ׳ל יותר בזה :
שמה שהוסיף רטנו ז׳ל וכבר הוזהרנו לרמוז להכות שלא תקשה
הא דקיי׳ל בחובל היכא דאין בו תשלומין לוקה הא אעמה״ד לכן
ש׳י .שהזהירנו מהחיות המכשף והוא אמרו ומכשפה
פ)
ל׳ת וכשנמחול לו אנחנו עוברים על חצות ל׳ת לא
הוזהר זה שאיסור ידיעה ממק׳א אפי׳ ברמוזה להכות ובכה׳ג
שבטלט ט מצ׳ע לבד ויהי׳ כאלו מחלנו לאחד ממחויבי מיתת
עונשין מה׳ד :
ב׳ר עכ׳ל כוונת רבינו ז׳ל מבוארת דבכל חייבי מיתות ב׳ד אס
אמנם לאחר העיון נלפענ׳ד שזה א׳ע כלל להא דאין עונשין
הב׳ד מוחלים ואין הורגים את הנידק עוברים רק בעשה משא׳כ
מה׳ד לפמש׳ל במצוה רפ״ט בשם מהרי׳טדלרשעמותר
במכשפה איכא עול׳ת על הב״ד להרוג אותה וראיתי לאיזהו
להכות והא דאסרה תורה לא יוסיף היינו משום דכיון דנלקה ה׳ה
מחברים מתחבטים בזה והדבר פשוט כמש־כ ואפ׳ל בזה לת׳
כאחיך ובאמת דברשע ליכא הלאו מבואר כן בסנהדרין (דף פ׳ה
מה שהנני מתקשה זה ימים רבים בד׳ רש׳י מנחות (דף שיה
ע׳א) דמקשינן בזה ג'כ הכאה לקללה טיי׳שוא׳כ ע'כ צ׳ל דמשום
ע׳א) בהא דאמר ר׳ יוחנן שסנהדרין צ׳ל בעלי כשפים וז׳ל שאם
זה הזהירה תורה בלא יוסיף משום שכבר נלקה וה״ה כאחיך וא״כ
יהי׳ הנדון מכשף והאור לא יהי׳ שולט בו יעשו הן מכשפות
ה׳ה כל אדם נכלל בזה יש לעי׳ עוד קלת בזה כמו שנראה
וימיתוהו בכל מיתה שיוכלו עכ״ל מבואר מד׳ק דהב׳ד יטלק
מסוגי׳ דסנהדדן שם שעושה מזה ק׳ו והבין .והנה בפשיטות
לעשות כישוף להרוג את המחויב מיתה ותמי׳ לי מנ׳ל לרש׳י זאת
נראה כיון דאזהרה רק מלא יוסיף ומזה רק היכא דהוא בע'כ
דעשה ובערת הרע דוחה הלאו דעשיות כשוף דברור הדבר
כמו חייבי חלקיות דהוא עונש א'כ היכא שמדעתו והוא בעצמו
דלהמית ע׳י כשפים הוי בכלל הלאו ואע׳ג דעשה דל״ת מ־מ הא
צוה להכות אותו נראה דל׳ש אזהרה זו וכן העיר בזה הרלב׳ח
קי׳ל דאין עדל׳ת שיש ט כרת וכ׳ש ל׳ת שיש בו סקילה אמנם
ז׳ל בקונטרס הסמוכה קונטרס א׳ מלשון הר׳מ ז׳ל בהלכה
להנ׳ל י׳ל כיון דאיכא עול״ת חמור טפי ושפיר דוחה .איברא דיש
פ״ה מחובל ומזיק של בזה׳ל אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין
לעי׳ בזה דהנה מלשון רש׳י ז׳ל שאם יהי׳ הנידק מכשף ולא יהי׳
בחבירו .ולא החובל בלבד אלא כל המכה ארם כשר מישראל
האור שולט בו נראה רלא נתחייב מיתה בשביל מכשף דהרי מכשף
בין קטן בין גדול וכו׳ דרך בזיון הר״ז עובר בל׳ת עכ׳ל
מיתתו בסקילה ולא בשריפה וע״כ דכוונת רש׳י דבאמת נתחייב
ומדל הר׳מ ז״ל דרך בזיון נראה דדוקא אם היא שלא מדעתו
שריפה מטעם אחר רק שעושה טשוף שלא ישלט בו האור הב׳ד
אבל מדעתו ליכא אזהרה זו ואפי׳ א'נ דחייב
עושין כישוף להמית אותו במיתה שיוכלו ומעתה הדרא ק׳ל איך
דצערא דטפא לא מחל אינש כאשר נראה מסתימת לשון הר’מ
הב׳ד מותרים לעבור על הלאו דכישוף דא׳ל בשביל דאיכח מול׳ת
ז״ל ה׳י שם [ולא אכנס כעת בפלוגחת הפוסקים בדעת הר״מ
ז־א ברור דנלענ׳ד דיש סברא גדולה לומר דמי שנתחייב מיתה
'ז׳ל פו׳ בתשו׳ רלב׳ח שם] נרנו אזהרה זו ליכא ואין בזה איסור
דבכה׳ג לא נלמד מלא יוסיף אמנם לאחר העיק נלענ׳ד דש
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פרק הנחנקין

בבר

נכפל במאמרינו על הלק חמישי שבזאת

מהכא הא אין מזה־רין מן הדין וי״ל דד",מ ד,יכ»

המסכת׳ שהוא בא לבאר כל א׳ ממחוייבי

דלא נפיק עונש דמלקות מקרא אחרינא דכולה

מיתות ב״ד באיזו מיתה היא נידון והוחל בביאור

מלתא

נפקא

מאותו

אמרינן

ודאי

דין

דאין

ענין זה בפ״ז ושמיני בענין הנסקלין והתבאר

מזהירין מן הדין אבל הכא בבנו דעוגש מיתה

הפרק

בהדיא דלא ענש אלא

בט׳ ענין הנשרפין

יבא זה

והנהרגים

במכה אביו נפקא לן

לבאר מנין הנחנקין דרך כלל ובביאור פרטיהם

א״ב הזהיר מקרא אחרינא ודאי אית לן ז־מזהירין

ועל זה הצד יחלקו ענייני הפרק לשבעה חלקים.

תלמידי הר״ף ז״ל•

במניינם דרך כלל

הא׳

והששה חלקים בפרט

והא

מכה• וא״ת מה למכה שכן בחנק וכו׳ וי״ל

יבשה נחנקים כל חלק מהם בביאור אחד מהם

דד,יא גופה ילפינן השתא דליהו ,מכד

בפרט זהו שרש הפרק דרך כלל אלא שנתגלגלו

בסקילה מק״ו דמקלל דכיון דלא ידעינן עדין

בו דברים כענין סוגית התלמוד• הרב המאירי

דמקלל חייב בו לאחר מיתה ואימא הכי ומה

ז״ל.

מקלל שלא עשה בו שלא בעמך כבעמך חייב

ע״ב
בו

אף מכה אדם לרפואה פטור כגון שחתך

סקילה מכה שעשה בו שלא בעמך כבעמך אינו

לו אבר או בשר לרפואה אע״פ שפשע

דין שחייב סקילה ת״ל אביו ואמו קלל לאתר

והזיק

באביו
אסור

ואצ״ל

ואמו
לו

בבהמה

פטור

לעשות

שלכתחילה

מק״ו דמקלל משום דאיכא למפרך מה למקלל

כשיש

שכן חייב לאחר מיתה מקרא דאביו ואמו קלל

אלא

ולא עוד

אלא

בדיעבד

ודברים

אף

מיתה ועכשיו אין ללמוד מכה שיהא בסקילה.

אלו

דוקא

אחד לעשותם אבל אין שם אחר והם מסתכנים

או מצטערים

תאמר במכה שכן בחנק דאין חייב לאחר מיתה.

ברשותם לכתחלה ומצור.

עושה

עליו לעשות .הרב המאירי.

תלמידי הר״ף ז״ל.

בעושה

בנו פטור עליו.

מעשה עמך יאפי׳

מחט

של יד וכו׳ למדת לפי דרכך שנטילת

הוקשה הכאה לקללה מה קללה דוקא

שיבא

הקוץ בשבת מותרת ואע״פ שאיפשר
לידי חבלה והרי חובל חייב במקום

בעושה מעשה עמך אף הכאה כן ואע״פ שאמרו
בסוף סוגיא זו דכ״ע לא מקשינן הכאה לקללה

קלקלה מ״מ מלאכה שאינה צריכה לגופה היא

אל תחוש לכך שכמה מקומות תמצא בתלמוד

שאין זה צריך לגופה של חבלה ולשטת גדולי

לשון דכ״ע שאין הלכה כן וכ״ש בזו שכבר

המחברים שחייבו במלאכה שאינה צריכה לגופה

נדחית כמו שאמרו אלא ש״מ בהקיש׳ פליגי

שהוא

ומ״מ לא הופקענו את זו מצד שאינו עושה

מקלקל ולא אמרו בחיוב חובל במקום קלקלה

מעשה עמיו

ממון

יראה

זה

דבר

לפרש

מפני

לדבריהם

אלא

ומיתה

מלקות

אבל

אלא במתכוין להזיק מתוך כעסו שהוא נמצא

לא וכן

כמתקן אצל יצרו הרע ומ״מ במקומה כתבנו

אע״פ שהעושה חבורה באביו ואמו חייב מיתה

מה שיש לדון על דבריהם .הרב ד,מאירי ז״ל!

מקיז הבן דם לאביו לרפואה

דף פ״ה ע״א

הא

גמרא

אזהרה

למכה

ואם

אביו

בדבר איסור•

הא

באחר

ללמוד

מכאן
לי

שמא יחבול בו ויוציא ממנו דם ויבא לידי שגגת

תיפוק

תאמר

משים דהוי בכלל לא יוסיף דלא גרע מאחר

לרעך

כמוך

חיוב מיתה

מ״מ

אבל

אבל

י״ל דלא נפיק אלא מי שמצווה להכות במקום

מציה אבל בני דאין מציה להכותו במקום מצור,

חבורה כ״ג מסוגיית

לא

נפיק

מלא יוסיף

־־סיף מציה
יני׳

ש־א

־.לכך

דבלאו האי

צריך

במק־ם

ק״ו

בציר■

להוציא
ד,גמ׳

דם

וכן

לחוש

הוא

בועה

לכך

ולעשות

מצאתי לאחד

דלא

מגדולי המפרשים האחרונים אבל מדברי גדולי

מקרא דמכה אביו

המורים נראה שאפי׳ להקו׳ לו דם אסור איפשר

להכותו

שמא עשה חבורה

להזהירו

יא״ת

קרא

לא

לו

יפתח

בהקזת דם אין

שהרי עיקר כונתו

שלא להכותו

שנאמר ואהבת

להוצא הליחה ולא יוציא לי את הקוץ מבשרו

בבנו

ורוצה

יש

הרב ד,מאירי ז״ל.

היכי

שלא
נפיק

אזהרה

שדעתם

לומר שיש

לחוש

יותר מן הצריך כללים:

הסיז
שיטה על מם׳ סנהדרין דף נ״ח ע״ב

רטח.

בש״ס איפשר שבדרך דחייא היא וסוגין בעלמא
הרב המאירי

בס״ט

(אמר

ז״ל

בנימין

ז״ל

אלא שש

מנה

הלכה ה׳ לא

דמלכים

הר״ם

ה׳ לטובים ולישרים כהנים ולוים וישראלים
לא נאמר אלא לטובים חרא״ש ז*ל.

?}ץ

ידא

פ״ה

שהיה

רגיל

וקשה

דבפרק

עריות שאסורות לבני נח .ובפי״ד מה׳ א״ב כתב

כל היד וכו׳ ככתוב בתום׳ ונ״ל דאינו

ובעיני

דינא תנן הרגיל בכך יש

ובתו

להדיא

שנתגיירה

לו

מותרת

קשה כלום דה״ק

אפשר לומר דבגוי לא אזלינן אהר רוב בעילות

לקונסו ולקצוץ ידו כי הא דרב הונא קץ ידא

אלא בישראל ברם בגוים דרגילי טוב׳ בזמר.

או לטותא תנן חכמים קללוהו אבל לא קנסוהו

וליכא למימר רוב בעילות ואמטי להבי אם

לקצוץ ידו ולא תסוק אדעתין דמדברי קבלה

באמיתות

ללמוד דין לחבולי באדם דא״כ לרבי אלעזר

שהיא בתו יש מקום לצדד לאוסרה כאמו שהוא

יהרגוהו ויקברוהו הרא״ש ז״ל .וי״מ קץ ידא

לו ברם אם

נתגיירה מותרת

ידע

ממון ור״ל שהענישו בדמי

ידו .הרב

נודע שהוא אמו וכמ״ש הרב המאירי דבהא

לעניו

אירי מדמדמי בתו לאמו וכפי דברינו מצאנו

המאירי ז*ל !והריטב׳א כתב בחי׳ למס׳ נדה

דתיא לאיכא דאמרי דבתו מותרת דיבולין אנו

*3י וז*ל איבעיא להו דינא תגן או לטותא

לומר דבתו אסורה ובאדם טעמא רבא איכא

תנן בי הא דרב הונא קץ ידא פי׳ דאמרינן

שלא נשא בתו מטעם שאיש אין בארץ ובודאי

בפ׳ ד׳ מיתות כל המגביה ידו על חבירו להכותו

בתו היא אן כן עתה וא״ב היינו טעמא שלא

אע״פ שלא הכהו נקרא רשע רב הונא אמר

נשא אדם בתו ולא מפני דאסור בגוי ואף להאי

תיקצץ ידו שנאמר וזרוע רמה תשבר .ואמרימ

איכא דאמרי מודה דאסור הוא אלא שהקב״ה

רב הונא קץ ידא אלמא בי אמר תיקצץ דיגא

התיר לו לקין משום חסד אבל השתא מיהא

קאמ׳ ולא לטותא וטעמא דמכין ועונשין אפי׳

דאיכא רבות בנות אין כאן חסד אלא דשם

עונש הגוף שלא מן התורה כדי לעשזת סייג

ז״ל

וגדר לתורה וכהא דאמריגן ביבמות במי שרכב

ודאי

בתו

היתה.

לתרץ

מצאנו

ולפי

מ״ש

המאירי

דברי

יונה

רבינו

בחידושיו

על סוס בשבח בימי יוונים והטיח את אשתו אחר

לסבילתין הנדפס מחדש דאם בתי מותרת למה

התאבה

ב״ד חשוב וחכמים

נתגנה לוט ששכב את בנותיו והלא מותרות

גדולים ובעינן ישוב גדול ובשם הרב פנחס

הן א ולמה נקד על בקומה שאמרו ז״ל שמאחר

האי ז״ל כתבו דהכא כיון שחותך ידו של
חבירו אינו חייב אלא ממון אין חיוב זה]

שהרגיש

בקומה

היה

לו

לד,שמר

מלשתות

וכו׳

וצריך אה

עוד בלילה אחרת אלא נראה דיש איסור אף

אלא

לבן נח אסור ואפשר אמר דבעת ההיא היה

ב^מיך יצ״ו וכפי זה לא קשיא כלל מההיא

בממון והפקר

ב״ד הפקר עב״ד•

(אמר

מחובר לאברהם והיה מתנהג במעשיו בהכנס׳

דחנן בישא שהביאו התו׳ דאפי׳ תימא דינא

האורחים ושאר מצות לפי זה נתגגה שלא נתן

תנן היינו ממון שהרי הקוצץ ידו של חבירו

את לבז לשכב את בנותיו ועיין מ״ש לקמן

ממש •שהכהו בחרב וקטף את ידו ממש אינו

רבינו המחבר בלשון התוס׳ ד״ה מסגי מה וכו׳.

חייב אלא ממון וא״ב שפיר כתבו דינא תנן

שם

גמרא אלא האדם פירש רש*י ז״ל ולית

ולא

ליה לרבי מאיר אתם קרוים אדם וכתבי

כדכת׳ חז״ל בההיא דקוטע יש״ח מטעם דמיתה

קנסא

דהרי דינא

היא דממון

חייב

לו

התום׳ דר״ת פי׳ שיש חיאק בין אדם להאדם

לא מחייב יחייגו דברי הרא״ש ז״ל דאם׳ שזה

היה

ימות אם־ קוטעים את ידי ועיין לחרב המחבר

דהאדם

משמע

ישראל

ולא

דהאדם

משמע

המיומן

והחשוב

גוים

וכן

ואין

מיעוט

אחר מיעוט אלא לרבות והאי דלא קאמר אדם

לא נאמר אלא האדם משום יטובא קתגי התם

לקמן על דברי התום׳ והאמת כדכתיבנא).

שם

גמר׳ אמר רב הונא גוי מותר בבתו הר״ן

ז״ל כתב בחידושיו זיטעמא דמלתא משום

ויבא גוי צדיק

דשאר האב הוא מותר בין לר״א בין לר״ע אבל

שומר אמונים ויבאו כחגים אים וישראלים לא

אחותו אינן בכלל ההיתר אע״ם שאינן כתובות

נאמו־ אלא גוי צדיק וכן הוא אומר שם הטיבה

בפסוק דע״ב יעזב איש את אביו בפירוש ע״ב

כת״כ

בכה״ג

פתחו שערים

רמ

חסד

סדר משא ומתן חי ,קנו

לאלפים

)

יגרום צער וכעם למלך רם ונשא. ,וכ״ש במידי דאיכא סרך גזל דהיינו
אפילו אינו גוזל ממש אלא שעושה שיתנו לו ע״ב שלא בטובת׳ מחמת

:סופה ,או מחמת איזו סיבה שלא ברצון טוב ,שחשוב גזל ,מוטב לו
לאדם שימות ברעב ולא יבשל בעון זה ובאמת אמרו אדם ניכר בכיסו,

יבענין דררא דממונא כמצרף לכסף וכור לזהב ,אם זך וישר פעלו

׳בורח מן ההתר ,כדי שלא ליכשל באיסור הוא ההולך קדמת אשו׳ר,
אשריו בעוה״ז וטוב לך לעוה״ב.

בא) מה מאד צריך ליזהר מאונאת דברים דהיינו מלצער הבירד
בדברים ,שהרי החמירו בזה רז״ל הקדושים ואמרו שקשה
אונאת דברים מאונאת ממון ,ואמרו שכל השערים ננעלים חוץ משעיי
אונאה ,שאין הפרגוד ננעל בפניהם והוא נפרע ע״י הקב״ה בעצמו,

שהוא פרעון יותר חזק ,ועאכ״ו צריך ליזהר מלצער את חבירו בדברים
שיש בהם הלבנת פנים ,שהרי אמרו רז״ל מוטב לו לאדם שיפיל

עצמו לכבשן האש ואל ילבין פגי חבירו ברבים ,ואמרו שאין לו הלק

לעוה״ב ,עד שכשהיו אומרים לדוד המלך הבא על א״א מיתתו במה.
היה משיב להם הבא על אשת איש מיתתו בחנק׳ ויש לו לעויה״ב ,אבל

המלבין פגי חבירו ברבים אין לו חלק לעוה״ב ,והרי זה שופך דמים,
דאזיל סומקא ואתי חוורא ,והן בעון פשתה המשפחות כי יהיה ריב בין

אנשים ,והכה איש את רעהו בשבט פיו בחירופין וגדופין ,הזם המצא
ימצא בו איזה מומין ועבירות שעשה בימים שעברו׳ תכף מזכיר את

מומיו וחטאיו בפני רבים ,ואם יגערו בו חביריו ישיב אמריו ויאמר

מה בכך אם אמרתי אמת אמרתי ,ואני אוכיח במישור ואביא ראיה
שכדברי כן הוא שכו״ב עשה ולא ידעו תועי שאף שהאמת איתם ,הרי
הם נלכדים בעון אונאת דברים והלבנת פגים ,ואפי׳ להוכיח לעוברי
עבירה בפרהסייא אסור ,דכתיב הוכח תוכיח בתנאי שלא תשא עליו
חטא ,ע״י הלבג׳ פגים וראוי למנהיגי הדור ליסרם ולהיישירם ולהודי׳

חומר שבו ולא יוסיפו לדבר כדברים הרעים האלה ,אולי יזכרו וישובו

כי לכל העם בשגגה ,ואשר יצאה תקלה מתחת ידו ונכשל בעון גזל
ואונאת ממון או אונאת דברים וכדומה מעבירות שבין אדם לחבירו,
חדמזזד ה?זזמ«!מ.
יחיש מקלט לו סד  itffltטיויו ו»חודןר׳ טד ««זר■

חסד

סד^שא ומתן סי׳ קנו

לאלפים

רמא

יועיל חרטתו יתקן את מעוותו כאשר יוכל שאתו בהשבת גזילתי
ובבקשת מחילתו כל אשר בכחו לעשות ולתקן יעשה עפ״י התורה•
לא יבוש מפני כל לפי רוב האהבה להקב״ה ,ולנפשו כה יעשה וכה

י

יוסיף להתרצות את אביו ולהחיות את נפשו ,וכן המתכבד בקלון
חבירו אין לו חלק לעוה״ב דהיינו האומר אני איני כמו פלוני ,איני

יכול לעשות כמעשיו הרעים ולהתנהג במידותיו המכוערים ,וזה ג״ב

שכיח גם בלא דעת ,מצוה על כל אדם לאהוב את כל א׳ מישראל
כגופו ויהא ממון חבירו חביב עליו כשלו ,ולעולם יחשוב כאשר היה
חפץ שיעשו רצונו ,ושלא יעשו ולא ידברו שום דבר נגד רצונו ,בדרך

הזה יתנהג עם חבית ,יבטל רצונו ולא יעבור ע״ד חביריו ,כל דליכא
י

ביטול ׳רצון קונו ,ישתדל לעשות כרצון איש ואיש ,ותהא דעתו מעורב׳
עם הבריות ,באופן שיהא רוח הבריות נוחה הימנו׳ ובזה יהיה רוח

המקום נוחה הימינו דוק ותשכח ,שזו מידה טובה כוללת מצות רבות.

!

ומידות טובות ומצלת מרבות רעות כמארז״ל ואהבת לרעך כמוך זה
כלל גדול בתורה ,השונא א׳ מישראל בלבו עובר בל״ת שנ׳ לא תשנא
את אחיד בלבבך והיא עבירה חמורה כי עובר עליה תמיד ,והיא

היתה בעוכרינו וגרמה חורבן בית קדשינו ותפארתינו .המכה את חבירו
עובר על לא יוסיף להכותו ,דבר זה אני מיסתפק אם המכה דרך שחוק

עובר ג״כ בלאו זה והבי מיסתברא.
המקלל חבירו ג״כ עובר בלאו דלא תקלל חרש וכ״ש בפניו׳ כשיחט׳

איש לאיש לא ישטמנו וישתוק .כי זו מידת עשיו הרשע
וגוררת עון שתהיה עברתו ושנאתו שמורה נצח ,ושנאה תעורר מדנים

לכן מצוה שיתוכח עמו ויאמר לו למה תעשה כה בתוכחת מגולה
מאהבה בנחת ובלשון רכה ,וכן מצוה להוכיח בנועם שיח לעוברי

עבירה ,למען ישובו מדרכם הרעה ,כי מי שיש בידו למחות ואינו
מוחה העבירה נקראת על שמו .והוא נתפס על אותו עון ,ולמוכחיס

ינעם ועלהם תבא ברכת טוב ,החושד בכשרים לוקה בגופו ,לכן לו
בכח יגבר שלא לחשוד ,ויהא דן את כל אדם לכף זכות׳ ויתלה

באמתלאות וחששות רחוקות או יאמר הן נסתר ממני להבין זכותו אבל
יר<יv.
זידייי'. 1יי י ל
האמת אתר יי«ח מיי*

חן משה

כ

ו .שיעור האיסור
החיוב הוא בכל חבורה שמוציאה דם ,ואפילו
במשהו ,ולא בעינן עד שיחסר לו איבר; כמו האיסור
בחבורה בשבת.

איתא בירושלמי” באיזו חבורה מדובר ,כחבורת שבת או כחבורת נזיקין .אין
 88החובל בשבת
דקיי״ל91
90
89
87
תימר כחבורת שבת אפילו לא חיסר בו כלום מתחייב,
חייב על החבורה אם יצא דם ,או נצרר אע״פ שלא יצא הדם .ואין תימר

כחבורת נזיקין עד שעה שיחסר ,כדקיי״ל’ 8דאינו מתחייב בנזק אלא אם חיסר

בו איבר שקטע ידו וכיוצא בו ,אבל הכהו על ירו וצבתה אינו משלם נזק
הואיל וסופה לחזור כי אם צער ריפוי שבת ובושת .הכא מאי ,ולא איפשיטא.

ובמראה הפנים ’0ביאר את צדדי הספק ,ומדוע בבבלי הספק הזה אינו מובא:
ונראה דהך בעיא תליא במהיכן דילפינן מיניה דאינו חייב עד שיעשה חבורה,
דהתם (בבבלי) בריש פיו־קין' 9ילפינן ממכה בהמה באם אינו ענין לבהמה,

87

סנהדרין פי״א ה״א (הוספתי ביאור על פי הפני משה שם).

 88שנת קז,א וכתובות ו ,ב.

 89בי׳ק פג ,ב והלאה.
 90בירושלמי שם ד״ה באיזו.

 91סנהדרין פד .ב.
חן משה גולדמינץ ,אברהם יעקב עמוד מס (42הודפס ע״י הכנת אוצר החכמה (0

גדרי האיסור

כא

דהא אפילו הכחישה באבנים חייב ,תנהו עניין לנפש אדם ,והיינו אביו.

ובמכילתא-92יליף לה הכי ,ומכה אביו ואמו מכה שיש בה חבורה ,אתה אומר

מכה שיש בה חבורה או אינו אלא מכה שאין בה חבורה ,אמרת ומה אם מידת

נזיקין מרובה (שנוהגת בכל אדם) אינו חייב עד שיעשה בה חבורה ,מידת
עונשין מעוטה (כלומר שאינה נוהגת מידת עונשין של מיתה אלא במכה אביו

ואמו) לא יהיה חייב עד שיעשה בהם חבורה.
והשתא לפי דרשת המכילתא יש להסתפק ,הואיל ומנזיקין ילפינן לה איכא
למימר דדינו כנזיקין ועד שיחסר ,או דילמא לא ילפינן כולה מילתא מנזיקין.

אי נמי דהיא גופא מיבעיא ליה אם מנזיקין גמרינן כדרשת המכילתא או כגט׳
דידן .אבל לדרשה ממכה בהמה (לפי הבבלי) אין להסתפק ,דהא בבהמה אפי׳
הכחישה באבנים ולא עשה בה חבורה כלל חייב ,ורק הדרשה קאי אמכה אביו

באם אינו עניין ,כמבואר בסוגיא.
הרמב״ם ’3כתב בסתם המכה אביו ואמו אינו חייב עד שיעשה בהם חבורה,

ולא חילק בין סוגים שונים של חבורה ,כדמשמע בבבלי ,וכן מוכח מהא
דאמרינן התם 94דרב לא שביק לבדיה למפתח ליה כוותא דילמא חביל,
ומשמע שגם חבורה כזו שאין בה חיסרון איבר היא בכלל האיסור ,שהרי רב

־חשש לזה ,וכן מדמו ליה בגט׳ התם לדין חובל בשבת ,ואם כן שמע מינה
דלא בעינן עד שיחסר .וכן כתב להלכה בשו״ת מנחת יצחק.95

92

משפטי□ פרשה ה (סא) ,ראה בסעיף הקודם ביאור בלימוד הזה.

 93הל׳ ממרים פ״ה ה״ה.

 94סנהדרין פד ,ב; ראה בסעיף הבא.

 95ח״אסי׳כז אות ג.
חן משה גולדמינץ ,אברהם יעקב עמוד מס (43הח־פס ע״י תכנה אוצר החכמה (0

חן משה

כב

הגאון רבי שמואל הלוי וואונר שליט״א ’6הביא ראיה מב״ק” החורש את
אביו נהרג לפי שאי אפשר לחרישה בלא חבורה ־ טיפתא דדמא נפלה ליה

באודניה” .ופשט רעצם הוצאת דם מגוף אביו דרך עבירה הוא בכלל חובל,
ובהא ודאי שאינו בגדר חבורת נזיקין.
הגרי״מ טיקוצ׳ינסקי” כתב בפשטות שהאיסור הוא בכל חבלה כמו בחבורת

שבת .וכתב לו הגרשז״א '00דאף דבסוגיין משמע כפשיטות לחומרא ,כיון

שבירושלמי היא איבעיא תו אין כאן פשיטות בספק זה .וצירף סברא זו עם

עוד צדדים להקל בחבורה החוזרת ,וראה עוד לקמן ‘0,בעניין סוג החבלה.
למעשה הפוסקים חששו לחומרא עד כדי חבורת שבת ,וגם הגרשז״א החמיר
בכל הוצאת דם.

 96בתשובה בכ״י שקיבלתי מכב׳ הרה״ג רבי שמואל אליעזר שטרן שליט״א ,וכן
רמז לזה במנחי׳י שם.
97

דף פו ,א.

 98אמנם לא זכיתי להבין את דבריו ,מהא דאיתא שם דחשיב חיסרון איבר
שעבד יוצא בזה לחירות ,וא״כ אכתי אפשר להסביר דהו״ל חבורת נזיקין,
שהרי לכאורה הוא מחסר לו איבר.
 99גשה״ח ח״ב פ״א ,הביאו גם בשו׳ית שבט הקהתי יו״ד סי׳ רס.
100

מנחייש חייא סי׳ לב ובגשה״ח שם.

 101סעיף י.
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הלחי וגומר ,גוי נחתי למכים וגומר .וכשם שחייב על נזקי חברו ,כן הוא חייב

על נזקי עצמו :שרק ,וטש בפניו כנגד חברו ,מתלש בשערו ,מקרע את כסותו,
משבר את כליו ,מפזר את מעותיו בחמתו ,פטור מדיני אדם ודינו מסור לשמים,

שנאמר ואך את דמכם לנפשותיכם ,מיד נפשותיכם ,אדרוש .רבג~.שמעון בן
אליעזר אמר משם רבי חלפאי בן אגרא שאמר משם רבי יוחנן בן נורי מתלש
בשערו ,מקרע את כסותו ,משבר את כליו ,מפזר את מעותיו בחמתו ,יהא בעיניך
חסדי דוד

הרמב״ם דברפ״ב [מהל׳ חובל ה״ב] דפסק:
הכהו במטפחת שבידו או בשטר נותן לו בושת,
ובספ״ג [ה״ט] כתב :סטרו על פניו משלם נ׳
סלע ,מאחורי ירו משלם ק׳ סלע ,משמע דדוקא
ביד וכפשטא דמתני׳ ולא נקטינן כהך מתניתא.
ודע רכל הזוזים והסלעים הללו הם מכסף
מדינה .וכ״כ הר״מ שם .והא רמייתי תלתא
קראי ,ראילו מקרא קמא [תהלים ג׳ ח׳] נימא
שאני התם דמכת שמים גדולה היא וכדמסיים
שני רשעים שברת ,קמ״ל ואפילו באינשי כתיב
בשבט יכו על הלחי [מיכה ר׳ י״ר] ,ש״מ רעל
הלחי גריעותא גדולה .ועויין יכולני לומר לפי
שצערו גדול בשבט ,הילכך מייתי גוי וכו׳ פני
לא הסתרתי מכלימות [ישעיה נ׳ ו׳) ,ש״מ
דבפנים יש כלימה גדולה.
וכשם שחייב וכו׳ .ה״ק כשם שחייב על חבירו
בדיני אדם כך חייב על עצמו בדיני
שמים .ונקט תחלה בושת ,לאשמועינן ראפילו
אין שם אלא בושת בלבד אפ״ה אסורא איכא,
כגון שמוריד רוקו על פניו ,א״נ טש פניו בפחם
וכיוצא בזה בדבר מאום בפני אחרים שמתבזה
עי״ז בפניהם ,הא נמי אסור .ושוב נקט מתלש
בשערו ,למימרא דבהא נמי ליכא אלא איסורא
ולא חיובא בידי אדם .וה״נ במקרע כסותו וכו׳.
ולא נימא דבהני איכא חיוב מלקות משום
דקעבר אלא תשחית אפי׳ בבגדיו וכ״ש בגופו,
כדס״ד בגט׳ דף צ״א [ע״ב] ,קמ״ל רליתא אלא
בכלהו אין שם אלא עונש בידי שמים .ולא
מבעיא בגופו דאפי׳ אי נפרש דלאו רלא תשחית
אכל ממון נמי קאי אפ״ה בגופו לא דשאני הני
דפסידא דלא הדר הוא כדאיתא בגט׳ [שם],
אלא אפילו בממונו נמי ליכא מלקות דעיקר
הלאו אינו אלא בקוצץ אילני מאכל אבל כל
שאר דברים אינו אלא אסמכתא בעלמא ולא
לקי ,וכמ״ש הרמב״ם בפ״ו מהל׳ מלכים דין י׳.
ומרן בכ״מ הניחו חלק ולא הראה לנו שרש לזה.

ונראה רמהך תום׳ נפקא ליה דקתני בהריא בכל
הני פטור מדיני אדם וכו׳ .ואם תיקשי רבגט,
שם רמיא מתני׳ אברייתא ,דמתני׳ [דף צ׳ ע״ב]
קתני במלתיה רר״ע החובל בעצמו אעפ״י
שאינו רשאי וכו׳ ,וברייתא קתני א״ל ר״ע אדם
רשאי לחבל בעצמו ,ומשני ל״ק כאן בחבלה
כאן בבושת ,דש״מ רבושת אפי׳ איסורא ליכא.
תשובתך בצדך ,דהתם מסיק אלא תנאי היא,
ועיין בתו׳ שם דפירשו כלומר ר״ע רמתני׳ ור״ע
רברייתא ,ושינויי דלעיל ליתנהו ,ע״ע .נמצא
דניחא הך תום׳ לפי המסקנא דאפי׳ בבושת
גרידא איסורא איכא.
ומיהו הך קרא דמייתי הכא מאך את דטכם וכו׳
[בראשית ט׳ ה׳] ,הא לא קאי בגט׳,
משום רי״ל דילמא קטלא שאני .ומסיק דהאיסור
הוא מההיא דנזיר וכפר עליו מאשר חטא על
הנפש ,דאינו אלא צערא פורתא בעלמא ואפ״ה
נקרא חוטא ,ומ״מ אינו אלא אסמכתא בעלמא.
ומדקתני בכללא דהנך מתלש בשערו דהיינו
כמו קרחה ,איכא למשמע דאע״ג
רבפ״ג דמכות [דף כ׳ ע״א] ילפינן רליכא חיובא
אלא על מת ,לאו למימרא רכל שאינו על מת
שרי ,אלא חיובא הוא דליכא הא איסורא מיהא
איכא .וכ״כ הרמב״ם בשלהי הל׳ ע״ז :הקורח
ראשו או השורט בבשרו על ביתו שנפל וכו׳
פטור ,ואינו לוקה אלא על המת בלבד ,עיי״ש.
מוכח דר״ל פטור אבל אסור וכ״כ מוהריב״ה
[הטור] בי״ד סי׳ ק״ף .ואע״ג דמרן בב״י כתב
עליו דלאו דוקא אלא מותר ,אחר המחילה נראה
דדוקא קאמרי ומהכא הוא דנפ״ל .וגם הרב״ח
פליג על מרן ,אלא דלא הראה לנו שום מקור
לזה.
ומלתיה דרבי שמעון בן אליעזר רהכא איתא
בש״ס בשבת פ׳ האורג רף ק״ה
[ע״ב] .אלא רהתם ל״ג מתלש בשערו .וגם לא
מסיים בה כדהכא שאילו א״ל וכו׳ אלא שכך
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כעובד עבודה זרה ,שאילו אומר לו יצרו לך ועבוד עבודה זרה עובד היה ,שכך
היא עבודתו של יצר הרע .האומר סמא את עיני שמזקתני ,קטע את ידי
שמזקתני ,פטור .אנסוהו גוים ונטלו ממונו בפניו ,פטור ,נטל ונתן להן ,הרי זה
חייב.

פרק עשירי
א .הגוזל את הפרה ועברה אצלו ושינתה ושילשה אפילו ארבעה וחמשה
חסדי דוד

אומנתו של יצה״ר היום א״ל עשה כך ולמחר
וכו׳ עד שא״ל עבור ע״ז והולך ועובר .ומייתי
מקרא רכתיב [תהלים פ״א י׳] לא יהיה בך אל זר
וכו׳ ,איזהו אל זר שהוא בגופו של ארם זה
יצה״ר.
האומר סמא את עיני וכו׳ .משום דקתני מתני׳
[דף צ״ב ע״א] :האומר סמא את עיני
קטע את ידי ע׳׳מ לפטור חייב ,ראע״ג דבנזקי
ממון אם א״ל קרע את כסותי ע״מ לפטור פטור,
מ״מ בכה״ג בגופו חייב ,אי משום פגם משפחה,
אי משום שאין אדם מוחל על ראשי איברים.
ודוקא בראשי איברים הוא דחייב וכדאיתא
בגט׳ דף צ״ג [ע״א] .מ״מ אשמועינן הכא שאם
א״ל מלתא וטעמא סמא את עיני לפי שמזיקתני,
כלומר דכאיב ליה טובא ימים רבים של צער
ולא מצי למיקם בההוא צערא טפי וניחא ליה
לעקרה להנצל מן הכאב ,וכן ביד כגון שיש לו
מכה רבה וגדל הכאב מאד וניחא ליה לחתכה,
בכה״ג פטור אפי׳ לא קא״ל ע״מ ליפטר ,רהא
עדיף מעל מנת ליפטר .ומלתא דמסתברא קצת
היא .ומ״מ לא הביאוה לא הרמב״ם ולא שאר
הפוסקים .ושוב ראיתי בירוש' [פ״ח ה״ח]
דגרסינן איפכא :האומר סמא ןוכו׳) [עיני]
שמזיקתני חייב .ואם נוסחא דווקנית היא י״ל
דה״ט דהואיל דמחמת הכאב הוא דקאמר אין לו
להשגיח על דבריו דהו״ל איוב לא ברעת ידבר,
דהכאב אפשר שיהא מעלה ארוכה ,אבל העין
או היד אינה חוזרת ,ואנן סהדי דלא מלבו הוא
דקא״ל אלא דאנסיה כאבא .ועכ״פ לא ידענא
אמאי לא הזכירוה הפוסקים כלל לא לחיוב ולא
לפיטור .ולדינא צל״ע.
אנסוהו גוים ונטלו מטון חבירו ממנו
בפניו וכו׳ .כצ״ל ,וכ״ה להדיא

בירושלמי ספ״ח .ואיתמר עלה :אר״י הדא
דתימר כשא״ל ממון סתם ,אבל ממון פלוני אפי׳
נטל ונתן ביר פטור ,ע״ש .ועיין בש״ם דידן ם׳
הגוזל בתרא דף קי״ז [ע״א] .ועיין בהרי״ף שם
פלוגתא בהא מלתא ,דלהרי״ף אפי׳ אנסוהו
להביא ממון פלוני אם נטל ונתן ביד חייב,
ולהגאונים בכה״ג שא״ל להדיא ממון פלוני אפי׳
נשא ונתן ביד פטור .והרמב״ם בפ״ח מהל׳ חובל
[ה״ד] פסק כשיטת הדי״ף ,והראב״ד השיגו.
ואיברא דפשט לשון הירוש׳ מוכח כהראב״ד
ורעימיה ,מ״מ עיין להרמב״ן ז״ל במלחמותיו
ובפסקי הרא״ש ז״ל מ״ש ליישב הירוש׳ לשיטת
הרי״ף .ועי׳ בש״ך סי׳ שפ״ח ס״ר.

פרק עשירי
א .הגוזל את הפרה ועברה וכו׳ .במתני׳ ר״פ
הגוזל עצים [דף צ״ג ע״ב] תנן :גזל
פרה ונתעברה אצלו וכו׳ משלם כשעת הגזילה.
וכאן הוסיף אפי׳ ד׳ וה׳ פעמים .ועוד הוסיף כאן
סברת ר״ש שלא נזכרה במתני׳ .והנה בטעמא
דהך מלתא ששנינו במשנה רמשלם כשעת
הגזילה ,נחלקו הפוסקים ז״ל .לד׳ הראב״ד
ודעימיה ,משום רלידה חשיבא שינוי גמור ,וכן
עיבור דמעיקרא גופא ריקא והשתא גופא מליא.
וא״כ לא סוף דבר גזל פרה ונתעברה אצלו
וילדה דאיכא תרי שינויי ,אלא אפילו גזל פרה
מעוברת וילדה משלם כשעת הגזילה .דהיינו
גזלה ריקנית משלם רמי ריקנית ,גזל מעוברת או
טעונה משלם דמי העומדת לילד או ליגזז
והבהמה והולדות או הגתות הכל שלו דקניה
בשינוי .אמנם דעת הרמב״ם דלא עיבור ולא
לידה חשיבי שינוי משום רועי שינוי החוזר

חסדי דוד  -נזיקין א פארדו ,דוד בן יעקב עמוד מס(143הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

\

' • .־ג

חסדי

תוספתא בבא קמא פ״ט ה״ג

דלי

קכא

נזקה שלה ,והשאר עושה לה בהן סגולה ,ואם מתה אביה יורשה .החובל בבבו
גדול ,חייב בכל ,בעבדו ושפחתו הכנענים ,חייב בכל ,ופטור מן השבת מפני
ששבתו שלו ,חבל יתר מן הראוי להן ,הרי זה חייב .האב המכה את בנו ,והרב

הרודה את תלמידו ,וכולן שהכו ושהזיקו ,הרי אלו פטורין ,חבלו יתר מן הראוי
להן ,הרי אלו חייבין .שליח בית דין שהכה ברשות בית דין והזיק ,פטור ,חבל
חסדי דוד

תוספאה לפרש כל מאי דשייר במתני׳ .ותחלה
תנא החובל בבנו ובתו גדולים חייב בכל .ומיהו
יש בזה חילוקי דינים וכדלקמן .ואמנם הכא
ברישא איירי דאיכא תרתי שהן גדולים וגם שאינן
סמוכין על שלחנו .ושוב קתני בבניו ובנותיו
הקטנים של עצמו סטור מן הכל ,ולאו דוקא
קטנים אלא הה״נ גדולים בסמוכין על שלחנו.
ואם חבל בקטנים של אחרים ,אם היא בת נותנים
לאביה מיד ,ואם הוא בן עושה לו סגולה ,והיינו
שלוקחין קרקע לסברת רבה ב״ר הונא בגט׳ [דף
פ״ז ע״ב] ,וכ״כ הרמב״ם ,ופירות של הקרקע אם
האב אינו זן אותו הרי הוא שלו ואם זן אותו האב
הוא אוכל פירות הקרקע של סגולה ,ולא חש
למתנייה דממילא נשמע .והרר תני החובל בבתו
קטנה ,פירוש דאינה סמוכה על שלחנו ,עכ״ז נזק
דאפחתה מכספא דידיה הוי ופטור ,אבל השאר
ה״ז חייב ואפילו שבת הואיל ואינו זנה ,וילקח
בהן קרקע והיא אוכלת פירות .וכן חבלו בה
אחרים ,הנזק של אב והשאר שלה ועושין סגולה,
דהא דאמר ברישא של בתו נותנין לו היינו כשזן
אותה ,ודתני ואם מתה אביה יורשה ,אתרווייהו
קאי .ומסיים אבל החובל בננו קטן חייב בכל ,פי׳
אפילו בנזק ומיירי בשאינו זן אותו .והדר קתני
דין עבד ואמה עבריה לחלק בין שלו לשל
אחרים .ויהיב טעמא אמאי בשלו פטור מן
השבת ,מפני ששבתו שלו ,כלומר משועבד לו
למלאכה ,וממילא דהיינו דוקא כשזן אותו
דלכ״ע בעבד עברי אינו יכול לומר לו עשה עמי
ואיני זנך .והרר תנא סיפא בעבד כנעני ,דאע״ג
דפטור לגמרי כי כספו [הוא] מ״מ חבל יתר מן
הראוי ה״ז חייב ,כגון סימא את עינו והפיל את
שינו מלבד שיוצא בן חורין בעינו גם נותן לו דמי
שינו ,ועיין לקמן בפרקין .כך נראה לתרץ ולפרש
הך מתניתא ,ואתיא שפיר לפום סוגיין ,ע״ש רף
פ״ז [ע״ב] ובכתובות דף מ״ג [ע״א] וברמב״ם
[הל׳ חובל] פ״ד ,וע״ם תכ״ר.

האב המכה וכר .אמתני׳ דפ״ב דמכות [דף ח׳
ע״א] קאי דקתני :יצא האב וכו׳ והרב
וכו׳ ושליח ב״ר .וברישא הוסיף כאן לישנא
רוכולן ,דאילו ממתני׳ ה״א דוקא רבו שמלמדו
תורה ,קמ״ל וכולן לרבות כי שם רבו אפילו
מלמדו אומנות כגון שוליא דנגרי דההוא נמי
מצוה כדכתיב [קהלת ט׳ ט׳ ,ועי׳ קידושין דף ל׳
ע״ב] ראה חיים וכו׳.
ואם חבלו יתר וכר .באב ,כגון שאינו מכהו
ללמדו תורה ולא מוסר ולא אומנות שכבר
נשמע לדבריו לגמרי ,ואפ״ה מכהו לרצון
בעלמא ,א״נ כי ההיא דהמכה בנו הגדול דלאו
מצור .קעביד ,דהא עבר משום לפני עור וכו׳ [עי׳
מו״ק רף י״ז ע״א] .וברב ,היינו רבו של אומנות,
ואיירי דכבר גמיר אומנות אחריתי דהשתא ליכא
מצוה ,וכמ״ש בגט׳ שם [מכות דף ח׳ ע״ב].
ומדקתני גבי שליח ב״ד לישנא דברשות בית
דין ,ולא קתני בצווי ב״ד ,מוכח
כפי׳ הרמב״ם ז״ל שכתב בפ״ה [מהלכות רוצח
ה״ו] :שליח ב״ד שהכה את בעל דין הנמנע
מלבא לדין .רהראב״ר ז״ל השיגו שם באמרו :זו
לא שמענו מעולם אלא שליח ב״ד שמלקה יותר
ממה שאמרוהו ב״ר וכו' ,ע״ש .ומרן בכ״מ לא
השיב אלא דאין לא שמענו השגה ,ויפה היה
משיב אילו הוד .אשמועינן מהיכן נפ״ל דהוה
אמרינן אם הוא ז״ל לא שמע אנו שמענו ,אבל
השתא ק׳ מה זו תשובה ,סו״ם תיקשי לרמב״ם
מהיכן שמע להקל ולפרש רבהכי איירי שליח
ב״ד רמתני׳ .אבל מלשון התוספתא ,איברא
דהכי משמע והיא גופא בא לפרש שליח בי״ד
דמתני׳ דלאו כמצווה מפי ב״ר לכפרה ,אלא
ברשות ב״ד שיש לו רשות לעשות כן לכל מי
שאינו בא לדין .וקמ״ל דהך נמי עוסק במצוד.
מיקרי .אבל הכהו יתר דאפי׳ אחר שקיבל לבא
אכתי מכהו ,אז אינו עוסק במצוה ואז אם הכהו
והזיק חייב ,וכן אם המית גולה.
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יתר מן הראוי לו ,הרי זה חייב .רופא אומן שריפא ברשות בית דין והזיק ,פטור,
חבל יתר מן הראוי לו ,הרי זה חייב .ד .המבייש את חבירו ערום ,הרי זה חייב,
ואיבו דומה מביישו ערום למביישו לבוש .ביישו במרחץ ,הרי זה חייב ,ואינו

דומה מביישו במרחץ למביישו בשוק .ואיבו דומה המתבייש מן היקיר
למתבייש מן הפגום ,ואינו דומה גדול המתבייש לקטן המתבייש .החובל בחרש
שוטה וקטן חייב בארבעה דברים ,ופטור מן הבושת מפני שאין להן בושת ,רבי
אומר חרש יש לו בושת ,קטן אין לו בושת .החובל שוטה ,פעמים יש לו בושת
ופעמים אין לו בושת .סומא ,רבי יהודה אומר אין לו בושת ,וחכמים אומרים
מסדי דוד

ולא סוף דבר הנך ,אלא אפילו רופא קמ״ל
דעוסק במצוד .מיקרי .ומתני׳ צ״ל דתנא
ושייר הנך תרתי רבו של אומנות ורופא אומן.
ובהך נמי שייך הכהו יתר ,כגון רכבר הקיזו
במקום א׳ וחוזר להקיז עוד בלא צורך ,השתא
לאו עוסק במצוה איקרי.
ד .המבייש את חבירו ערום וכר .שם
בגט׳ דף פ״ו [ע״ב] .ופריך
ערום בר בשת הוא ,דכיון שאינו מקפיד לילך
ערום אין לו בושת בענין זה לעמוד ערום.
ומשמע ליה לתלמורא דמתניתא איירי שמביישו
בענין זה דערומומיות ,כ״כ התום .,ומוקי לה רב
פפא שהרוח הגביה שולי בגדיו ונשאר קצת
ערום ,ובא זה והוסיף בהפשטתו חייב ,אבל אינו
חייב כ״כ כמו המפשיט את מי שהיה לבוש.
ומכאן ראיה למ״ש מוהר״ט לונזאנו ז״ל
[המעריך שבספר הערוך] בערך אספר אד,היא
דבמדבר רבה פ״ד דאיתא על דוד המלך ע״ר,
אופך אפסירא ומשוור על פסוק [שמואל ב׳ ו׳
כ׳] כהגלות נגלות וכו׳ ,כמו שהתינוק אינו
מתבייש להתגלות לפני אמו וכו׳ ,רמשם נלמד
שלא היה דרכם ללבוש מכנסים והיינו ראצטריך
קרא .ומהכא נמי איכא למשמע הכי ,דאל״כ
אפילו שהרוח הגביה שולי בגדיו היכי נשאר
ערום .ותו בגט׳ מרחץ דקתני מוקי לה ע״ג
הנהר .וז״ל הרמב״ם בפ״ג [מחובל ה״ב]:
שהגביה בגדיו לירד לנהר ובא זה וביישו,
כלומר שהגביה בגדיו ביותר.
והא דקתני אינו דומה המתבייש מן
היקיר ,כ״כ הרמב״ם שם :שמי
שביישו זה הקל בושתו מרובה ,וע״ש.
וממאי דרחיק תלמודא לאוקמי להך מתניתא
בהנך שינויי דחיקי ,ולא קאמר הא מני

ר״ע היא ראמר במתני׳ [דף צ׳ ע״ב] גבי ההוא
דפרע ראש האשד .בשוק וכו׳ לא אמרת כלום
וכו׳ ,משמע דלית הלכתא כר״ע ,ראילו ר״ע הא
חזינן דאפילו בר,היא ראינה מקפדת לילך פרועת
ראש אפ״ה חייב לה,הוא דפדע ראשה ,וא״כ
הו״מ לפרש דה״ק המבייש את מי שדרכו לילך
ערום ,שלא היה כ״כ דוחק באוקמתא זו .ומיהו
אפשר רבכר",ג אפילו ר״ע מודה .ועי״ל דאילו
ר״ע הוא ,היכי מסיים אינו דומה מביישו וכו׳,
הא ר״ע לית ליה הכל לפי כבודו כנראה בהדיא
ממתני׳ .הילכך הוכרח לומר דלאו ר״ע היא.
החובל בחש״ו וכו׳ רבי אומר וכו׳.
סברת רבי איתא בגט׳ שם [דף פ״ו
ע״ב] .ומהתם נראה דס׳׳ם נפל בנום׳ שלפנינו.
וכצ״ל חרש יש לו בושת שוטה אין לו
נשמטה
החובל
(ותיבת
בושת
ממקומה ושייכא לקמן גבי סומא) ,קטן פעמים
יש לו בושת ופעמים אין לו בושת.
וכדמפרש התם :הא דמכלמו ליה ומיכלם ,הא
דמכלמו ליה ולא מכלם .ואי לאו דברי הש״ם
היינו יכולים לקיים גירסת הספרים ולפרש
דבקטן סבר רבי כת״ק ,ובשוטה מחלק כגון
דעתים שוטה ועתים חלים ,ונימא דתנאי נינהו
אליביה דרבי ,אלא דא״כ הו״ל לש״ם לאתויי
ולשנויי הכי ,לכן מחוורתא להגיה כנוס׳ הש״ם.
ופסקו הפוסקים כרבי מדלא מייתי תלמודא אלא
למלתיה .ופשוט דלקטן אין נותנים המעות
בידו ,אלא עושין לו סגולה עד שיגדיל וכדלעיל.
אבל לחרש ,מדלא פי' הכי ,ש״מ דיהבינן ליה.
וטעמא רקטן דאתי ודאי לכלל דעת חשו רבנן
לתקנתיה ,משא״ב בחרש.
ודקתני החובל סומא רבי יהודה אומר
וכו׳ ,לאו למימרא שאם בייש
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וז׳אוו סיכון יח

כרנייהג סס בהג״הט א'ח הל״א כשם הר□ מהר״נז
יעה כתשו׳ כ״י שכת׳ דרכים שבאו לעטות מגיה
'•*־׳י! אס -יי ה מ,ע אותו אחי ממונו חהחנוה נא
*' i■ Jי
מיקרי מעכב את הרבי' מלעשו׳ תצוהכיעיים וכאן
 ’r3כנ״ד אלו האוןרוגיקנו אוחש בני אורה העיר
3ממןן ואינן חגי׳ לחת לעיר אחרת דיר סרנו
בממון
דנלע״ד לעדיןים מקו׳לחלק דאפסר
אל fr
דנדון הרב קסרש״י איירי כשהאדם
הוא שולט בממינו 1ע״י סבא לזכות הוא נאבד
מתינו ונפחת דודאי דבדבר דליכא פחה כופין על
מיידה סדום כלא״ה ואף אי נימא דאכ״ה שאינו
רוצה שיהנו אחרי׳ כממונו אינו חייב נידוי מטוס
מ<גכ־ כני׳ ד כיכלא״ה הס רוצי׳ למכור לאחרים
מהאתרוג ס הללי וא״כ מה ראו למוכרה כעיר סיס
הרבה אתרוגים ולא כעיר שאין להם אהרוג כצל
ולטפי' אחד והגס שהרב מהר״י אלפאנדארי כספר
הוצל מלש אשר בס״ס תהר״י קצכי נסתפק כמי
מיס לו רונן אחי למכור ובא ושני מונים כאחד אי
ביד החגכר ליער לזה אני רוצה למכור ולזה איני
רוצה לתנור ואעיב שנראה סס מדברי הר׳דפסי׳
ציה דכיד המיכר תלוי הדבר כיע"ס ועת״ס עט״ר
הרב א״א הרא׳ס ז יל כחשו׳במ"א ע״ד הר׳מהרי״א
נעמוד בזה כס"
ונקי גדר לקתןנחית סימן

ד

בעניו נ״ד דאיכא מציה בלקיחתו של
*$״£
אהד מהם וכא״איצו כ״כ מצ!ה דודאי
לאין כיד המוכר לומר שאינו רוצה למכור לו גס
מה שנסתפק עור הרב כזה דאע״ג דכיד המוכר
צימר כן א י כפהו וקוצה ללוההו אי מקרי חמסן
כיע"ס דיראה דכל׳כה״ג דהוי קונה לקיים מנוה
אין !ה מקרי חמסן כל שנלא׳יה המוכר חצ׳למכו׳
וכגון !ה נהנה וזה א׳:ו חסר ומבין על מלת סדו'
ןהוא כתר ״ _ וטול נ״ל לומר כנייד דכיוןדביל
האדם לתת משלו להכירו לקיים החנוה ו!ה אינו
רוצה כלתי סיבה כדי למונעו הו״ל מונע מקיום
מ״ע ואיכא משים איסור לאן דלפני כור לא רן״מ
דאיכא ג״כ כמונע להכירו מלעשות מ״ע וכתי׳ם
הרב צימודי ה׳ בלימידז״ן ובס״הק נשמת כל חי
ה״א וזיו"ד ס*מן ל" ו יע״ס
כן בולאי הגמור לכל שיש לו לצאת י"וז
בלולב ואהרוג ושופר ושאו־מ״ע ועליז
יש ספן כילו לחת לאחריה שיצאו גס המה י״ח
איכא היוכא מדיכיז לתת להם יהיה יחיל וכל שכן
לציבור אלא דאס הוציאו ממון ע״ז וצריכין הס
ליקח תא שהוא זכיתם הרשית כילם הא לאייה אין
מסוס למצוע כלתי סיכה דהוי מונע לרכי׳לעשוה
מניה יוצא יבצר הצד אישיר ל״ע לא ת״ת לדעת
מ״ד דאיתי כמ״ע וגס ׳לאיכא משוס עגמת גבס
נמ״ש היליד והרב מכתם לדוד כתשו' הנ״ל ועוד
איכא טעמיה רבים משוס גדול הכריות וגס סמוסי׳
צהס יגור ואנחה אה לא ישנהו ומצות ג״ח וצם
משוס דיא ק־מה לתורה ולעשות לפני מליה ומד'
רתמגו׳דהלא ראינו כיני יעקב שאמרו אבל אסמי,
אנחנו על אהינו נו׳אשר ראינו צרח רפסו בהתחננו
אלינו ולא שמענו וכן מ״ש סהע״ה ושמעת את
חחטני עבדך כו׳ וכיששכר ׳וזבולון ושמעון אחי
עגריא וגס מפני ד”שוגדו׳המעסה מתי מןהעומה
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כאשר כתבו כל הטעמים הללו הרב ההרד״פזיל
ודעימיה ואע״ג דבס“הק לב חיים ח°א שם סי’ צ״א
השבתי ע״כ הטעמים הללו היינו לנכי נדוןהרבניס
הנ״ל שע°י שיסלחו האתרוג לתסוס אחר נשארים
בלי מנוה משאי׳כ בענין נ“דשאיקמחנסליןמהמצז’
לגמרי ויש צהכ ,עדי לזה וכדי לזה כודאי דאין
סברא לומר שאינן חייב יןוהאריכות בזה אךלתוחר
כי כבר ביארנו □ראש אמיר שלא נחשדו י0רא3
ע״כ וכל ישראל בחקר! כסריס  ».למען ישלחו
כצדיקים פרי עק הדר כפות תמי־יס * ונשכר
יעמדו על הברכה וזרם
זאת המה הנצורים >,
בהשךאור לישרי' " כ׳ד אנא זעירא אחרמן הצערי*
והוא

הצעיר

חייב פאלאג׳י
נשאלתי

תאה חכמי לב

טובים הטניס

הכניס כני העי״א רמאי דקי״ל
שהדין הוא כמכת מרדות מדרבנן סמלאין עלמי
שאינו רוצה לקיים מ״ע דחכין אותו עד שיקבל
עליו או עד שתצא נפשו וכ״כ כמי שעבר עבירה
שחייב ללקות מ״מ מדרבנן עד שקבל עליו כלא
ישיב עוד לכסלה אן עד סחצא נפש! אי בעיקכ״ל
סל ג׳ או_סני להלקיתו ביד כל אדסמשו׳ חיוב מ״ע
דקינחת 'אס גס האשה בכלל לדוב זה וכפיט בבכיו
אס איני נוהגים כשורה אס׳ נא ינא מידם להוכיח
ו5הכ'1אס ש״ד יורנן אבינו רואיניו התורה ושכמיה
אה״ד היי׳ו
הנה אמרימככתוכוח דפיו כ״א
אמר רב כהנא לר״פ לדידן
דאהר׳פדיעת כיח מצוה אתר לא ניחא לי למעבד
מצויה מאי א״ל חנינןגד״א צמל״חאנל בח״ע כגון
שאומרים עשה סיכה ואינו עושה לולב ואינו ניטל
מכין אותו עד שתצא נפש) ופרשיי בד״א דלקה מ'
כמל״ת מכין אותו קוד ס שעבר על עשה ויש בידו
לקיים והס דברי החום׳ כמכות ע״ג יעים ואכראה
מפשט התוספתא וסונית ה&ייסד איירי ההכאה בכ״ד
שהרי אחר מלקות מהכיא ומסתמא קחני בד״א כו'
מכין איתי עד שתנא נפשעוכ״ן מסו׳ דסנהל׳ ד״ן
ע״ב לקחני ואלה המשפטים אשר חשים לפניהם
אלו כלי הדייני' מקל ורצועה ופרש״׳י מקל במכת
מרדות עד שיחזור רצועה למלקוח יע״ם לנראה
שעיקר המ״ת הוא נב״י וכןנר׳דעת הרמצ״ס ממ״ס
בפי״הת כנזיר פ"ד מ"ג ובם׳ היד הה'עיוח פי״ח
ה"ג דמ״ת הוא כפי אומד הכיר יע״ש^כ״ג רבי"
יונה כס׳ שערי חשובה ש"ב ת״ל ודע כי העובר
ע״ד חכמיס עונשו כיד ב״ד כהיות מלקית חיכבי־
מה שעיני כ״ד רואיה לישר ולענוש כו׳ יע״בעוכן
גרי דעת הרב ההאירי כחי׳ לנזיר שה לדכ״א כס”
ביין הבחירה שכתב וז״ל מכת מרדות עד שיקבל
עליו או עד שתצא נפשו ודבר זה יש לפקפק אס
הוא מקבל עליו מיד אס הכהו כלל ויל' שת הוחל
אותו להכות ,בודאי על מה שעבר כפי מה שירתה
לביד ואס יקבל עליו מניהיןאגחו אע*פשלאה<«?
ה’ ואס עומד במרדו ואינו מקבל עליז מכין אומו
ע7

ח־את טיסן י ט
1ראה א׳מישר^ w 11-jitj׳״•• ׳-׳״׳«׳״.
מצות עטה לאכול מצה או ליבב כסיכה זנלילה
ליכא כיל להכות את עמו אס מוהר הוא כעצמו
וזבירו וכמוכןהאב לבני אס אינו רונה ליןייס מצות
]
—ץ עטה או בעינן ב״ד  7ולא
כפי כ-־־ש׳יי בחולין דרמ״א ע״ב של׳
מכל מןו׳רידוי בתוכחת שלא ירגיל
כזה ואץ,לו ץצכה אלה עד שיץבלעליו יע"שהרי
דעיץר ע/ץ הוא מט'׳ תוכחת והרי עקי מ״ה טל
חוכחת יטנו ככל אלם להוכיח את הכירו וליסרו
אס אינו רוצה לץ־בל עליולבהדיא אמרינןכערכץ
לי״ו ע״ב ח״ר לא תשנא את אחיך כלבבך יכול
לא יכנו ולא יסרכו ולא יץלצנו ח״לכצכבך בשנאה
שבצג הכתוב מדבר' ופי־ש״י יכול לא יכני על דבר
תוכחה כו׳ יע״שדש״מ דבכלל מ״ת כל הוכרה
׳-׳  ---־־
'׳‘׳י-
(JJ U ,׳U J iU
פעור ון״ל נו׳ ומקי לה רנבי׳י □עכל שמסר לו
רבו ניפחה כנענית‘עד האידנא התירא יסשת׳איסו׳
וב־ש״י אישירא ורשאי להנהי־י להפי־יטו דהאיי
לינא לא לנפשיה הואיע״ש  7משו ׳אפרוש'מ א יסיר*
רשאי להכית־ אס אינו שומע לו וכי נראה מכסן
הרמב"סבה׳עצדי׳כ״ג ה״היע״ש ועמ׳יש הר□ צח״ת
שס והבאים אחריו
הישן
להר□ מהרא״י
מימן רי״ח שנשאל כ תכה לאשתו
כלי לישרה אל תותר והשיב למוהר והביא ראיה
משוגיא ;אה וסיים וכתב ו!״ל הא קמן כל מי שהוא
חסת ידו של אדם ורואה בו שעושה דבר עצירה
רשאי להכותו ולישת כדי להפרישו חן העבירה
וא'נ להביאו לב״ד שיפרשוהן התה נכחם וכגזיר׳
דאלי־כ גבי ני־נח אמאירשאי לחבול בו יביאנו
הרי נראה 'דכל שהוא
t
לביד כני יע׳יש
בידו וברשותו לישי־ו ולהכותו כדי לאכרושי מאישו׳
והנה
4
אין צריך להביאו לפני בית דין
ראיין ־רב ת״ה הלזו שהביא תסעיא זאת לכדי
לאע־ושי מאישירא מותר להכות את תכירו הביאה
הרא״ש בפסיךו בערן המניח לדל"ג סימן י״ג
ותביאו מר □ריה הטור צה״ת סימן חכ״א סעיףי״ג
1פשץו מרן הץ־וש כשייע שם כסעיף י״ג ומור״ם
סס בהגה הביא תשו׳ הרג ח״ה הל!ה עוע״ש
כש״עוכן הלין כאלם הרואה אחל מישראל תכה
את חבירו כו׳ יכול להכיתו כדי לאפ״ושי תאיסורא
והוא תדנרי הטור שס בשם הרא״ש על זה הביא
חור״ס חשויהרב ת״ה הלזה למכה אלם לחברו תשו"
אפ׳־וטי תאיסורא ואין צריך להביאו לב"ד יע״ש

וראיתי

ן* ן

ראיתי למהרש״ל כשפר.יש.״ששם בכ״ץ
פי׳ג סימן ט׳ שאחר

©הניא

ח ימרת

רנכי״י הלזו סייס וכתב וזה לשינו ורשאי להלזואו
ולהפרישו מאיסור׳ דעכיד דינא להזב״ס וכלשון
הן ס הביאה הרמג״ם ומכאן הביא הגאון מהו־רי״א
גיז״ה היי רי״ח שמותר לאדם להכות את אשתו
אס מזללת אכיה ואתה מהתת שעוברת על דת
י«ב*< דינא לסמים ואץ צריך להביאה צפני בית

צ?

לב

לין כהי ג־י נרצע ול”ד ככה״ג אלא כל מה שהיא
עושה נגד דת תורה האלהית תכה או תה .עד
התנא נפשה ואפי׳ עוברת ג מצרה ונ!״מ אל ימהר
בהכאה א״ל בהוכחת גתויה ץ־ודם ורואה שאינה
נשמעת ול״דהרב לעבדו וכעל לאמתו^א כלבד
ישר!)יכ1ל להכות חת חבירו כדי לאפ־־ושי מאיש!׳
וכן לזןתן סימן ז״ך כשן הרח"שלהדיא שמיתר וכ\
כערכין יכול לא יכנו ולא ישיתו ע׳יל תוכחת כן*
"
«1מא שתותר להכות ע״ד תוכחת כוי יעי׳ש
עניון שכן נראה מדברי הש׳ס כערכין ומדברי
הרא׳יש טס בפרץ המניח והטור זמרן בס׳ע למותר
בהכות את הכירו ע׳ד תוכחת אפי׳ אינו תחת ידד
ן״ל ע״ד הרב ת׳הדאמאינו־ט דיגו דוןאבהישהוא
החח ידו בעבדו ואשתו שאז יש להכותו ואיי?
להביאו לב" שהרי אפי׳ בכל אדם שאייו ת״י
איתיה נחי דיש לו להכותו עיד תוכחת והראיה
מהרא״ש יא שם חילוץ זה שהביא ראיה תמכה את
חבירו ע״ל תונחת לאערושימאיסוראמעכד נרצע
שהוא תחת רשות הא־?!והאמת כן הואשאיןהילוח
מהבין שהוא תחת רשוחו"לכל שאיר צגי אדם שכן
נר׳ משוגיא לערכין כסתם תוכחה כיןאלס להכירך
וכדנרי מארש״ל ולא ידעתי אחרי שמהרשייל גס
הוא תסכים לזה דאין חילוץ כין מי שהוא החת
רשותו לשאר כני אלסוכדמיכחתשוג׳דערפיןודנרי

י

בשבת דנ׳יד ע׳א והה׳נ כבנו ובתו שאס יש ביד
אביו וכיד אמו יכולת בידו להניחו כלי לאפרושי•
מאיסודא ואינו מכהו הוא נתפסוכלפסץ הרמכ״ם
בהדיא בה׳תשוכה רל׳ד וז׳ל נכלל כ״ד דברים
המעכבים את התשו׳אחת מיהם הוא הרואה את
גנו יוצא לחרבות רעה ואיני מוחה בידו הואיל
וכנו !ברשותו אילו מיקה בו היה פורש ונמצא
כמחטיאו ובכלל עון!ה הוא כל שאפשר בידי למתות
לאתרים בין יחיד כין רביס ולא מיתה כו׳ יע״ש
ואס לן היה מץוש לומר לכעבדו יאשוזז וכנו וכחך
והסריס למשמעתי איכא חיוכא רבה להכות איחס
לאצרושי מאיסור׳תהו דין הרב ה״ה אכל כשאינו
תחת רשותו כנדון הרא״ש גג׳ כני אלם אז ליכא
חיוב הכאה כ״א סיכול להכותו אס ירצה הא לאייה
מוכיחו והולך לו והרא״ש שהביא ראיה מעכל
נרצע היינו למילף מיניה ;בהדרגה מחיוב גמור
מעבד נרצע נחתינן דרגא בשאר בני אלם דהוי
רשותו וגס משוגיא דערכין לא משמע תיובא כ״א
רשות דיכול להכותו זליכא איסורא כ״א כשהיא
שונא אותו בלב זה היה נראה צימר לחלץ אכל
ביברי הרב חיה לא מציגן לישב זה שהרי הרב
ת״ה נ;טבלשונו רשאי להכותנו׳ והול״ל נלשזן
מיו□
ץ״ל ג״כ ע"ר מור״ם כהגה ה״רך שם
ןןךן
כסי״חר׳א שאתר דיןשכחב מרןכשס
הרא״ש וכן הדין באלם הרואה אחל מיםר 4נו׳
הגיה שברח הרב ח״ה וכן מי שהוא רחת רשותו
ורואה בו דבר עכירה גו׳ שהרי תדברי הראיש
נראה לל׳ד מי שהוא תחת רשותו וכלמוכח מסוג׳
לערכין וכדברי מהרש״ל וכמשיל הן ,י אמת דןהן

לפי

חקק•
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כריה ללח ע״א שכפוהו פי־סיי ס כוי♦
7״£
דנראה דלמ"לו מצות נריכו/פונה
ע״י גויסל״ת ועמ״ש הרב מהרמכ״ח שס בס'
ספות כארץ ,והרב עושה סלוס דכ״ט דרכפיה ע י
ישראל מתני <עיץ להרב קל ^יהו לא חא״ח סי'
ליי מה שהקשה על תה ועדיין תמיהתו ך־מץ
לש״ש הוא עושה באונה,ומצות צרימת כונה* והיה
נראה לי לי,זכ להישית הרב מתרמכ״ח דל דמאי•
דאיחי הש״ש שכפוהו פרש״יס ולא אוריה כי כידאי
דהא דחיי׳ל יכופין לאדם לחיים מ״ע יכן כשאיני
מפייס מצי ת צ" ת דיד הכ״ד תהיה בו כראשונה
לכולו ולהלמווזו מ״מ יממאותו מוכרח הוא דהכי
<ז3יא ככדייהא טס ככתובות לע״ו ע'א כד א
□מל״ת אבל במ׳יעכגון שאומרים לו עשה סיכה
ואינו ע־שה לולב ואינן נוטל מנץ איתי עד שתנא

כפיה

מיה

נראה דעל הכ׳יד להוכיחו תהילה
ולהלחווןו וכי׳ן ממ׳יש כנ״? לר״ה ד־־ה
י **’ ’
ע-ח ועשית אזהרה לב״ד שיעשוך ופרש״י ועשיא
מ-א ,אזהרה 5ב’ל לכף-ע״ש וא״כ נראה שעל כ ל
מוטל לכופו ולהנית! אלא דאם אינו נמצא שסכי׳ל
ג אותה שעה •וב אותו תנןיס כל אדם מישר qהח וב
מוטל עליו מכה חיוב מ״ע דה־כח תוכיח שהוא חייב
ציס^ב ולהלהויתו עד שיחבל עליו לוןייסת״ס כתור'
ז^״כ .זהן דוח^ עי׳י ישראל ?לא שייך כל !ה ע
כייס אלא דגראה לי לימר דאס אינו כא מידם
להכותו ע״י ישראל כלי להוכיחו ולגץייס המצוי!
׳ויצטרך להכותו ע׳ייגוים דכודאי מותר גמור הוא
לכופו ולהכותו ע״י •המיס כלי סיחייס המנות ועח״ש
הטור וס״ע ח״מ סי״ב׳ וסי׳כ׳,ו <ת״ש כרייפ המגרש
דפיח כעשוי הגט עיי" מיס דמפיןאוי!ו ואומ-ים
לו עשה מה שישראל אומרי׳ צךזעת״ש הרחב״ס
כריב «הי מטין והרא׳יס סדר ןי?רא ד״ה י$רינ
אותו יע״ם ועת־יש הרב נח״י ושא־ המפרשי׳והרב
,מוהר«כיח סס נס' שמ,ח כאיז כ?נ'
 1ע״׳א מהש׳ יע׳״ש ואכמ״ל
3

ר׳ה דכ’חע<א ד*

אני

כשאי. .ע״2

והמ׳ס הירא’* שש כפי ויחרא א*כ
כפית והכאה  .מאינו רולהאיך יוצא י״ח  .וכר’ לע״י ׳
לישה לחו ,והוא להנה.אנחנו עם כני־יסרי^תכא
מערכות יח״ע לאוכחות כל איש אשר ימאהצעכ«*
גדיצית
עזלתזשלא לא* ס מ* ע לעשוי! ץטנה1
•החיייכיס אנחכו .להוכיחו כלי להשיבו למוטב עיי
םיא*ית הממה עי הנאה ועד שאצא נפשו .כדיי
ס\ץייים הריצבת לפנינו לישב כסוכה וליטול
$וצכ ילאסולזמצה .ושאר מצות של .חורה ובורא*
שיחזור בו לץייס המצות מסתמא כל ישראל קחזאא
'<שרים הם והרי הוא בא לחיים המבוא והיא ביאא
•מל רעתו גביתן כדעתו לקיים המביהבולאי שיכוין
<צאי! י״א החצי ה ההיא מאחר מילא נעשחה עצלזו
ותרי הוא כא לאיים כע״כ וממוך מלא לשמה בא
לגומה ועל"' לא מב מילי׳עתו ימרעתי ידעתו הוא
בלא למין לצאת לחיות המצות איהו דאפםי*אנפגוי׳
מייס המבוה יכול על מנןואנחבו את ראשנו הבלג ו
,עול בקןות׳אחררן בזה המסרב־ ל<ן״ם המיו*

כס יס

לילפי מזלחלתא אכלכשמיס־ין ל!ה העוכר על
 V > ■»*»<**-* - .- - x. tר* יי
העםייז ישמעו ויראו !גס
ד״ת שלא חיים התלת כל
זה המחיים עצמו אם אינו חוזר כו עכשיו חקר
הוא להק"! ותתיך שלא לשמה כא לשמה ילל
הרמב״ס כפ״ב מה׳ גרושץ הי׳ך שאין אומרים אנוש
אלא ■למי שנלחץ ונלחץ לעשות לנר שאינו מחוייב
בו מן האי׳ כג!ן מי שהוכה על אשר מכר א 1עד
אשר נתן או מי שתחזי ינדו הרע לבטל מנוה או
לעשות עבירה והוכרח לעסות הלבר שחייב לעשו'
או שנתרחץ מלבר האש־ר לעשות אין!ה אנוס מחנו
אלא אכש ענע! כדעתו הרעה יע״ש ואם כן אס
עותל עדין כדעתו ודאי דעציש יענש הדיש והוא
כוחן לכות וכליות ואנחניאין בידינו כ״א לע&וו!
שנהיים .ימנית ׳ ,ולומר לו
עלינו
מה' שמוטל
rw
יי’
cp
בפי׳ מעוין יה לשי׳ש וע׳יז נאמר כי הדם יראה
לעיניס ה' יראה ללבב * ועת״ם בדרושים סדר
וכמושמצ-יי ככ סךם
*
מרומה כס״ל
דש״ל לאין מדחיץ־ס במ״מ כזמן הזה שיהיה

ניגי־גי ינ־’הה «•' ה'1ת’י יקי

ה c’2f >5׳fr

בעניותי כספרי האטן נשמת כל חי ח יי חי ד סי*
הכי נמי נראה דמיני שלא
* 1
כ"ח יעי׳ש
על יד כ" ד וכמו שכן נראה מדברי מ־רש״צ לאפי‘
לסברתו דכעינןבאדס חשיב אפי׳ אס היא דיין
אהד וכ״ם לב!הני ע״י אביו ואמי יההושליס עליו
ומיובא איכא טפי וכלבי שיהיה הכל לש״ש ועמ״ס
עוד כענייני חכה מרדות סס כספרי הסטן (שמת
פל חי ס׳יא הא"ח חסיחןטו״ב עד סימן ל״ב ימשש
בארה כש”־י ואין לאן מץום להאריך הנרא׳לענ״י

 _ Vi,iMCTWajהתבייף
&ימןו
שיפ<ף!

שהאמה ה־כ חיל אליהו שם כחשוכא
חא״ח שימו לי׳ד על זה למ״ד חצוי!

צ*כ ללוח) בחרכנות וגט בעינן שיאמר רוצה

לגני אחריש הרואים א1תו שלומדים מרות ואם
ולימדי  cזה
.
 ................................לנכי אתיים
יס־ואותי ..לחיים המצית

כשחל פורים כיום ג׳ותציג עירנו

פוריש משפן כיוס י" ד וטי׳ו ואירע שיים ט״ו הוא
כייס ד׳ ר!צה לישא ישה כיום ט״ו שקואקרא

סושן פורים ככחר ולעטית סעודת נבואין כיוס
עצמו אי ח־תר או לא
Hu'C’D

הנה תה־ החדוש בשלחנו הייהוד
־כא"ח סימן הה"( ס״ח כת׳ ון״ל
כפירים וזוהי תשו׳הרשכ״א חי׳ג

מומר לישא אשא
^יתן לע״ו והביאה תרןנכ״י כסימן זה יע”ש »
■וס״י 6הרסכ״א ובעניינים אצו הולכים כהס לה^ל
!מדרבנן אס יע*ט ומוי״ס .מס כהג״ה וס״ע שיים
<כמפ ב* 1כי״ל ־<ין ׳כסייו יע״ש אחכם ׳כס׳הכלכו
ה׳שירים סימן מ״ה ובס׳א״ח ססאומ מ' נםאפ«
בדבר יהל״ע ומור״ם כד*מ סם הבי׳דכרי הכלכז
'סמסתפץ בזה ומס הניא חמם הגתי׳י פ״א לבתב
דאס ,אירעו נטואין כפוריס כו* וכתמיבה <op־V
ברץ מצאת♦ שכתב כהדיא לאסור לעשיח נש ואט
כיום■’•1י וביום ליו בין נ יום ובין בלילה ואף
נייד שהיא מעניש אסתר נראה לאסור דאז סעודת
צשואין הראשונה בליל כורים ואסור משזה עירוב
סמחיז כשמחה נו ,והא דכתכ בהגמ״י דהיכ׳דאירע
נם ואין

פב
1R
1

חקרי «ל* י־ר הלבות שבועות סימן דלו ** לב
א«גס רא.שי
שכה׳ ""ל

 WWMנה1ףחח׳

ק״ל מיש נשמעות יכול נשבע

להרע לעצמו יהא פטיל ת?להרע או להטיב וגרי חובל
בעצתו דאורייתא הוא כת״ש נפרק החובל וסכידא לו
לנשכע ל?,רע לעצתו הייני נשבע שלא יאכל תדע לך
מדקנעי הרשת אוזרים היד ומאי דקאתרינן כל להרע
לעצמו אלא תשוס דלעצמו לינא אלא נשבע שלא יאכל
עניל |ו?ג? מז־ש תדע לך ־ס׳ איו להם מען ונוראי
דש*םנס5והכי ציל מדקבעי הרעת חחריס ה’ל ולא אמר
*-עיז עצמו או הרעה פחם היכי דמי אלא משוס כז*
כניז-יב נדפוכז  4ומר ראיתי נם׳ מקור כרוך הימן ל״ב
שהגיה כת‘ זו כהיג והדין עתו ע״ש ;ומ״ח הנה נראה
מעריו דהרעח אסרי' נכל גווני מתנייא גס משגע להושע'
בתענית שהרי כחג דבהרעה דידיה לא משכחת לה אלא
משגע שלא יאכל חשא*נ בהרעה לאתרי׳ משכחת לא נתי
נאכה את פ׳ ושמעינן מיניה יפליגי לההוס׳ כיה ושכור
היא כצד שגי דגל כדעת אחרים אין שמי חלה עליו
ולעריו רווח א שמעחחאואין צורך לדחוק ככל מה שנדחקו
החום' ביה וכלי״ש לעיל גס מאי דסוה חיל לצד זה נמ״ש
הדעת אה־יס ה*ל והרי משכחת לה טונא וכדלעיל דלדנריו
הא ליק דאי לא אמר הכי היה לנו לומר דס״ל כמ״ד
אדם ר&אי כמכיל כעצמו ילהכי תני נשנע להרע לעצמו
דהיינו לתכול נעצמו לחייג דהרי סחס הרעה קרני ולהלי
דייק נסישא 1אמר דגרעת אחריס היינו אכה את ס׳
היינו לאפיקי רישא דהיעת עצמו ליכא ככיג והיינו
דס״ל אין אדם רלב וא*כ אין שנו יחלה' עליו
אמת שדט־י הרשנ״א הס מתמיהים לכאורה
שהרי נניק שהניא היה כעי שמואל לאוקת♦
הרעת עצחו באשב בתענית ודחי דט־יו מיתני גבי הרעין
אחרים דהוי נאנה את פ׳ נו' ומנח זה אסיק השיש דתגאי
היא והן ברייתא סיל כמיל אדס רשאי לחטל נעצחו\זה
סותר כל דנרי הרב וכבר ראיתי להרג זרע אנרהס חי׳ד
סי' י״ב דניח סתמה עליו בזה והציע  >.וכנד קלחו נזה
נס׳ חקור ניוך פי׳ נ׳ ואחי הונ שס 3פי׳-ל’נ כתג לזה
והנה נקושייא ראשונה דאין לה המה עם הגמ׳איןתקומה
לתרוצא לפמיר רק שנאמר שלא היה לו גירסא שלנו וע״ם
שהפריז על המידה ביגר וה  %ואחרי המחילה כמו זר נחשג
לעלות בדעתו להגיה ג׳ שורות כש״ם נדי לקיים דני־י
הרשניא ותה גסדלדידי הא ליק^נ״ל נישוג דמיו מהנין
הרג דח״ש נטמעית דכ״ז הרעת אחריס ה״ל אנה את ה'
ואפצע אח מוחו שאין זה מלשון הגרייתא אלא הש״ס הוא
דאמר הכי ויש להכריח זה לגירסת הרג לגרים הרעת
אסיים היד !ידוע שאין זו לשון ני־ייתא סכל הברייחמז
שנוייות בלשון הקדם כלשון המשנה והיני דחי היינו לשון
ישיש דלשקחרגום הוא ועול יש להכריח כן דאי מברייתא
לא הזיל לפסוק נהמנת אחרים ואחר דאסיק לעל הרעת
אחריס פעור מיל הויל לחיהני ואיזהו הרעת אחרים
אכה את פ׳ומי• גס דהו״ל לחיתני הרעת אחרים נהכי נסי'
נסנע להכות את ס׳ ועוד דהו’ל למיתני הכי ברישא גבי
נשבע להיע לעצמו ששם עיקר הלימוד לאשחועי׳ שנועה
חלה עליו * עוד יש להכריח כן טהרי הך נרייתא מתנייא
נח*נ וליתיה סס סיום זה כלל וכן יש להכריח חמיש
מיק גני מה שהקשו דכוותא גני הרעת אחרים להושיבם
בתענית כו׳ ותניא איזהו הרעת אחרים אנה את ס‘ נו׳
ואי סיום זה איתיה נהךנרייחא מלכד דקש׳לסתואל איך
עלה נדעת שמואל לאוקמי הרעת אחרים בלהושינס בתענית
אחר שמפורש בהדייא להפך כהך ברייתא וידוע הוא
שכל הנרייתוח דח״כ היו שגזרות נסי האתויאים נר מ1
דיו קפה שאין דרך השים כן דהו״ל למימי־ אימא סיפא
א?הו הרעת אחרים כ '1נ׳ על כל אלה הכריש הרב לנהך

ורעה

רייחא דנשבע לנטל המצוה ונשנעלהרע ליאיה כלל
לסיום זה לאיזהו הרעת אחרים אלא בריעזא אמית היא
ואינה שנויא נת*כ ושמואל לא הזה טמיע ליה צריית׳וע״נ
הוה בעי לאוקחי גרייתא דח״נ דגטנע להרע לעצתו
בהרעת אכילה ני היני ילא היקשי אחתגיתין והברייתא
שהובא שם דסנר מחבלה אין אדם רשאי לחבול בעצמו
וחוחיב הש״ס מהך בריית׳ לפשיט ליה דאין נשבע להרע
לאחרים פטור כי אס נגשנע להכות דהוי נשבע לנטל
התצוה ומנח זה הדר ביה ואוקי דחנאי היא אליניהדר״ע
לחתני' שיל בדעת ר״ע דאין אדם רשאי נו׳ והנרייח' ס״ל
דאיס רשאי 4
חסקנא זו י״ל נהך ברייתא דת״כ חד תתרי
או דס׳לכמ״ד אדם רשאי לחבול וא*כ לא
פליג הך ניייתא דח'כ עס׳אידך דס״ל שאין נטבע להרע
לאחר פטור כי אם בנשבע להכות דהו״ל לנטל המצוה או
דס״ל למיד אין אדם רשאי וברייתא זו שנוייה בהרעת
אכילה שאשב בחענייולהושינם בתענית א״נ כיישא להרעת
אכילה ושישא בהרעת אכילה והכאה וסשיט ליה לצל זה
נול
"ס
טונא
.
וע״כ דאין זה אלא דקייל הכי ואלו אי מוקמי' לה דש״ל
נמיד אדם רשאי אינה הלכה וס״ל דהיינו דקבעי השים
עלה דהן ברייתא נשמעת הרעת אחרים היד לבא ללמד
להרעת אחרים משכחת לה גם באומר אכה את ס׳ למעוטי
דהרעת עצמו ליחיה כי אס בהרעת אכילה כדאוקי שמס>
והיינו משוס דש״ל כמ״ד אין אדם רשאי לחבול נעצמו
ומדקדק במרי הרשכיא יראם שכיון למיש נמ״ש לסנידא

לך חלקנעי הרעת אחרים היל והחכם עיניו יחוו שאין
דרך לכתוב כן על ברייתא גס ממ״ס ולא קאמרי הרעת
עצמו כוי והו׳ל לכתוב ולא קמני זהו הנ״ל כעת ליישב
נמרי הרסנ״א אתיז ויציב * נאושן יהרעת אחרים דלית
.נהו ניטול חטה פליגי בה סחוסי והרשכ״א דלהתוס* שט׳
חלה עליו והרשג״א חולק דאינה חלה והנה אע״ג דשיטת
הרשב״א אינה סשט השמועה ח״מ למריו אין לדקדק בסוג׳
וו כלל נאשר יר* הרואה ואלו להתוסי ים ללקלק גהך
סוגייא טונא מעין האחור לעיל ועל הכל ק׳ל למה יענו
לנוסח הת״כ שמיא תחילה מיעוט להרעת אחרים ואח״ך
הגיא ריבוי להרעת עצמו ואח״ך ריבוי להטבת אחרים
ואחיך מיעוט לביטול וקיום מצוה ולדבריהם רישא היא
מיותרת מלבד מה שנדחקו הם וע״ס נקיק אסרן שיש
להשיב בדבריו מה נם לדנריהס חלוקה לנישול מצוס יתר
דהיינו רישא וציל דאיידי דסיסא דקנעו להיתני קיום
חני במי ניטול»
הדין שאנו דני® ניעת הרשנ״א אע״ג
דגת׳ זו מנח דיוק דבריו אנו לומדים
יפיל דלל נשבע להרע לאחרים אע״ג לאין נו ניטול חצוה
איין שטעה חלה עליו בתשו׳ אמרת ביאר לעתו להדייא
והיינו כחשו* וו דלעיל שהניא הג״י נסי׳ רל״ו על לוי
שנשבע לראובן לסתום חלוטח שפתח שמעון מהרי השיב
אץ לוי חייב משום ביטוי שאע״סי שנתכוון להטיב לראובן
אין זו האומן הטטת סנישותו ואדרבא נשבע להיע לשח׳
כיון שלא בחנררפסתס שלא כדין ואין הדע הזה ברשותו
בו׳ואחד הרואה כל הישר הולך יור׳מדבריו להדייא לכל
דהוי הרעת אחרים אינו ביטוי שהיי מלבד כל לשון הרב
שמורה כן עד שה לא ראיתי בשום מקום לדור שמזיק
נזקי ש«ים נתילי לאיחיס נתקנתא■ לאי הדין עתו

ובעיקר

חקרי לב ־ יו״ד ג חזן ,רפאל יוסף בן חיים עמוד מס (82הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

n

חתם

כבא

קמא

סופר

מה יענה מברייתא דר׳ חייא ,ולסמ״ש מהר״ם שי״ף כס בגיטין

ומפגל .פרש״י חטאת לשום שלמים ,ודלא כפירושו במסכת
גיטין [,נ״ג ע״א ד״ה הכהנים ,שפי׳ :ששחטום וזרקום
לאכול מהם חוץ לזמנם] .ולכאורה מבואר כן במנחות מ״ט ע״א

צורך ניסוך וקים לי׳ בדרבא מיני׳ ע״ש ,א״כ י״ל ר״ח ס״ל אדם

[ועיי״ש רש״י ד״ה ומחשב בהו] .מיהו אהש״ם [דמנחות שם]
י״ל דלהס״ד דלא ידע דמיירי מאומר מותר ,וכיון שהכהן ידע

ומדברי פני יהושע דשמעתין [ד״ה בגמ׳ אי הכי] למדתי ,דשמואל

הדין איך שייך שוגג ,וע״כ שהי׳ סבור שהוא שלמים ,אבל למסקנא

מפיק מנסך ומעייל קרן תם ע״ש ,וצריך לומר לדבריו דאע״ג

דמוקים לי׳ סתם באומר מותר ,א״כ שפיר יתפרש כפשוטו ששחט

דלא משלם ממיטב מ״מ קרי לי׳ אב כיון דאית לי׳ תולדות,

חטאת לשם חטאת ע״מ לאכול חון לזמנו ומקומו אלא שאמר

עיין וק״ל.

מותר הוא לעשות כן ,וא״כ דברי רש״י דשמעתין צ״נג ובשיטה

דטעמא דשמואל משום דס״ל כמ״ד אין אדם אוסר דבר שאינו

שלו ולא יכול לנסך אס לא שיקנהו תחלה בהגבהה וה״ל הגבהתו
אוסר דבר שאינו שלו דפלוגתא דתנאי היא ,ולק״נג אשמואל.

דף ה׳ עמוד א׳:

לא שמיה התק .בודאי אין שום סברא
בעולם דמן התורה הפקר והיתר הוא

להפסיד אלפים רבבות של חברו בהיזק שאינו ניכר חלילה וחלילה,

אלא שאינו נזכר פרשת נזיקין דקרא לשלם ממיטב ,אלא הוא

בכלל ב״ד מכין ועונשין שלא מן הדין וקונסין לפי המקום והזמן

והאיש המזיק ולפי הנתק ,עד שתיקנו חכמים שיהי׳ ככל ניזקין
שבתורה .אבל הדבר צל״ע מנ״ל מן התורה למעט היזק שאינו

ניכר שלא יהיה בכלל ומכה בהמה ישלמנה [ויקרא כ״ד כ״א],

"תהנה ר״פ הנחלקין [סנהדרין פ״ד ע״ב] הוה בעי למימר מכה
בהמה בפי חבורה דכתיב נפש בהמה ,משמע נפש שהדם יוצא,
ופריך אלא מעתה הכחישה באבנים הכי נמי דפטור ,פירוש והוא

עד הסברא ,אלא נפש אם אינו עגין לבהמה דאפילו הכחישה

מקובצת [ד״ה ומפגל] כתב בשם המאירי ,דקשה הא חייב
מלקות על הפגול ואין לוקה ומשלם ,ותירן דהמלקות הוא על
האכילה ולא על המפגל [שאין בו מעשה] מ״ש ,וא״כ למ״ד

לאו שאין בו מעשה לוקק עליו דקיי״ל בזבחים כ״ט ע״ב דלדידי׳
לוקה המחשב בקדשים ,א״כ הדרא קושי׳ לדוכתא הא אין לוקה
ומשלם ,וא״כ לא ה״ל לש״ם לדחוקי בקדשים לא מיירי ,אלא

בפלוגתא לא מיירי .ונראה משו״ה פרש״י דמיירי מחטאת לשם

שלמים ,וס״ל דבזבחים כ״ט ע״ב אמפגל ממש קאי ,דהתם כתיב
לא יחשב ,אבל לא במחשב חטאת לשם שלמים ,ובתשובה א׳

בארתי יח> שכן דעת רמב״ן בהשגותיו למנין המצות.
ומ״ש רש״י דאין הקרנן עולה לחובה ,אע״ג דפסול נמי הוה
בחטאת שלא לשמה ,יפה כתב פני יהושע דעכ״פ לא

באבנים חייב מוקמינן למכה אביו ואמו ע״ש .והשתא ק״ו,

מחייב אלא משום שלא עלו לבעלים לשם חובה והזיק להדיוט,

השתא התם כתיב מיעוטא בהדיא נפש חבורה דוקא ,והואיל והוא

אבל משום הפסד גבוה לא מחייב דרעהו כתיב .והא דלא פרש״י

נגד הסברא למיפטר הכחישה באבנים מוקמינן קרא לאם אינו

שלמים לשם חטאת וכפירושו סוף מס׳ פסחים [קכ״א ע״א ד״ה

ענין ,מכ״ש היזק שאינו ניכר אם אין קרא בהדיא לפוטרו מהיכי

משום ,ועי׳ פנ״י בשמעתק] ,י״ל דקשה לי׳ כיון דכבר תיקנו

מיתי לפוטרו בשהחק חברו בידים ,ועיין לקמן פ״ד ע״ב לבן עזאי

לשלם שלא יהיה כל א׳ הולך ומפגל כמבואר במס׳ גיטין ,א״כ

דאיכא מיעוטא לפטור הכהו בשפוד על הציפורן דהוה צער

למה הוצרכו תו לתקן שיטמא הידים משום חשדי כהונה ,אע״כ

שאינו ניכר ,א״כ י״ל אדם באדם פטור באינו ניכר כ״ש אדם

[דמיירי] בשלמים לשם חטאת [והתם] נהי דלא מלה לשם חובה

בבהמה ,ולרבי [שם] דהלכתא כוותי׳ צ״ל מדאיצטריך לחייב

[מ״מ] כיון שעכ״פ הקרבן כשר ובטלים זכו מה שהביאו דורן,

באדם ש״מ בבהמה פטור וצ״עיז).

לא חייבוהו לשלם ,ועמ״ש מל״מ בזה פ״ז מחובל ומזיק [ה״ד],

יז) חי׳ גיטין נ״ג ע״א ד״ה נא שמי׳ היזק .ועיין חי׳ ע״ז ג״ט
ע״ב ד״ד ,ולשון רמב״ם.

יח) ועא בשו״ת חו״מ סי׳ ד״ד ,ושם אתרי שהביא ססיקו של
הגאון ר׳ דוד דייטש ז״ל ,אם גם במחשבת שלא לשמה שאינו פוסל
עובר בלאו דלא יחשב ,כתב מה ז״ל וז״ל:

אמנם לא ידעתי מקום הספק ,שהרי הרמב״ם [פי״ח מפסוהמ״ק
הלכה א׳—ב׳] כ׳ בצידו "מפי השמועה למדו שלא יפסיד הקדשים
במחשבה שהרי זד .דומה למטיל מום בקדשים" ,וא״כ היינו כמפסיד
זפוסל ,אבל במחשב שלא לשמה שאינו פוסל אינו מפסיד ואינו כמטיל
מום אלא מפסיד הבעלים שלא עלו לשם חובה ...והנה דברי הרמב״ם
שהתנה שיהי׳ דוקא מפסיד ,היינו משום דהלאו נפיק מלא יחשב קרי
בי׳ לא יחשב והאי קרא בפגול כתיב שפוסל הקדשים ,ומנ״ל מחשבה
שאינו פוסלת .ולמ״ד בספרי דמפיק לי׳ מלא תובח לה׳ אלקיו שור
ושה אשר יהי׳ בו מום כל דבר רע ,כל דבור רע כפירש״י בחומש
ם׳ שופטים [י״ז א׳] ,מבואר דלא מקרי דבור רע אלא מחשבה הפוסלת
דוקא ,דזה הוה כמו מום דסמיד לי׳ בקרא וכמ״ש רש״י להדיא בזבחים
ל״ו ע״א ד״ד .דבר רע יע״ש ,שא״א לפרש שם ק׳ הש״ם בענק אחר,
וא״כ נפשוט האיבעיא דמר דעכ״ם בשלא לשפה בחני זבחים דלא
מפסל בהו לא שייך מחשבה שאינה נכונה ואינו באזהרה.
מיהו במיהשב חטאת שלא לשמו או פסח ,דמיפסל בכך ,יראה
ודאי דקאי בהאי אזהרה וה״ל כמטיל מום ,אבל צל״ע בלשון הספרי,

והרמב״ן הביאו במצות ל״ת שהוסיף הוא על הרמב״ם בסימן ד׳ ,שכפל
ושינה ושילש שהלאו [דלא תזבח וכו׳ כל דבר רע ,קאי] על השוחט
חוץ למקומו וזמנו ,ומייתי ריבוי גם על רובע ונרבע ,וריבוי אחר על
אתנן ומחיר ומכלאים וטריפה ויוצא דופן וחכמים אומרים אף השוחט
חטאת בדרום ע״ש ,ומדפרט כל חני ולא הזכיר שלא לשמה ,ומדאכפל
רבנן להוסיף שוחט חטאת בדרום ,משמע אבל שלא לשמה אע״ג דמפסל
בכך ליכא אזהרה .ואולי הוי לי׳ ג׳ וד׳ כתובים ,הני אין שלא לשמה
לא ,ולמאן דמפיק לי׳ מלא יחשב אפשר למילף מיניה שלא לשמה
כיון דקרא מיירי בפגול דחוץ למקומו נמי שאת בו כרת א״כ ה״ה
שלא לשמה דחטאת ופסח ,ואיהו לא דרש הד דכל דבר רע ,ולית לי׳
ב׳ כתובים .מיהו ברמב״ן על התורה משמע דתרווייהו צריכי ,חד לכהן
העובד ואידך לבעלים המפגלים ,ע״ש ,ועדיין צ״ע ,עכ״ל מרן ז״ל.
ושוב כתב "ואם אמת היא דליכא אזהרה במחשב שלא לשמה
בפסח וחטאת ,יש ליישב לשון רש״י ב״ק ה׳ ע״א" — והוא ע״ד שכתבו
מרן בחידושיו כאן.
ואמנם יש להעיר במש״ב מרן ז״ל ליישב לשון רש״י בב״ק
הנ״ל ,עפ״י ההנחה דס״ל כהרמב״ן דלאו דלא יחשב ליכא רק במפגל
ממש ,דהרי בהדיא כתב רש״י זבחים (ב׳ ע׳׳ב> ד״ה ונדבה מי שרי
לשנויי בה וכו׳ ,והא אמרינו בפ״ב (כ״ט ע״ב) אסור לחשב בקדשים
מקרא דלא יחשב וכו׳ עכ״ל .ומבואר דאף בכונת שלא לשמה איכא
לאו דלא יחשב ,ודלא כרמב״ן ,וצ״ע .אלא דיעויין במנחות (ב׳ ע״ב)
רש״י ד״ה ונדבה מי שרי לשנויי בה ,והכתיב אם זבח שלטים קרבנו

חתם סופר <על הש״ס>  -נזיקין א סופר ,משה בן שמואל עמוד מס (14הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

שו״ת חתם סופר חלק ה (חו׳׳מ) סימן קפב

שלום וכ״ט לי״נ הרבני המופלא ומופלג בתורה ויראת ה׳ כש״ת מו״ה מרדכי ליב נ״י.
ע״ד איש רע מעללים אשר הכה באגרוף רשע בן תורה עד שפוך דם ולהיות בעו״ה ידי יודעי תורה נזדלזלו וחכמת
סופרים תסרח ויראי חטא נמאסו רב עוזרי זרוע רשע ואין דורש ואין מבקש והנה הוא אבל על או״א בתוך יב״ח
ומתפלל בציבור בכל יום ומסופק מעלתו אם לענות אחריו אמן יה״ר וקדושה כי כ׳ רמ״א"בח״מ סי׳ ת״ך שאיש כזה

מוחרם הוא ממילא ואין לצרף לעשרה^אהו׳ ידידי הנה אמת נכון הדבר אם הדברים כהוייתן האיש הזה מוחרם בחרם
הקדמונים עד שיקבל עליו לעמוד לפני עדת ה׳ למשפט על כל הנעשה ,אך אין ברכותיו ותפילותיו כתפלת הכותיים
שאין עונים אחריהם אמן מפני שמברכי׳ להר גריזים)שהרי ברכותיו ותפלותיו כולם לה/אלא מחמת עונש וקנס נידוהו
והחרימוהו חכמינו ז״ל הקדמונים ולא יצורף לדבר שבקדושה ואם יתפלל בחזקה לא יענה הציבור אמן אחריו והכל
כדי לרדות ולכוף כאגמון ראשו עד ישוב אך בעו״ה בנידון שלפנינו אשר אין איש שם על לב לענשו ולהפרישו וכל
הציבור על ימינו ולשחוק יהי׳ בעיניו אם יודע שאין היחידים הללו עונים אמן אחר ברכותיו נמצא הם יפסידו עניית
יהש״ר וקדושה והוא יעמוד במרדו ויוסיף חטא על פשע^מה בצע בזהףבוא בעל הכרם ויכלה קוצים מכרמו/ואין בידינו
להעמיד הדת על תלו^ואם באנו לדון כמוחרמי׳ כל המחוייבי׳ נידוי עפ״י תקנת רבותינו ז״ל בכיוצא באלו בזה״ז לא
נוכל להתעסק עם רוב בנין אנשי הדור הרע הזה ויעי׳ גדולה מזה בסנהדרי׳ ס׳ ע״א וברש״י שם ד״ה בזמן הזה וכו׳
ובד״ה נתמלא וכו׳ ומבואר התם אי הוה ישראל פקירי ולא הי׳ יד ב״ד מושלת עליהם נמי הוה דינא הכי וה״נ דכוותי׳
; ומכ״ש בעיר פרוצה אין חומת התורה סובבה מכמה שנים שעזבו הצאן בלי רועה ודבר א׳ לדור וספינה בלי /קברניטה/
’ קברנטה מטורפת בים השגעון אין יד אדם תקיפה שם להרים קרן התורה וע״כ לשום יד למו פי ויעי׳ פי׳ המשנה
 /להרמב״ם מס׳ ע״ז משנה עיר שיש בה ע״ז והוא דף י׳׳א ע׳׳ב וכו׳ וה׳׳נ דכוותי׳ נתקיים בעו״ה קללת ישעי׳ ע״ה וה׳
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יהפך הקללה לברכה בב׳׳א ,ולא אפנה על שארי דברי ריבות עמך כמריבת הכהן נבהלתי מראות איך יסכימו קהל־

ישראל לדחות גבוה מעל גבוה שומר התורה ומורה הוראה בעיר מפני גבוה שבסכום ולא תהי׳ כהנת כפונדקית והנה
מקום עליות לתורה הי׳ במקום שעלה הגבוה שבסכום הלזה ואז לא הי׳ הכהן נדחה ממקומו ולא הי׳ בזה שום בזיון
להרב כיון שכבר נהגו שאפי׳ כהן מאן דהוא קורא תחלה וכל בזיונו של הרב הוא על שזה הגבוה שבסכום דחאו
ממקומו שוב אין על הכהן כלום והוא לא ניהג קלנא באורייתא כלל ואם אולי הי׳ תקנה בקהלה מכבר ומאז שאם יש ג׳
חיובי׳ יצא הכהן על כרחו ולא אבה שמוע אז יש לדון אם זה נוגע לדברי מהרי״ק או לא אבל השתא הכא אין זה ענין
להמרי״ק /להמהרי״ק /ואם אולי הרב בענוותנותו מחל כבודו לגבוה שבסכום א״כ פשיטא שאין לו על הכהן כלום כי
כבוד תורתו יכול למחול ולא כבוד כהונתו של זה  -ואהרן מה הוא כי תלינו עליו.

ושלא תהי׳ ביאה ריקנית אזכיר גרגיר א׳ דברי אגדה שאמרתי זה שבועי׳ שתיים פ׳ תולדות בנבואות מלאכי אחרי
שהרבה להוכיח שמקריב את הפסח והגזול הקריבהו נא לפחתך שוב סיים בשבחו של אהרן הכהן ותורה יבקשו מפיהו
כי מלאך ה׳ צבאות הוא ולא אאריך בדקדוקי׳ אך אמרתי הואיל והפסוק המשיל הקרבנו׳ לקרבן פחה ושר מושל הנה
נחזי אנן המקריב לפחה בהמה בחיי׳ שלימה בודאי אינו ראוי להקריב בעלת מום וכדי בזיון אך אם הוא שוחט הבהמה
בביתו ומנתחה לנתחים ומקריב הנתחי׳ לפני הפחה שוב אין היכר אם הי׳ מבעלת מום או מתמימה רק שיהי׳ הבשר
שומן ומהודר ,ונבוא אל המכוון לדינא קי״ל הני כהני שלוחא דרחמנא נינהו נמצא המקריב קרבן מוסר הבהמה שלימה
להקב״ה ונותנו לשלוחו ולטבחו שהוא הכהן ויערכנו לפני רבו ית״ש ונמצא הקרבן הוא הבהמה בשלימותה ואם מקריב
•בעלת מום נאמר הקריבהו נא לפחתך אך ישראל הוה ס״ל כהני שלוחי דידן וחושב שהכהן הוא הטבח שלו ויפשיט
וינתח וירחוץ הקרב וכרעים הכל בשליחותו של בעל הבית ושוב מקריב להק״ב הנתחים המופשטי׳ והנרחצים ואין
היכר בין בעלת מום לתם ואין כאן משום הקריבהו נא לפחתך אך לעומת זה יש כאן בזיון התורה כי היתכן אותו שבט
חסידיו שבחר בהם הקב״ה לבקש תורה מפיהם ויורו משפטך ליעקב ותורתך לישראל הם יהיו עבד לעם הזה להפשט
וניתוח בהמתם וכדי בזיון וע״כ הכהני שלוחי דרחמנא וא״כ הדר נימא הקריבהו נא לפחתך והיינו דסיים קרא ותורה
יבקשו מפיהו וא״כ ממילא מוכח כי מלאך ה׳ צבאות הוא מלאך פי׳ שליח ה׳ צבאו׳ ולא מלאך ושליח דידן וא״כ
הקריבהו נא לפחתך וק״ל הכ״ד א״נ .פ״ב כאור בקר יום ה׳ טו״ב כסליו תקפ״ד לפ״ק .משה״ק סופר מפפד״מ.
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ונבחה מקדושה אחרת מיירי בכל ת ,:דקיפא אלא בבלות מקדושת
עלמן איירי ומ׳ימ ל״ק דיוקא דר־שא וסיפא אהדדי והרז דנקע בכולה
בבי דקיפא דא״ה דמשמע דבכיולא בה שרי וברישא בעי עינוי דווקא
די״ל דבשיפא קמ״ל הודה ל״ס משוש דיוקא דהורה בתורה הואיל וליכא
עילוי ש״ד ואיידי דתני בבבא זו הורה ל"יש בתני דא״ת תכי כור בשאר
כל הכי דקיפא בכה״ג דא׳־מ אף על גב דכולהו חוץ מתורה בכיולא
בהן כמי אשור הואיל ואיכא בהו עילוי אבל לבתר ־השג מתמי דיעבד
ואם כן ליכא למיפשנו מיני׳ מידי דהירה בתורה ש־ ד מהשתא ודאי
דלא תקשה דיוקא דיישא וסיפא אהדדי בע״כ ל״ל כדפי׳ דכולהו בבי
דקיפא ארישא קאי ומיידי כולן בבאה מקדושה אחרת נמוכה הימנה:
א לא לאו שגבו והותירו ניעמא דההנו ק״ל מאי ס״ד דאב" דבנבו
הותירו כמי בעי התנו הא אע״גדק״ל לאבי־ בפי כנמר הדין
(דף מז) הזמנה מילהא היא הא אי לעיל ליבני אוזפינהו אקוד
ה״מ בעתיקהא אבל בחדמא ל״ל בה ואפילו למ״ד הזמנה מילתא היא
ה׳ימ כגון האורג בגד למת אבל הכא בעתי לאדי :דמי וליכא למ״ד
כ״ש מעות שגנו כרחוק עפי לקדוש׳ בה״כ מליבנ׳ דודא• הזמנה לאו
מילתא היא והאין ש״ד דאב" אפילו גבו והותירו בעי׳ התנו ואומר אני
דכאן לריכין אנו לדברי המיס׳ דפר•־ התם מהא דמכן מומר המתים
למתים מוהר המת למרשיו אלמא הזמנה לאו מילתא היא הקשו התיק׳
אי בגבו מעות נוווי לארוג מי איכא למד וא• בגבו בגדים אין קא׳
ר״נ ההם יעשנו דימוק על קברו הא א״א לקנותו דאסוד בהנאה
כההוא אילמלא דמילמא דפיקות אמיהנא בפ״ז דיבמות (דף סו) ותי׳
מעות יעדיפא מעווי לאריג משוס דחזי לירקני בה כל מיל’ והשתא אבי•
שר״ל גבו והותירו בעיי התנו לנועיד׳ אזיל דק״ל התם הזמנת מילתא
היא ואף על גב שהמיס׳ הי׳ שם עוד בע״א דפרקוהו שאני בכאן
בע״כ מוכח כתי׳' .אי דמעות עדיפא וכ״ת א״כ מקשה לרבא דא׳ נבו
והותירו מותי והא כבא אמתכי׳ דוכן במומריהן קאי ואכל הני דקחשיב
במתג•׳ קא׳ וכן מותריהן והא בהני איכא מקלה; שהן ענה; קדושין
ואינן תשמישי מלוה וקדושת כגון תורה וספרים ותר• בדבר שבקדושה
ודאי הזמנה מילמא היא לכ״ע דיל־ף מע״ע שהיא עלמה קדושה
ונאסרת בהזמנה דהא עעמא דאורג בגד למת אינו נאסר בהזמנת
היינו משו׳ דילי׳ לה ממשמשי׳ פ״ז דאין נאקרין בהזמג׳ דמשמשץ ממשמשין
עדיף ולא מע״ע דהיא גופה קדושה אבל בדבר שגופו קדוש אפילו
לדבא בע״כ הזמנה מילמא היא מע״ע וכמש״ל והשתא א״א שבגבו
מעות עדיף מעווי לאריג ולמ״ד הזמנה מילמא היא אסור אס כן גבו
מעות לגוף קדושה כגון חורה וספרי׳ והותירו כיון דלכ״ע בגוף הקדוש׳
הזמנה מילתא היא גבו והותירו אתאי הומר יי״ל למאי דפי׳ החוק,
התם דלרבא ס״ל דע״ע דאף על גב דגיפה קדושה עריפמה הוא
דאוקרתה ולא הזמנה ע׳ כ בנוף קדושה נמי הזמנה לאו מילתא היא:
מימי לא עשיתי קפנדריא כו׳ וכ״ת מאי רבותא דידי׳ הא מדינא
אקור י״ל דמיירי בגוונא שיש היחד כגון שהיתה שביל מעיקרא
א״נ שנכנס ע״מ שלא לעשות קפנדריא א״נ בנכנס לבה״כ להתפלל
למאן דגרק לקמן (דף כח) דמותי לעשות קפנדריא מיהו למאן דנרק
לקמן הנכנס לבה״כ להתפלל מלוה לעשות קפנדדיא בע־כ מהאי ל״מ
ל״א כיו; דמצוה הוא והא דקא׳ ולא פשעתי על ראשי עם קדוש אף
על גב דאיסורא איכא כדא׳ בפיק דסנהדרי; (דף ז! מני; לדיין שלא
יפסיע על ראש• ע״ק שנא׳ לא מעלה במעלות ושמין לי׳ ואלה המשפני"
י״ל כדאוד נסייג דינמית (דף קת) גבי ר" בר יוסי מ• שלדין לו
ע״ק יפסיע על ראם ,ע״ק ובקוף פ״ג דהור־ות (יף •ג) אמר תלמיד
חכם ובני ת׳ח בזמן כרבים לריכיס להן מפקיעין על ראשי העם ור״א
רבים היו כריכי; נו ומדינא היה שרי אפית החמיר על עלמי והא דקא׳
ולא נ״כ בלא ברכה אף על גב דכהן מברן קודם נ״ב כדאמרי׳ בפ״ז
לסיעה (דף לנו) שמא מתחילה לא תקנו ברכה קודם כ״כ ור״א הוא
דתיקן לבלן דהרבה מלות מליני שאץ עעונין ברכה וכן נראה קלת
שם בפיז דקינוה ימ״ל להא דשאלו אה ר״א ושואל הגמי מאי מברן
משמע דמדר״א אתיא לן דכ״כ לרין לברן:
ולא אכלתי מבהמי שנא הורמה מחנותי׳ דאדי׳א אר״י אקוד כו׳ ונפ״י
לחולין (דף קנב) נרקינן בהא מימרא ובאידן דהאוכל מבהמה
שלא הורמה מחנותי׳ כאלו אוכל עגלים דיבה בנ״ח אמ משמי׳ דר״י
ושם פי׳ המיס׳ דעבניס ממש קא׳ למתכות •לפיכן נתינה נתינה
מתרומה בפי ראשית הגז (דף קלי) וק״ל דהא התם אמי הכי נהמות
השוהפי׳ חייבות במתנות וד״א פועל דיליף נתינה נתינה התרווד ומהאי

גז״ש נ״ל לר״א דממנות אין נוהנין בח״ל כתרומה ורבנן ל״ל גז״ש זו
ומחייבים ממנות בח״ל והא סתם משכה דלא כר״א דמנן המס הזרוע
והנח"׳ והקנה מהנין בארן ובחיל ותכן (דף קלב) השיחע לכהן ולנכרי
פעור מה״מ והמשתתף עמהן לרין שירשום משמע אבל משתתף עם
ישראל ח״ב והיינו דלא כר״א והא י״י ק״ל נכ״מ הלכה כס״מ והאין
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מגירה
יליף גז״ש זו כמינה נתינה מתרומה דממנוח עובלין והיינו כר׳ א ולפ״ז
אין נוהגי; בח״ל ובש״ל שומפין ודלא כק״מ ודדן הגמי בכ״מ להקשית
•מי אר״י הכי והאר׳יי הלכה כק״מ אף על גב דכמת פעמים משני
הגה׳ אמוראי נינתו ואדר״י מכל מקום ה״נ ה״ל להגמרא להקשי׳ ולשנו"
הבי וכיש לגי׳ דהתס דרבה בב״ח אמרה משמי׳ דר״י והא רבב״ח הוא
דאוד משמי׳ דר״י הלכה כק״מ כדא׳ בפ״ג דחולין (דף מג) והשה׳ קשת
דר״י אדר״י ועק״ל הא אמר בפיו דיבמות (דף סג) אמרו לר״י אתו
חבר• לבבל גזרו על הבשר וחר״י מפני המתכות פי׳ מפני עון שאץ בני
בבל נותכין ממכות אלמא ס״ל לר״י דממנות נוהג בחיל ש״מ דלא יל־ף
נתינה מתרומה אם כן ה״ת נמי דאין עובלין כתרומה כיון ידלא יליף
להו התרומה הילכן נ״ל דוודאי לכ״ע מתנו׳ אין עובלין ואפי׳
לר״א דיליף נתינה נתינה מתרומה להא מילמא לא גמד דהא ל׳יד
לתרומה דאינה מבוררת בחון הכד׳ קודם קריאת השם אבל ממנות
הא מבוררין ועומדין וניכרין בפ״ע מתון שאר בשר והא אפילו בעבל
בכה׳יג קני ומלא מידי עבל בנותן עיניו מלד זה למדומה ואוכל מלד
מחר כדא׳ בכ״מ ואף על גב דאינו מפריש בקונע מקום בעלמא סגי
כיון שמגולל התלומי וממעשר בחון הכרי והכא גבי ממנר הא מבוררין
־ מעלמן וניכרין בחון שאר הנשר לפיכן אפי׳ אי מדמית להו למרומה
הא מרומה בכה״ג דומיא דממנות במברר המרומה ממון הכרי אע״ג
שלא הפריש עדיי; ילא מידי עבל הילכן במתכות לכ״ע אין בהן משום
איסור עבל והא דאר״י אשור לאכול כו׳ אינו אלא מדרבנן ודקאמר
כאלו אוכל עגלים רבנן גזרו עליו שיהא כאוכל עבל וכדא׳ בפרק ע״ז
דשבת (דף קיג) גבי אוכל אדמה כיון דמלקי גזרו רבנן עליה כאוכל
שקלים ורמשים ונ״ל דהאי ולית הלכמא כוותיה ר״פ גופי׳ מקיק לה
דאל״כ מאי רבוחי׳:
והאטו* ל״י כל ת״ח כו׳ ואף מיג דכהן מלות מה״ת לקדשו בכ״ד
שבקדושה לפתוח ראשון ולברן ראשון כדנפקא ל; בפיה
דגיעין (דף נע) ה״נ מ״ח יש לו דין כהן בהא דכדאמ׳ בפ״ח דנדרים
(דף לי) שרי לל״מ למימר ל״מ אני שדי לי מגרא ברישא שנא׳ ובני דוד
כהנים מה כהן נועל מלק בראש אף מ״ח כן וכיון דאימקש לכהן
משיה כבוד הורה עדיף משאר עשת כדא׳ נפ״ד דשנועות (דף ל) ל״י
הו• ידע ני׳ קהדומא למר זוערא אתו לקמי׳ דאמימר אוחבינהו לכולהו
איל רי׳א ומאמר עולא מחלוקת בב״ד אבל בעדי׳ דברי הכל בעמידת
א״ל האי עשה והאי עשה עשה דכבוד התורה עדיף וה״נ תכן בקפ״ג
דהיריות ממזר ת״ח קודם לכה״ג ע״ה ונ״ל הגע׳ מדכתיב יקרה היא
מפנינים ומשמע החס דלכל מילי קדים וכמש״כ בחי׳ שם___ :
א׳ת משנאי ק״ל והא אמר בפ״ק דקדושין (דף יב) הרב שמחל ע׳יכ
כבודו ממול משום דמורת דיליה היא דכתיב ובתורתו יהגה ואף
על גב דס״ל לר״י המם דא״כ ממול ור«י א״ל דכוומיה ק״ל מכל מקים
מא• פרין אר״פ דילמא ק״ל כמ״ד דכבודו ממול מיהו בהא י״ל מדא׳
מ;מי לא ברכתי לפני כהן משמע דלפני שאר כל אדם בירן ולא החל
ע״כ ש״מ דק״ל דא״כ מחול ובע״כ הא דלא בירן לפני כהן משום עשת
דוקדשמו והא אר״י כו׳ אלמא פשה דכבוד המורה עדיף משל כה;
מכל מקום ק״ל דהא משקנא דשמעמא התם כמ״ד דדב שמחל ע״כ
כ״מ ודוחק לאוקמי מ־למא דר״י דלא כתילכתא ול״ל דדוקא בלנעת
כ״מ אבל בפרהסיא לא דהמם מוכח דאפילו בפרהסיא נמי גבי רי׳ג
ודנא דהוו משקי בהילולי וממלי עי׳כ והא הילולי פרהקיא הוא ואפייה
מחלי ע״כ וי״ל דאף על גב דהרב רשאי למחול ע״כ הני מילי כגון
בקימת והידור רשאים למחול עליהם כיו; דתודה דילי׳ היא אבל לתת
כבודו לאחד אס הוא ע״ה כבודו לאחד לא ימן דאיכא משוס משנאי
כדפירש״י שגורס לבני אדם לשנאוהו שהרואה ת״ח שפל לפני ע׳יה או׳
אי; נחת רוח בתורה ואיכא זלזול לכבוד התורה .ולומדים וכה" ג כתב
הריב׳ ש במשי׳ סימן (ר״ח) בשם הראב״ד דאף על גב דהרב שמחל
ע״כ מחול דמורה דילי׳ היא מיינו במידי דלית בי׳ בזיון אלא באומן
דברים שחייב אדם לנהוג כבוד לרבו מחמתימורמו כיון לעמוד מפניו
וכיולא בזה יכול למחול אבל על בזיונו א״י למחול אדרבה אשור למחול
דהמורה מתבזה בכן ודמי למאי דאמ׳ המס האב שממל ע״כ כ״מ
דל״ל שהאב יכול למחול לבן לומר לו דברי חרופי׳ ונידופי׳ והיינו דא׳
בפ״ג דיומא דת״ח לרין שיהא נוקם ונוער כנחש ויש לי להביא ראיה
מהאי עובדא דאמימר דאותבינהו לכולמו משום דהאי עשה והאי פשה
עשה דכבוד התורה עדיף ואמאי הל״ל למחול על כבודם כדי לקיים
אידן עשה יעוד דאק׳יד דיכול למחול ע״כ אפילו במקום בזיון אי; בדי;
שעשת דכבוד מורה תדחה לעשה אחרת כדאמרי׳ בפ״ג דכמובות
(דף מ) גבי אכוקה דמנן נמלא בה דבר עדוה או .שאינה ראוי׳ לבא
בישראל אינו רשאי לקיימה שנאמד ולו תהיה לאשס אש ה ראויה לו
יבגוד׳ פרין נימי עשה ונדחה ל״ת ומשכי סיכי אמדי׳ גייסי עשה ונדחה
ל״ת כגון .מילה בליעת דלא אפשר לקיימה לעשה אבל הכא אי אמרה
לא בעיכא מי אימא לפשה כלל ופי׳ החוק׳ וכיון דאי אמרה ל׳׳ב ליתא
לעשה

m
חידושי
לפשה אפי׳ אמרה בעינא ליה לא חשיב עשה נידחות דל״ד למילה
בצרעת אלמא אף על גב דעשה אלים למדפי ל״ה אפ״ה היכי דאפשר
לבעל העשה על ידי ממילה אפי׳ לא מחלה לא אלים למדתי לל״ת ה״נ
אף על גב דעשה דכבוד המורה אלים משאר פשה א״א דיכול הרב
למחול ע״כ אפילו במקום בזיון לא הי׳ דומה לעשה אחד ולא מבעיא
לפי׳ ריב״א רפ״ה דפקחי׳ (דף נע) גבי הא דאמר המס אמא עשה
דפקח שיש בו כרת ודמי עשה דהשלמה שאין בו כרת דמיירי דווקא
בענין דבעידנא דמיעקר עשה דהשלעה מקיים לפשה דפקח אלמא ס״ל
דאין כח בעשה החמור לדחות עשה הקל אלא בכה״ג דעשה דוחה
לל״ת דמקשה הא אלא אפילו לר״י המס בתיש׳ דעשה דחמיר דוחה
לעשה הקל אף על גב דלא מקיים החמור בעידנא דמיעקר הקל מש״אכ
בעשה הדומה לל״ת דבעינן דווקא בעידנא דמיעקר הלאו מקיים העשה
אלמא גדול כח עשה החמור לדמות לעשה הקל יומר מעשה הדוחה
לל״ת ותאמר ה״נ כיון דעשה דכבוד המורה עדיף ואלים משאר עשה
אף על גב דאיתא במחילה ובכה״ג אין עשה דומה לל״ת מ׳ מ עשה
החמור דוחה לעשה הקלה בכה״ג כמי הא ליתא שהדי אין עשה חמורה
דומה עשה ול״מקלה כדמוכח בשילהי מש׳ חולין (דף קמא) דדרש שלח
משלח אפילו לעמר את המצורע ופריך ל״ל קרא הא אין עשה דוחה
לעשה ול״ת דשלוח הקן ודחיק הנע׳ בכמה גי ונא לאוקמי לשילוח הקן
אעשה למוד וה״א דאתא עשה דמצורע דחמיר משוס שלים ביה דאקור
בתשמיש המעה דאפי׳ השם שנכתב בקדושה נמחק על ממים בקיעה
מפני שלום בית וה״א דידחה לפשה דשילוח הקן קמ׳יל דלא ומדדחק
הגמ׳ לאוקמא לשילוח הקן על עשה לחוד מש׳יה איצערין קרא למעועי
דאין עשה דמצורע החמור דומה אומה הא היכי דשילוח הקן הוא
בל״ת ועפה ל״צ למעועא דסשיעא דאין כח בעשה החמור לדחות ל״ת
ועשה אע״ג דקילא אלעא אלים כח עשה ול״ת קלין מעשה לחוד החמור
ואפ״ה עשה ול״ת דאימנו במחילה נדחין אפי׳ מפני ל״ת לחוד כגון
באנוסה שא״ר לבא בישראל דאינו אלא בליית לחוד אלים כולי האי
לדמות אפי׳ לפשה ול״ת דולו תהי׳ נאשה הוא עסה ונ״ת דל״י לשלמה
אלמא מפני קילומא דעשה ול״ת הללו הואיל ונח:־ להחילה ל״ח לחוד
אלימא כה; לדחותן אע״ג דאין כה זה בעשה ת חמור לדחות לעקה
ול״ת כ״ש פשה הניתן למחילה שאפי׳ עדיפא אפ׳ה מה שניתן למחילה
גרע כח העדיפות׳ וממוע־ שבה שהרי החמור שבה דאי; כח להעדיפה
מעשה ול״ת ואלו הנרעון שבה מפני שנית; למחילה גריע עבי שאפי׳
אי הי׳ עמה ל״ה נידחת מפני ליה נרירא כ״ש דעדיפתא דידה לא ממני
לדמות לעשה אחרת דהא מצד המעלה שבת לא אלימא לדחות העשה
ול״ת וכה הגירעון מורידה שאפי׳ עשה וליה שנית; למחילה נידחין
אפי׳ מפני שאר ל״ה גרידא ומשתא אי כבוד הרב אפי׳ במקום בזיו;
כבודו מחול אעיג דעשה דכבוד המורה פדיפא הא גירעון שבה שנית;
למחילה •מגרע כח העדיפומא ואינו ראוי לדחות עשה אמרינא אייו
במקום בזיון ל״א מרב שממל ע״כ כבודו מחול והואיל ולא ניתן למחילה
מש״ה אמר עשה דכבוד קורה עדיף והא בזיון הוא לעמוד לפני הב״ד
" ונ״ל עוד דאי׳ לדבריו מדאמ׳ ר״פ הנמנקין (דף פד)-רב לא שביק '

פרס ,ג

מגילה

ל

דקללות הדיוע מילמא היא ומהא דיצחק א״ל דהקתכלות עשו לחוד
גרמו לו וי״ל דמשום דהקמכל בפשו למוד כיון כהי׳ שונג כהי׳ שביר
שהוא צדיק כדפי׳ לא הי׳ עיניו כהות אלא שהקללה נמי גימא לו
ואי משוס קללה לחוד צדיק גמור כיצחק לא הי׳ פוגע בו קללת הדיוע
תדע שהרי אבימלך קילל את שרה ואפ״ה לא עשה לה קללתו רושם
ובע״כ ה" ע שהיחה צדקת גמורה וה״ה יצחק כמי אי לאו שגגת
הסתכלו׳ דגרמא לו נמי לא היו עיניו כהות א״ו הא והא גרמו לי׳:

תיתי לי דל״ע שותפות בהדי נכרי׳ הקשו המפ׳ מאי רבותא דידי׳
הא אמריי נפד״מ (דף קג) אקור לאדם שיעשה שותפות עם
הנכרי שבא"’ שמא יתחייב לו שבועה ונשבע בע״ז שלו והתורה אמרה לא
ישמע ע״ע אגמא איקורא מדינא והי״ן נשפ״ק דע״ז חיק בשם הרמב״ן
דלאו אישורא ממש קאמ׳ ואפי׳ מדרבנן לא מיתשר דמשום לפני עור
ליכא אלא במה שא״א לו לפשות אלא ע״י ישראל כמיש־ע כיש יין
לנזיר בדקאי בתרי עברי נהרא ותא אפשר שאין ב״נ אסור שנא לידור
ושלא לקיים בשם ע״ז וקרא דלא ישמע ע״פ לא אתי להני כלל אלא
לישראל גופא מזהיר רחמנא אבל כה״ג אפי׳ מדרבנן לא מיתקר כיו;
שאין השביעו בע״ז אלא הנכרי הוא שנשבע מאליו ע״י שיתחייב ל
שביעה לישראל ומשום דלא מיתקד אלא ממידות חקידות בעלמא אמר
וזיתי לי וק״ל דהא הא וודאי אישורא איכא בדפ״ק דבכורוח תנן הליקח
עובר חמורו של נכרי והמוכר לו אע׳׳פ שאינו רשאי והמשתתף לו
והמקבל ממנו והנותן לו בקבלה פעור מן הבכורה ורצה הגיר לדקדק
מדלא תני גבי נותן לו בקבלה אע״פ שא״ר ש״מ שמוהר ליתן ב^יה
לנכרי בקבלה ודחי ולעעמיך והמשתתף לו ל״ק ה״נ דישאי והא
אבוה דשמיאל אשיר לאדם שיעשה שותפות עם הנכרי כו׳ והשתא^ק

^4

הא וודאי משתתף רשאי מדינא ואינו אלא מידת חסידות א״ו מדינא
אשור והה שכתב הרמב״ן דמשום לפני עור ליכא אלא בהה שא״א
לו לעשות אלא ע״י ישראל ה״נ שבועה זו מחמת השותפות באה
שנשבע לפעור מתביעת ישראל ול״ד למושיע כיש יין לנזיר בדלא קאי
בתרי עברי נהרא דליכא משוס לפני פור דש״ה דבלא דידי׳ הי׳ אפשר
לנזיר ליקח מעצמו ולא עבר מידי בהושעהו ואינו גורם לו איסור ע״י
אבל הכא א־ לאו שותפות הישראל לא הי׳ בא הנכרי לידי שבועה
בע״ז שלו מיהו נ״ל דהכא ליכא משום לפגי עור שאי; הנכרי מוזהר
שלא ל:שבע ולקיים בע״ז שלו כדברי הרמב״ן שהרי אפי׳ בגוף אישור
ע״ז אמרי׳ בפד״מ (דף נו) אין ב״ד של ישראל ממיתין עליהן ואין ב״נ
מוזהר עליהן למיעועי גיפוף ונישוק שנא כדרכו אבל מ״מ הא לא
לא מוכרע דליכא אישור׳ לישראל בכה־׳ג משים דלא ישמע ע״פ והתוש׳
ושאר מפרשי׳ פי׳ בעי• א ואין להאריך כאן והנ״ל בזה הוא דאפ״ת
דהשביע נ/כרי בשם ע״ז שלו עובר משום לא ישמע ע״פ מ״מ מה״ע
לחוד אין לאשור שותפות דהא אם יתחייב לו שבועה אפשר שימחול
לו השבועה אלא דק״ל לאבוה דשמואל כד״י בקפ״ק דע״ז (ד״כ)
דאקור לימן מתנות לנכרי ואי מוחל לו השבועה שנתחייב לו ה״ל
כנותן לו ממנה חנם דשמא ע״י שבועה יפרע וישלם לו וכשמוחלו
לברי׳ למשקל לי׳ קילויא מר בד״ר לא שביק לברי׳ למיפהח לי׳ כוותא ה״ל כנות; מת:׳ וא״כ אם יממיי׳ לו שבוע׳ ומחלו ממ״נ איסור׳ עבדדאם
דילמא חביל וה׳ל שגגות אישור ואי האב יכול למחול על בזיונו א״כ ישביענו עובר על לא ישמע ע״פ בנשבע לו בשם ע״ז ואס לא ישבז^
מ״ה על הכאתו נמי יכול למחול א״כ למה לא שבקו לבניהם למיפהח ה״ל כנותן לו ממכת חנם אבל לר״מ דמתיר התם ניתן ממנת
כוומא ולמשקל סלויא ה״ל למחול ע״כ א״ו כל כה״ג שהוא דרך בזיון לנכרי מומר לעשות עמו שותפות ואס יתחייב לו שבועה ימחול לו
א״כ האב מחול והיה לכבוד מרב והא דפריך התם א״ה אחר כמי מיהו ק״ל מתא דכפ״ק דבכורות דקא׳ ולעעמיך המשתתף לו דל״ק ה״נ
ומשני אחר שגגות לאו בנו שגגות חנק אע״ג דאמר יכול למה! ל על דרשא׳ מאי ק״ל לימא מתני׳ כר׳׳מ ש״ל דמותר לימן ממנת מנם ואס
יתחייב לו שבועה ימחול לו ובמ״א הא יתבאר יומר:
הכאתו כ־מוכח בקפ״ד דנ״ק לדף צג) הא דפריך א״ה אחר נמי היינו
בקתמא היכא דלא מחל בהדיא ומיהו ק״ל דאה׳ בפ״ק דקדושין (דף' שאלו תלמידיו את ר״ז במה הארכת ■מים בפ״ג דתענית נרקינן
שאלו תלמידיו את ר״ז וא״ל את רב אדא ב״א וגייס׳ דשם
לב) ר״ה קרע שיראי באנפי׳ רבה ברי׳ א׳ איזיל אחזי אי רתח אי
לא רתח ופריך דילמא רתח ועבר אלפני עור ופי׳ רש״י ודילמא רתת עיקר דהא התם מ״ל אעובדא דראב״ע להא ומאי דקאמר לא הרהרתי
ואה׳ לאבוה מידי ברימסי׳ ומשני דמחל לי׳ ליקרא אלמא אפי׳ לענין
וכו׳ אפרש המס:
בזיון כבוד אב ממול ואולי י״ל דכבוד הרב שאני דכבודו גדול משל שנאמר והשימותי את מקדשיכם קדושתן אף כשת; שוממין לכסוי׳
פ
ר״י ש״ל כמ״ד בפ״ק (דף י) קדושה ראשינ׳ קידשה לעתיד
אב מש״ה במקום בזיון א״י למחול ע״כ:
(נ\זי)
מימי לא נקתכלתי בדמות אדם ישע וכוי ואע״ג ־אקור נהקמכג לבא וכ״נ ,מדברי הרמב״ם בפ״י שנוח; עעס למאי דק״ל שקדושת מקדש
בדמות אדס ישע מ״מ אי אפשר לרוב עולם ל ■ר בזה והיינו וינ^ייים 'ק'-ישו לע״ל ובק־ושת שאר א״י לעני; מעשר ושביעית
רבותא דידי׳ והא דא׳ ר״א עיניו כהות ויליף לח מיצחק ודאי יצחק וכזכ7ז בהן ל״ק לע״ל מפני שקדושת מקדש וירושלים מפני השכינה
עעה וקבר שעשו צדיק גמור הוא כדאמ׳ בב״ר ויאהב יצחק את עשו ושכינה אינו בעילה והרי הוא אומר והשמותי מקדשיכם א״ח אע״פ
 -ידיי ׳■יזררירה רד•*יי ידידי וזיו.
שהן הן עומדין וק״ל הא בפ״ע דברכות (דף שא)
0־ 1ע׳־א גמרא 6״מ מפנאי 6ל 6מפגי6י.ע!!£אשנחנ נס״ד ו6ננ״כ דאחר יכול למחול מל
1לא יפנה מזרח ומערב פי׳ מפני כבוד ירושלים
הכאמז נדמוכח נספ״ח (כצ״ל) דנ״נן צ״ג נלאה דכוון להא דהניא פס הכני חצפני
1
הודא רי״א בזמן שבית המקדש קיים אשור
מל מנת לפעור פשול אגל אין זה ראיה דהאי פעול אינו אלא מחפלומין נהא דמנן החם קרס אח
<׳ ייס מומר ואי קדושה ראשונה לר״י קלע״ל
כסותי ט׳ פ״מ לפטור פעור דודאי חייר מפום נל מפחית דלא עדין מדידיה גופי׳ דמונר נדמונח
"דש קייס לאינו קיים הלכך כ״ל דהאי קרא
נפנת (קנט  .קת נ) ושם ננ״ק (צא נ) פהמקרע עה״מ יומר מדאי לוקה מפום נ״ח וכן מנן
פם (צ נ) והקוצז נטיפותיו אפ״פפא״ל פטור וג׳ המוס׳ שם (צא נ) ד״ה החונל דחייג מלקות וטור
היא ואמ״ג דמוזהרין על מורא מקדש מה״ת
 ,דנמונל גופא אר״ט שם נממנימין דאינו רשאי לחנול נעצמו וכ״פ הלמנ״ם רפ״ה מהל׳ חונל ומדנרי
".ה כשהוא חרב בעל קדושתי מה״ת לר״י אלא
הר״ן נש׳ שנוטות שמיס נתרא סל הברייתא דנשנט להרע לעצמו מוכח דהוי איסור דאוריית׳ ופשיטא
אי ק״ו מבה״כ שחרב דאמ׳ כאן נמשנהינו דאכתי
בקדושת ו
יץ

ע״ב גמרא פשטם מאן דכי שמייהו .לכאורה מאי קושיא דמפמט דר״י פליג טל מ״ק וס״ל דאף
אין קורי! וכו׳ כדי שיעלו נהן עשנים וצ״ל דסנר הפ״ס דאין סנרא דל״י יפלוג לאסור נכל הגי והראי׳
דנמשנה לא חשב להו :רש״י ד״ה ואין נאותין ואין מחקשטין .טי׳ יומא (יא)  :תד״ה נ״כ של
נבל שהרי ט׳ חפקט קדושתן .עמ״א סי׳ קנ״א סקט"ו ----- --------------- :

תלו

בית חדש

חשן משפט תכא הלכות חובל בחבירו

שנים שחבלו זה בזח וכו׳ .משנה בפרק המניח (דף
(יכו)
ומ״ש בשם הרא״ש .שם בפשקיו ולא כחוב שם
ל״ג:).
חיבהמיד ותינו לרבומא נקט מיד דמדכמב הרא״ש וק של אנשים
שהמחילו כאמחאו אחר זמן אבל אס המחיל האחד השל פטור וכו׳

בית

יוסף

לח)
בפשקיו(סי׳ יא)
ומ״ש רבינו בשם הרא״ש דל .שם
(יח)
מאי שנא רישא וכו׳ ואשיקנא דאמר רבי יוחנן יש הן שהוא
פצעני על מנח
כלאו רש לאו שהוא כהן מלא נמי הכי הכל
לפטור יש הן שהוא כלאו וכו׳ הכי פירושו בנזקיגופו אפילו אמר

אלמא דאינו סטור אלא כשהכהו

השל להציל אח עצמו מיד ולאחר רוצה בכך( :יח) ואדוני אבי הרא״ש ז״ל כוע
שהתחיל האחד אבל לא הכהו השל אם הנחבל אמר לו בפירוש על מנת שתפטר
להציל אח עצמו אלא לאחר שכבר ודאי פטור אלא מיירי שהנחבל אומר קטע ידי
חבל זה בסבירו חזר גס הוא וחבל או סמא עיני סתם ושאל אותו החובל אתה
ט אף על סי שחבל בו מיד משלמים אומר לי על מנת שאפטר והשיב לו הנחבל הן
במומר נזק שלם כיון דלא הימה אפילו שאומר הנחבל הן שנראה כמו שאומר
מבלמ השט להציל את עצמו בניחותא דמשמע שנותן לו רשות על מנת
ומהרו׳׳ן כמג דמלש מיד טעוש שיפטר אפילו הכי חייב שיש לנו לפרש דבריו
שופר הוא ולא נהירא:
דבתמיה אמר הן כלומר והיאך הייתי אומר לך
דבר זה ולכך חייב אבל אם אמר לו בפירוש
על מנת ליפטר פטור( :יט) יג שנים שחבלו זה בזה יצאו זה בזה כהן ואם
חבל האחד בחבירו יותר ממה שחבל בו הוא משלם לו במותר נזק שלם.
וכתב אדוני אבי הרא״ש ז״ל ודוקא שהתחילו שניהם כאחד או לאחר שחבל
זה בחבירו חזר גם הוא מיד ! pכק וחבל בו (א) .אבל אם התחיל האחד השני
פטור שיש לו רשות לשני לחבול בו כדי להציל את עצמו .ומיהו צריך
אמידה אם היה יכול להציל עצמו בחבלה מועטת וחבל בו הרבה חייב
מידי דהוה אהיה יכול להציל עצמו באחד מאבריו והרגו (סנהדרין עד( ).ב):

משחמא
בטחומא
שדומה
הן
בהמיה קאמר בנזקי ממונו אס
אמר לאו ודומה קצח כדאמר
בניחומא משחמא בממיה קאמר
כיון דמממלה אמר ליה קרע כשומי
ושבר כדי עכ״ל .ומשמע מדבריו

דבנזקי גופו טעמא משום דאיכא
למימר משחמא בהמיה קאמר הא
אם היה מפרש דבריו דבניחומא
קאמר סטור:

(יט) (כ) יג

שנים
בזה

שחבלו זה
אם חבל

ממה
יותר
האחד בהכירו
שחבל בו הוא טשלם לו בטותר

נזק שלם .משגה בסרק המטח
ומ״ש בשם הרא״ש
(לב):
ודוקא שהתחילו שניהם כאחת
לאפרושי
כדי
עד
וכר
טאיסורא .שם בפסקים (סי׳ יג)
כתב
והביא ראיה לדבריו:
המרדכי בסרק המטח (סי׳ לס) אין לדחוף אדם אח חבירו כשמכין זה אח זה אלא יש לשומטו בנחח ואס דחף חייב לעשוח לו דק:

דרכי טשה
(א) ובהגהות מרדכי דקדושק (דף תרס״ד ע״ג) (סי׳ תקנד-ה) על דבר
החבלות והגידופין המתחיל פורע הקנס לבדו ועיין בפסקי מהרא״י
סימן ר״ח מאחד שחבל בחבירו ואמר שגם חבירו חבל בו כר:
כתב מהר״י ווייל סימן כ״ח הא דשנים שחבלו זה בזה חייב השני
אם היה יכול להציל עצמו היינו מטעם דשוגג חייב באדם המזיק

כמזיד ונפקא מינה אם חזר וביישו פטור וכן כתב מהר״ח בשם אור
זרוע על אחד שהכה חבירו והמוכה קראו ממזר בשעה ההכאה ופטרו
רבי יצחק אור זרוע כמו שנאמר (דברים יט ( 0והיה) כי יחם לבבו
והשיגו וגו׳ וכן כתב שם סימן ס׳ על אחד שקרא לחבית גנב ומלשין
ואמר לו השני אתה מכזב כמו ממזר שהשני פטור מכח כי יחם לבבו.
וכתב מוהר״ם מו־יזבוו־ק (דיני בושת עם׳ קעז ד״ה דין ראובן הפשיע) ראובן
טוען על שמעק שקראו ממזר ושמעק אומר שמתחלה לחש לו באזנו
שהוא ממזר ולכן נתרגז ואמר לו כן ,אומדנא דמוכח הוא הואיל

וקראו שמעק פתאום ממזר שודאי האמת עמו ומכל מקום צריך

שבועה על זה עכ״ל .וכבר כתבתי לעיל סימן ת״ך (אות ה) דאין
וכתב עוד מהר״י ודיל סימן כ״ח על
משביעין על דבר קנסות:
ראובן שהכה שמעון ושמעון רצה לחזור להכותו ובאתה אשתו של
ראובן והחזיקה ביתו והוא נתק ידיו והכה אותה סטור שמעון הואיל
והיא החזיקה ידיו והוא לא פשע נגד בעלה ומכל מקום יבקש ממנה

(ב) וכן הוא במרדכי פרק המניח (ע״ד) (סי׳ לת דאם
מחילה כר:
היה יכול לשמטו ולא שמטו חייב וזה לשק הגהות מרדכי דקדושין
(דף תרס״ד ע״ג) <סי׳ תקנח) יתענה שני וחמישי ושני וישב יחף
בית הכנסת ויבקש מחילה על המגדל על אשר חרף האשה ועל
ההכאות אם היה יכול לשמטו בנחת ולא שמטו אלא בחוזק
לקנסו לנדבת בית הכנסת כר עד מבן י׳ יתן זקוק עכ״ל ועיין

לפני
דבר
ראוי
סוף

סימן תכ״ד (אות ג> מה שכתבתי מאיש ואשה שחבלו זה בזה:

פרישה
(יח) וגדש רבינו ואדוני אבי הרא״ש ז״ל כתב כר .שם כפסקיו כתב
אלא טיירי שהנחבל אומר כר .י״ל אף שהמשנה קסט האומר
ק:
סמא אם עיט על מנם לפטור סייב דמשמע דהנסבל אמר על מנם לפטור ואפילו
הט חייב וכמו שכמב הרמב״ס אלא מיירי דהמשנה דהסונל אמר על מנם לפטור
והנסבל אמר הן אלא שמכם שהשיב לו הן נראה כא״ל על מנם לסטור וק״ל:
וכתב
(יט) שנים שחבלו זה בזה כר .משנה סרק המטח דף ל״ג ע״א:
אדוני אבי דל ודוקא שהתחילו שניהם כאחד כר עד גם הוא מיד
וחבל בו .לכאורה היה נראה דהאי מיבם מיד טעות סופר הוא דאס השט
סבלו מיד בעודו בסימוס הוא פטור וגם לעיל כסימן ס״ב בשט שוורים לא כמב
רטנו למינם מיד ושניהן נשנו שם במשנה אסם גס באשר״י שם דף קל״ב ע״א
לא כסב מיבם מיד אלא זה לשוט או לאמר שחבל זה כו׳ נדהו לאבזר זמן שסבל
זה מ׳ מיהו לאסר זמן ל״ד קאמר אלא העיקר שצריך להיום לאשר שכבר

!p

נסקרר מסימוס המכה שעשה מ .מיהו יש לומר דסטרא ליה לרטט דאדם
המועד לנטלם סייב אפילו בעודו בסימום דכיון דכבר סבלו סטרו ופירש עצמו
ממט היה לו למטע להסובל ולא לעשום משפט לנפשו לסבלו ומש״ר דאם
האחד החסיל דהשט פטור היינו בעוד שלא נפרש ממט הסובל וירא שיסטל
ס עוד קאמר או ר״ל שהסחיל נמריבס הכאה ועדיין לא סבל בזה קאמר
דאם הקדים השט וסבל לזה שבא לסבלו כדי להציל נפשו פטור ודוקא באדם
דמועד לעולם כסב  pמה שאין  pנשט שוורים דאין בהן שכל דבהן סבירא
ליה דאס האסד הססיל אף שכבר הלכו ופירש ממנו אס סזר הנחבל מזימומו
וסבלו דפטור אס לא שכבר עבר זמן מנגיססו שנחקרר דעסו אבל פירוש

זה דוסק גם בקיצור פסקי הרא״ש כסב לשק אסד בשוורים ונבט אדם כק.
לכן נראה דטעוס סופר נפל כספרים והאי מיד צריך להעמידו כסיפא אבל
אס המסיל האחד וסזר השט וסבלו מיד פטור השט ודו״ק:

הדושי הגהות
הפרישה כסכ דטעוס סופר הוא זה והאי סינח מיד צריך למחקה הכא ולהעמידה נסמוך כסיפא אבל אס הסחיל האחד וסזר השט וסבלו מיד סטור והב״ס
כסכ טישנ הטססא שלפטט עיי״ש:

הגהות והערות
כה] כ״ה בדפוס ואדי אל חגארה ,ובטור הנדפס עם ב״ח דפו־ר ובכת׳־י ,ובטור הנדפס עם ב״י דפו״ר ליתא תיבות "יצאו וזז בזה־ ובנדפס תיבות אלו בסוגריים
כז] כדפו״ר ואדי אל חגארה ובבת״י ליתא תיבת "מיד־ ועיין
כו] עיין שו״ת חות יאיר סימן סח ואבן האזל פרק ט מנזקי ספון הי־ד:
מרובעים:
פרישה וב־ח ,ובטור הנדפס עם ב־י ב״ח דפו״ר ובדפוסים המאוחרים איתא ,ועיין כנסת הגדולה הגה״ט אות י:

טור <מכון שירת דבורה>  -כב (חו״מ שלא  -תכו) יעקב בן אשר (הרא״ש) עמוד מס (465הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

בית יוסף

חשן משפט תכא — תכב הלכות חובל בחבירו בית חדש

(כא) י^כתב הרטבים שנים שחבלו באחד כאחד שניהם
חייבין ומשלשין ביניהם היה אחד טתכוין והשני
לא כיון השני פטור מבושת .בפרק א׳ מהלכוש שובל (הי״ג):

תלז

תכג (א) אף על פי שהחובל וכו׳ אין מתכפר לו פן הצער
של הבושת שביישו וכר .כצ״ל .וכך הוא מוסחאומ
המדוייקוש וה״א כברייתא סוף פרק השוכל (דף צ״ג) שנו רמן כל

תכב (א) א אף על פי שהחובל נותן לו כל חמשה אלו שאמרו דמי בושתו אבל צערו אפילו הביא כל אילי נטוש שבעולם
אין נמשל לו עד שיבקש ממנו
אין
דברים
םתכמר לו וכף< משנה בסוף (כ) וכן הדין באדם הרואה הכירו מכה את שנאמר השב אשש האיש מ נטא
פרק השו3ל (צכ) רליף לה מדכמיב אביו או בנו או אחיו והרואה הכה המכה הוא ויתפלל בעדך ופירש רש״י כל
(נואשים נ  )1ועשה השב אשמ להציל את קרובו
שפטור וכן אם רואה אלו שאמרו .סלע מנה ומאשים
אחד מישראל מכה את רעהו ואינו יכול וארבע מאוח דמי טשש הן :אבל
האיש וכו׳:
( )5ומ״ש וכאשר יפייסנו לא להצילו אם לא שיכה המכה אף על פי שאינו צערו .שדואג על טשמו אינו נמשל
יהא אכזרי שלא ימחול מכהו מכת נפש יכול להכות למכה כדי לו עכ״ל .אלמא דעל צער של הטשש
(כא) יד כתב קאמר דאיט נמשל לו עד שיבקש
לו וכר .שם במשנה ומנץ שלא לאפרושיה מאיסורא ע״כ:
יהא המושל אכזרי שנאמר (שס) הרמב״ם שנים שחבלו באחד כאחד שניהם ממט ונפקא לן מדקא״ל רסמנא
ויתפלל אברהם אל האלהיס וכו׳ חייבין ומשלשין ביניהן היה אחד מתכוין לאטמלך שיתפלל אברהם בעדו דלא
איצטריך אלא ודאי דהכי קאמר
וגוסס הלשון שכתב רטט הוא נוסש
והשני לא כוון השני פטור מבושת:
שבקש ממנו שימשול לך על צערו
דברי הרמב״ס ז״ל בפרק ה׳
שדואג על טשמו שלקמס מרשושו
מהלכוש מובל (ה״נו־י) ועיין במה
תכב
סימן
אשמו ומפייסנו כדי שיהא אוהבך
שכמבמי בסימן מ״כ (סעי׳ לג):
ויתפלל בעדך:
פרסי רמזי ז־ינימ המבוארים בזה הסימן

(ב) ומ״ש וכאשר יפייסנו לא
[א] אף על פי שהוא נותן לו אינו נמחל לו עד שיבקש ממנו מחילה[ :ב] לא יהא אכזרי טלמוזול:
יהא אכזרי וכר p .כשב
הרמב״ס סרק ה׳ דסובל בלשון
(א) א אף על סי שהחובל בהכירו נותן לו כל חמשה דברים אין מתכפר
לו מן הצער של הבושת  pשביישו עד שיפייסנו שימחול לו( :ב) וכאשר שכתב רטט וה״א במשנה סרק
ומ״ש אלא כיון
יפייסנו לא יהא אכזרי שלא ימחול לו אלא כיון שיבקש ממנו פעם ראשונה השובל:
ושניה ויודע שהוא שב מחטאו וניחם על רעתו ימחול לו וכל הממהר למחול שיבקש טפט פעם ראשונה
ושנייה וכר .נראה דמון דבסרק
הרי זה משובח ורוח חכמים נוחה הימנו (א) :ב ונחבל נשבע ונוטל כתבתי
יום הכסוריס (יומא פז ).אר״י בר
למעלה בסימן צ׳ (כג-כה):
סטנא כל המבקש מטו משטרו אל
יבקש ממט יומר משלשה פעמים
שנאמר (נראשים נ יז) אנא שא נא ודוקא שבירו אבל רבו מפייס ליה עד שמיפייס לפיכך קאמר כאן דאל יתאכזר שלא ימשול עד שיבקש
ממנו שלשה פעמים אלא מון שיבקש ממנו פעם ראשונה כשהוא סטרו ופעם שטיה כשהוא רט ימשול לו מיד שאף על פי שהוא רט
לא יצער אומו מלמשול לו עד שיבקש ממנו פעם שלישיס ואצ״ל יוסר משלשה עד דממפייס:

דרכי משה

תכב
****

(א) ועיין

באורח חיים בהלכות יום הכפורים (סי׳ תרו אות ב> כתבתי ראם הוציא שם רע עליו אק צריך למחול עולמית:

אפרינן

פרישה

(כ) וכן הדין באדם הרואה חבירו מכה אביו כר וכן רואה
אחד מישראל מכה חבירו .מדלא כלל הרא״ש בסדא מא הרואה
חררו מכה ארו או אמו או אח רעהו נראה דהדיניס ממולקין דבססלה
כסב הרואה שחררו מכה ארו או אמו והכה המכה להציל קרוט ממנו
פעור חה אפילו אס אנו יודעין שאינו עושה זה כדי לאסרושי מאיקורא
כגון דיודעין רה שלפעמים רואה ראוק מכה שמעון ואינו מוחה אפילו
הכי סנוור כיון דקרובו הוא המוכה נחייחס לבבו בקרבו והכה הוא המכה
כדי להציל קרונו ואסר כך אמר שהרואה חררו מכה רעהו יכול להכות
למכה נדי לאפרושיה מאיסורא ומשמע הא אס יודעין אנו דלאו בר הכי
הוא שמפריש מאיסורא
סייג  pנראה לי לומר
ומשלשין ביניהן כר.
ביניהם ועיין לעיל סימן

p

ודאי לאו למצוה נסמון אנא לשנאה עשה
( )foכתב הרמב״ם כר
וצ״ע לטנא כחך
 pכחב הרמב״ם פרק א׳ דסובל (וכ״נ) משלשין
(שס״ג) נשפ״ג] (דרישה ס״ד) כסבסי שהוא לשון

המשנה פרק קמא דמטס (ה ).ושם פירשסיו לן:
תכב (א) אע״ם שהחובל כר אין מתכפר לו כד עד שיפייפט
כר .נוסח לשון רבינו דבסימן זה הוא מלשון הרמב״ס דפרק ה׳
מהלכוס מובל וגוף הדין הוא מהמשנה סוף הסובל דף צ״ב ע״א ויליף שם

מדכסיב גר אבימלן ועסה השב אשח האיש ר נרא הוא מ׳ ואפשר לומר
דלמדו טלה א] מהאי קרא מדכסיב ועסה השב כר ויתפלל בעדך נר משמע
ה״ג
שאף אם ישיב לא יצא יט סובסו עד שיפייסו שימפלל עליו ודו״ק:
אין מתכפר לו מן הצער של הבושת .וכן פירש רש״י בגמרא פ׳
המובל דף צ״ב ע״א (ד־ה אבל צער) ו pהוא בקיצור פסקי הרא״ש שם (סי׳
נח) וכן הוא בנווריס בספרים המדוייקיס אבל במשנה קסני ססם אינו מסכפר

לו וכ״כ הרמב״ס בפרק ה׳ דסוב 3ובנווטס בדפוס ב״י נדפס מן הצער
והבושם .וגירסא ראשונה נראה עיקר דהא באברהם דלמדו זה מיניה טשס
למוד הוה .מיהו מלשון רש״י הנ״ל אין ראיה כל כך דשם אבושס קאי שהט
כסב שם לפני זה כל אלו שאמרו (פירוש ק׳ סלעים ודין מאה סלעים כר
והן דמי בושת) [עיי״ש בפירוש רש״י שלשונו קצס שם בע״א] וי״ל דה״ה

( )3וכאשר יפייפט לא יהיה אכזרי .למדו מדכסיב וימפלל
לאינך:
פעם ראשונה ושניה כד .ואף על פי דלעיל
אברהם אל האלהיס:
באורם סייס סימן סר״ו כפג יסזור [וילך] לו פעם שנים ושלישים לא קשה
מידי דהפס אהמבקש מסילה האי שאס לא ימחול לו פעם שניה ילך לו עוד
בפעם שלישים וכאן על המוסל קאי שלא יהיה אכזרי וימסול לו ולא יזדקק
לו לבוא נפעם שלישים ועיין בכסד מהרא״י סימן רכ״ג:

הגהות והערות
כח] בסמיע ס״ק כח כתבו בלא האי סיומא דצ״ע לטנא ,ועיין ים של שלמה
ב״ק פרק ג סימן בז דדקדק ג״ב בלשון הרא״ש החילוק השני בבות ,וכתב
טש נפק״מ בין קרוב לאחר באופן שהכו לקטבו ע־פ טן והמציל לא ידע
שהוא ע׳׳פ רץ דבקרובו פטור ושאר אדם חייב .ועיין ט״ז כאן דחולק על סמ״ע
כט] בדפום ואדי אל
והוא חילק בדרך אחרוג וע״ע אולם המשפט סייג:
ל] דבאורו
חגארה הגירסא את קטכו "מיד מכהו פטור" וכן אם ראה:

על פי רש״י מכות ג ע״א:
תכב א] כיה בכת״י ,ובדפוסים הגירסא (בו׳) וליתא תיבת כולה ומשום
ב] כיה בדפוסי קניגסברג
דאינו מתיישב הוקף בסוגטים:
וורשא־וילנא טור הנדפס עם דרו״ס דפו״ר ועם ב״ח דפטר ,אולם בדפוס ואט
אל חגארה הגידסא מן הצער ומן הבשוג ובטח־ הנדפס עם ביי דפטר הגירסא
מן הצער והבשיג ועיין פטשה וב״ח:

טור <מכון שירת דבורה>  -כב (רזו״מ שלא ־ תכו) יעקב בן אשר (הרא״ש) עמוד מס (466הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

חקקי
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חא־תסימןך

נשואין כפורים ל״ד נשואין גמורים אלא ר״לז׳ימי
הר; כ הה כו׳יע׳יס
מין;׳ תמיהת הרב נץהר’י מברונא
בתשיישימן קכ״א שהביא דברי
הליכיי יא; .מ״ל וצי־ע כמי׳ כשרהייפזריס כתשו'
*
ג״ל ואם אירע נשואץ כפורים כו׳
וחמיה לי איך אירע נשואין כפורים עב"לוהדברי
חמיה דהרי אפי׳אס שיל לאשור נשואין כפורים
הרי יכול להיות כמוך ז׳ימי החופה כגון שכסא
מקודם וכהו שמיישב מור״ס להדיא כד״מ
ושוב ראיתי למרץ החכי״ב נשכנ"הג כסימן זיז
הגכ״י אות ז׳שהכיא תמיהת הרב מהר״י מכרונא
הנלונתה וליל ולא הכינותי דבריו עכ״ל !הנראה
מאף ה " :היה תכוין לבאר כונה דברי הגת״י
כדברי מיר"ס כד״ת ואין לתמוה על מרץ ההני״ב
שלא הוכית למורים כד״מ דכבר ידוע כלא ראה
מרן החבי"ב ס׳ד״ת ונת״ש הרב מאמר מרדכי
נא׳יססימן רפ״ח סייד יעיש ועיין כספר קישי דוד
כסיף הספר שס כסימן זה&:חכ לתמיהת מהרי״ב
הוא דכיון דהנשואין כיוס ׳* ארי איך יתכן
'שיארע נשואץ כפורים כו׳דצא זב״ד כורים כוי
u
ז ה" ל
תמיהיס דמלכד דמבואר כדבריי
מהרי״ב ומור״ס בד״מ דכל עיקר־
הקו׳הוי משוס לבכורים אין לעסות נשואין משים
לאין מערכיו שלוחה כשמחה כמבואר שס זאת
ועוד דהרי עי^ר איסור זה הוא כין בי״ד כין
בנו׳•[ ויט״ן הוא שושן כורים ואפייביי׳ג ים אוסרין
כמ"ס מור״ס כסס 'חשו׳ ההרי״ב והרי יתכן להיוי
כימים אלו נשואין והה גס להעיקר יסר מן הספר
וחץ מזאת שלא הזכיר לדברי מור"ס כד״ה כצל
ולי ועיין בספר שלמי הגיגה בה׳פוריס ;סימן טי
דשכ״ז ע״ד יע״ש
ראיתי למור״ס כל״ת שרחב להתיר
וז’ל ועם שאיני כדאי לחלוץ
ע?יהה ת״מ ?אהוב מה שנראה לי ואף כי שמעתי
הזמנים שאמרו שראו מעשה שהיה כשואין בפורים
כו״ועוד דשוס חנא ופוסק לאאשתמיטיתיה לומר
דאסורצ׳ישא בפורים ואף כי הכלבו הסרפן
*:לכרספיאא דרבנן לקולא וכ"כ צנ״י כשה תשוי
הרשכ״א להדיא לשרי ולכן אין למחות כמקום
סמקילין כו׳ימ״כ גזמהר״ר טעכל ומיהר״ר פנחס
זמהרי״ף עשו הלכה למעשה ועם! חתונה כשושן
פורים באונן עכ"ל ונ״נ מדברי הרט׳ז שם סק׳ד
יע״ט וכ״ב דעת מירינו הרב הגדול כמה״ריי
איסקאפה ז״ל כסיראש יוסף לסימן זה לפי׳ז ע״י
שהביא לחשויהרשב״א הלזו ולא חלץ עליו וגס
גס
לא הכיא שום חולץ כתו שיע״ש
ראיחי להרינרכ״י כסימן זה שכח ,כאות י״ב ת״ל
וראיתי למורי הריז״ל לחשו’ שכתב שהרב מ״ד
כמהרי״ץ הכהו ז״ל עש היות שהיה תלמיד הרפ״ח
הורה הלכה למעשה לישא כפורים כהוראת מרן
יע״ש וכ"פ הרב מטה יאודה בסימן הרפ״ח יע״ש

ודבריו

וכבד

ןןקךה

זרע אתת ר,״א חא״ח סימו קא י ע "ש
ורן כתב הר׳זכור לאברהם
רה״פודיס שנס הרב ח״ד נר״ו עשה מעשה יע״ם
ר",א

אכן הלביש כסימן זה והרמל׳א סקט״וב בתנו

&

לב

בר

לאסור יע״ש וכןהוא לעת הרפ״ח סוף סימן חר<ךנד
וכן כחב שם הרב כסא אליהו אות ד׳ וזייל לצד^דן
דאבוזריה דהרעכים גרירנן אסור ליסא אכה
כפורי׳יע״ש " אכל ראיתי צ הרב אליהו רבא םק*’ג
ונאליא זוטא סק״ו שהביא עיד הרב הלבוש והו כ
הג״א פלא ראו ח״ס מור״ס בלי׳ה יעי׳ם וסייכזכן
ניהגי'לעשות נשואק בפורים יע״ם ותימא עלה־־ב
נהר שצום שהקשה כן על הרב מג׳א ולא זכר פר
מדברי הרב אייר וזוטא ׳עיש
להרב רוה אליה! כהימגילהל״ב
הי׳ד דלייג ע״ב שהקשה מל
חשוכת הרשביא הלזזשכתב דכעדינים > הוצכץ
להקל שסם מדרבנן יע״ש שהרי הת רפות כמ״יו
סס דיה בחגיך כתבו דעיהר הד• .שא היא ולאי
אסמכתא דעיקר איסורו מלית י ע" ש וכן כתבו
בכתובות למי! יעי׳ש ולעד׳ן דלרייץ דהישב״א
ל״ק דהוי מדרבנן כ״אלענין פורים לקאי כים
כמבואר כלשונו 'לפי פשוטו !אף אס ;אמר זקאי־
דקאי גס ליו״ט עכ"ז לא קשיא * מידי דהרשביא
אפשר ללא סבירא ליה כהחוס׳ וכן כתב מק בט״י
כא״ח סימן חקת״ו ועיין מ "ש הרב מגי׳א ומה שתי’
הרב מאמר מרדכי שם סימן חקה "ו סק״ד יעי׳ס
ועיין עול מש"הק עיד הרב כר״ח שכת׳ רהרשב״א
צא חיים לטעם דאין מעונין שמחה בשממה כר
ממ״ם הרסכ״א כתשו’ שהביא מרן בנ״י כסימן
הקמ״ו יע"ש וכןראיחילהרב עט"ר מז״ה בחקרי לב
כשיירי א“הנרב ל י ו״ר סי הוטו'כ ועיין מ«ש בענין
זה כספר כסף משנה כלקוטי' נכרזי' דכסייב ע״ג
•ואילך וכספר מטה אהרן ח׳'כ מעיכת נ״ון אות
פ״ו דו״ט ע״ג יע״ש
,
הלכה רב ו המחירין הלא המיז
לליי^ין
הרשביא ומקבכיי וכש״ע ומורים
י
בלית ובהגה ישם הגיא ח :מה רבנים הלח סמני
קסיט נעשו תעשה ושכן שמע גם כן מפי זקנים
והרט״ז והרב בברכ״י וכמחזיק כרכה והרב זרע
אתת והרב מטה יאודה ומורינו הרב כמהרי״א
ומורינו הר ,כמהרי״ך והרב כיח כרן כחי׳ למגילה
דיג ע״ג סימן וי״ו אית ז׳ וכת האוסרין אינן אלא
הכלבן והא״ח שכסהכקו ואין ספק דידייהו מוצי^
מידי ודאי וכפרט כדרבנן דאזלינן לקולא כמים
ז״ל והר׳הלכוש והמג״א לא ואו דברי מור״ס בדית
7אפ׳ דהוו הדרי כהו לא נשאר כ״א סימירייי כריו
צזהכי׳תור׳ס בדיה שכת׳להדיא לאס ר ואפי שהוא
מי־ר״י תברונא בחכו׳ הנף אלא שכחסו' שבידינו
ל־אנהצא כל הדברים שכחכ תור״ס כשמו וקנראה
מדברי מז״ה שם יעיין בספר עטיה זקניה -נסימןזיי
סכת׳קבשס מרדכי וכיח דינו בתשז* מהרי״ן יעיינו

וראיתי

וללניל

הלכה למעשה מה שנראה לעייל
עיקר

נזה לישא

אסה נערב

כורים שהוא יום י״ג בדברי הרב לןגי׳א וכן י!נה;)
כשוט כעירינואו לישה ביום פורים עצמו דהיינו
ביום ט" ו לעת ערב והסעודה בלילה אחר כורים
דכנחל כוריס כייס ג׳ שאנחנו עושים ב* ימים י׳ד
ןט׳ו הוי יום ט"ויוס ד׳זיכיל לישא כערג •ץסך
או כשחל פורים יום ה׳ וייס ששי לעשות הבשום f
ביום הסשי לעת ערב שהוא יוסט !,ונ;ה ינגא יייח
פקפוק הרב הלבוש ונ׳כ הרב חמד משה דאסי׳
ביום
*

חקקי
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תעית סימן ך

לפי פרש״י בס כסוגיא דקא
הלזו עול לא יסתרנו ולח ימו כויע״י ח^כהח וכן
ל>ק !־ברייתא גופא שה בת״כ כסדר קדושים ע״ס
זה דלא השנא את אחיך כלבבך כו״דנרא׳״מיירי
כענץ הוכהה זב״ג סרב קרבן אהרן שס יע״ש t
אגל לפי דברי הרמג״ס בהי דעוה ס"יה׳השכחב
ת״ל כל השונא אחד מישראל כלבו עוכר כליית
סכאמר לא השנא אה אחיך בלבבך ואץ לוקין על
לאו !ה לפי שאין כו מעשה ולא הזהירה הורה
אלא על שיאה שילב אבל המכה את הכירו
והמחרסו אעפ״י שאינו רשאי אינו עיבר משום לא
חשנא כו׳כנראה תדברי הו־מנ״ס דעל הברייתא
ש5ןה ייפ־־ש לה בעניןאשר כת״ש אינו דמ1ר!ר וחייב
להכות ע״ר התונהז כ״א לפיטור אעפ״י שאינו
רשאי וכ״ו מדברי מק בנ״מ דעל ברייתא זאא
מיידי הרחג״ס זי׳ל
ל הרב בנישמו^ עלאוי ז״ל כחיי
וראיתי
לערכין שסבסוגיא דק״ב ע״ר
שהביא דברי תרמב״ס לפרש הברייתא וסיים אכל
בעל קרבן אהרן כתב בענין אהר יע״ס ויש
להרגיש עליו דפייש הרב כעל קרבן דאיירי בעריץ
הוכחה הכי פרש"'ז״ל כשיגייא והכי נראה יותר
פשט הברייתא גופא שס רת’כ וצ״יי
כתב סרב הפרישה ז״ל שם ס״ך
ובקמ״ע שם סקכ"וז דאס רואה
אדם הכה לקרובו ככל אופו שהכהו
כלי להציל אה הרוב ו פטיר אעפ״י שאינו'כר הכי
ורגיל כדי לאפרושי מאיסורא כי יהס לבבו על
קרובו אכל כשהוא רואה הכה לאדם אחר שאינו
קרובו אז בעינן אדם רגיל ובר הכי לאפרושי
מאישירא יעיש
מהרש׳ל שס כיש׳ש הילק לאידך
גיסא דג הכאה אפילו לאדם זר
ואינו רגיל וכר הכי לאכרושי
מאיסוראפט־ראכל להכות על התופחת כשאר
עבירות בעינן מקיא אדם מוחזק בכשרות שידוע
סלשש שנגיס עבה והוא אלם משוב ומופלג אכל
כסזמא דאינשילאו כל כמיניה כו״אבל הה שבץ
אדם להכירו כגון אחד שהכה את הכירו שמותר
לכל אדם אפילו איש כשוט להציל אחיו ויכיל
להכית את המכה כדי להציל את המוכה יע״ט 4
ועיין עיד לרס״ל שם שיתן ז״ך מה שחילק עוד
ברואה מכה לקרובו והכהו כו׳יע&״ב
ועמ״ם הרב כנ״הג נח" מ שם סימן הכ״א הגהא
הטור אות ז״ך יע"ש ועמ״ש עוד בעניותי בקטנותי
ע״דהרמכ״ס פ״ג מהלכות עבדים ה״ה וע"עי
מפרש דכרי הברייתא

ומי׳ם

הרב לח״מ וההוגים עליו כס"ל  4וכעת אנמ״ל *

הלכי נראה פשויט למצות עשה
של תוכחת איתיה כין כחצות ל״ון
זכין כמצי׳עשה ילאכוקימדעת הרב גיצחורדי׳ח״א
□א״ה כלל ג׳ סימן טי׳ו דכחב ימ״ע של תונחה
ליכא □מ״ע ודקדק כן מלשון הרחב" ם כמו שיע״ש

!לסייר

נראה דל”נו כלל ומה גס כי נר"
מסוג׳ לכתובות דפ״ז דאותר לן
*
עשה סיכה כו׳ דאיתיה כמצות עסה ול״ד ב״ד כי

מה״נצכל אדם וכבר השיבו ע״דהרב לוך אלן

5צ

לב

כג

הרב צרור החיים שם בה׳ דעות פ״ו די! ו' ומ"1וז
הגדול כהק׳יל חא״ח סימן ח״ה לפ״ג ע׳ב יע״ש 4
וע״ש בדברי הרב ת"! מה שחילק כין דין ערנות
דליתא כנשים אבל בדין עשה לתוכחת גס הנשים
היינות יעש״ב ומינה לענין שאלתינז דאחד האיש
ואחד האשים חייבי׳ להוכיח ובפרט כל לגב י הכן
דגם האס לנכה חייב להוכיחו ולהכותו אס אינו
מקכל תוכחה דמלבד 7כל שיש נידו למחות הוא
נתפס עוד בה דהעונית שעושה הכן נפרעיןכגהיכס
מאביהם ואימס אה צא מיהו כידו כמ״ם רז׳יל
כפ׳חיכוט הקבר פ״ה הביאו הריח שער היראה פי״ב
ת״ל ה״ה מכה את אביו ואת אמו ואומר להם
מפני מה לא הדרכתם את בניכס ללמוד תורה
ומע״נו כדי שיעשה מצות ומע״ט ויפריש ממעשים
רעים מיד מתנין לו רס<ח להכות את אביו ואת
אמו ואם קרא ולא קייס מלקיןאוחו בבניהם יע״ס
ולכן החיוב מוטל על האב ואם להכות את בניהם
שיקיימו אח התורה והמצות וא״צ לכ״ד  >.ומשוס
האי דקיי׳ל כיריד סימן של״ד דהייב נידוי העוכר
על לפני עור כשהוא מכה כנו הגדול כו׳ ליכא
כמכה אותו לשם תוכחת שיקיים המצות

וכבר

עמד נזה הרב שני אליהן כדרוש
טו״ב לשנת תשובה בדג׳ו ע״ג ברב
 7נראה לעי'ד דבענין
המכה לתלמידו עשי□
תוכחת ליכא איס־רא והוא ברור ועיין ב־תוכוה דיין
ע"א מגלגל על כנו וכרש"י ז״ל אב■ מסרב ח ללמו׳
יגלגל עמו בנחת ובדברים מכאן (אילך יורד עמו
עד לחייו וכרש׳י לרדותו כרצועה ובחוסר לחכו
יע״ש והיינו כדברי סרב מ״ז שס שכתב לביד
אביו למנוע מתנו בר ולהם ומזון כו׳יע״ש וההי״כ
להכותו ביצוע׳ כדברי רשי׳י וככר כתבתי עוד
בדרושים וכקונט׳ תשוכותי כס"ד ואכח"ל וסיים
בעבד ומשרתו ואשתו וכל שהוא החת ידו דאין
צריךלהכיאו לנ8ד אבל כשאר כני אדם הגס כי חיוב
תוכחה איתיה גס באשה מ״מ להמת לעובר או
למי שבא לעבור על חל”ת ועל ח״ע נזה אץ
כח ביד האשה להכות ולמחות ואפילו כאיש צריכה
רנה שיהיה בר הכי בגוי וראוי ומפירסם שרגיל
להוכיח זלאפרושי מאיס־רא שלא יהיה מ נכש
שנאה וכדומה ומנש״ל הלא״ה יביאנו לביד

דכרואה מכה אדם להכירו' ללעת
מסרש״ל אפי׳ אינן קרובו המוכה
יכול להצילו ע״י הכאה ולדעת סרב הפריסה נ עינן
דוקא שרגיל לאערושי מאיסורא כיון שאינו קרובו
והכל לכי ראות עיני הדיינים וכמ״ש חהרש״ל סם
י
בענין אחר יע׳ש סימןט׳ וסימן לין ודוק
ראיתי להרב הגאון מהדיר יהונתן ז״ל
אורים וחומים בח״מ סי נ סי׳ק
ה׳ ל״ה ע״א שכתב כתומים ח״ל אבל הדין דין
אמת לכ״ע דיש רשות כיד כל אדס אף שאינו ניגע
לו להמון להכותו צכרוש מאיסורא ולא אמרינץ
על הב״ל לבד מוטל להפרישו וב״נ שככץמהרש״ל
כו• ועיין מ׳ם עוד שם ע׳ד הרמכ׳ס באורך
הרי לך חנא למסייע לן כפי
מ׳ש והוא כהר

י

יע׳ש

בספר

4
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עטור ה איסורים שרע לשמים ולבריות

יראים

תעוב בנונב נפש הבהוב מדבר .או אינו אלא בגונב מטון אמרת צא ולמד טי״ג מדות שהתורה נדרשת
בהן דבר למד מענינו במה הכתוב מדבר בנפשות דבתיב לא תרצה לא תנאף אף כא; בנפשות.
אין לשאול .הא שלא בנפשות (ב) טוב להעמיד זה בנונב נפשות ראי שלא בנפשות הרי כבד אטור.
י אזהרה למכירה בפ׳ בהר פיני דכתיב לא ימכרו ממכרת עבד .וענש כבי תצא כי ימצא איש נונב נפש
מאהיו וגוי .ותנן באלו הן הנהנקין [ש׳ה נ׳] גונב נפש מישראל אינו הייב עד שיכניסנו לרשותו ר׳ (ג) אומר
עד שישתמש בו שנאמר והתעמר בו ומכרו .ואמרינן בגמרא ותנא קטא לא בעי עיטור ואמריגן ע טור
פחות משוה פרוטה איכא בינייהו וקיי״ל כרבנן .והנן הגונב את בנו ר' לד) יוחנן בן ברוקא מחייב וחכמים
פוטרין ■ גנב מי שחציו עבד והציו בן חורין [וכו ],אבל כלו ב; הורק דהוי נר נטור והוי (ה) בכלל בני
ישרא• ובמנחות פ׳ כל המנחות [־־א ל] תניא אק לי אלא בני ישראל גרים ועבדים משוחררים מנין ת״ל המקריב.
וביבמות בהערל [ע״ד ל] ובכריתות שלהי פ״א [1׳ ל] תניא .דבר אל בני ישראל אשת כי תזריע ויי' אין לי אלא
בני ישראל גיורת ושפתה מנ״ל ת״ל אשה .טעמא דרבי קרא קאמר (ו) הא לא רבי קרא קאטר גיורה לא הויא
ושפחה ביבמות בשאינה משוחררת דאטרי׳ עלה ני אטרי׳כל סצוה שהאשה חייבת בה עבר חייב בה הני טילי וכו'.
והא דפרכינן עלה ביבמות גיורת ושפחה בת מיכל תרומה גינהו אתמחה אגיורת פריך ולא פריך אשפוזה
ושפחה אגב ריהטא נקטא  .דכיו; דאוקימנא כשאינה משוחרר :■',כת מיכל תרומה היא רהא אכלה
בתרומה דרכה שהיא קנין (ז) כספו ואע׳יפ דגיורת דאיתא בתרומה אם נשאת לכהן בנתניירה פחות מבת ג׳
ר״ש ב; יוחאי דטכשיר בי' יוחסין [ע׳י .א'] ההיא ודאי דלאו כוותיה פרכי׳ לה .וי״ל ביק דבתיב מאחיו מבני
ישראל משמע כל שיש לו אחוזה (ה) ההיא דתציו עבד וחציו בן הורי! לישא שפחה אינו יכול משום לא
יהיה קדש מבני ישראל [מטי! ד״א א׳] ההוא נמי יש לוטו־ טעמא אוזרינא שתלה הכתוב בקדשות משמע כל
שיש לו טהרה וקדושה אפילו גר ומשוחרר.
ויש לשאול ,מהא דבמנהות טוקטינן ריבוייא דבמשותררים ולא מרבינן שאינן משוחררים ובברייתות
(ט) מוקטינן ריבויא ראשה כשאינה משוחררת .וטנ״ל דבחנק כדתניא נד׳ מיתות כל מיתה האמורה
בתורה סתם אי אתה רשאי להחמיר עליו אלא להקל עליו דברי ר׳ יאשיה ר׳ יוחנן (י) אומר לא מפני שהיא
קלה אלא כל מיתה האמורה בתודה סתם אינה אלא הנק .יפי׳ ר׳ הטעם יאמר מיתה בידי אדם (יא) ונאמר
פיתה בידי שטים מה מיתה האמורה בידי שמים אק בה רושם אף •מיתה האמורה בידי אדם אק בה רושם.

סימן קעז

[נט]

יזעק אביו ואמו .ויראת מאלהיך ותקיים אשר צוה שלא יבה ארם אביו ואמו והזהיר שלא יכה
(את) את הכירו בפי ני תצא דכתיב ארבעים יכנו לא •וסיף ואביו ואמו בכלל .ועונש בואלה
המשפטים שנאמר מכה אביו ואמו מות יומת  .וטנ״ל דבחנק רכל מיתה האמורה בתורה סתם
אינה אלא חנק כאשר פרשתי למעלה בסמוך .אביו בלא אמו (א) נפקא לן מדר' יונתן טדלא כתיב

תועפות ראם
(נ) פי' דהא אין חיוג מיתה אלא עונב נפש ומכרי נמצא דנגניבה להוד עד״; אין חיוב מיתה וא״נ אין זה מענין לא תרצח לא תנאף עr

מתר־ סזב ני' וננדפס חסר ב״ז( .ג) לפנינו ר׳ יהודה( .ד) לשנינו ר' ישמעאל פנו של ד' ׳ותכן נ״ב אכל במשנה שבירושלמי יספר׳ פגי׳
רבינו( .ה) צ״ל הוי וע״״ש בסוס׳ פ׳יו א' ד״ה בצי שנתב ושמא בכל הני יש שוס רמי דמרבינן מיניה גרים ומשוחדרין ירכינו כאן כתג
וי״ל כיו' וכ״כ הנרכ" ,א״ח סי׳ תד״מ דמרניכן גר מדנתיב מאחיו מ אודנו הוא במצות כמשמעות הברייתא סנהדרין פ״ה סע״ב ועי' לעיל
סי' מ״ז מש״נ( .ו) קרא קאמר .תיבת קאמר נ״ל דמיותר ומש"ר ושפחה ביבמות כו' נ״ל דצ״ל ושפתה בכריתות כי' מדאמר דאמדינן
עצה נ׳ אמריכן כו' וביבמות ליתא כ״א בכריתות ואין לומר דגי' רניכו היתה ביבמות כי אמדינן כי' ז״א דאח״כ כאב רנינו והא דפרכינן
עצה נינמית פו׳ משמע דלעיל מיניה בכריתות קא׳ 1נ״נ להלן ובכריתות מוקמינן רבויא נו' ובנדפס חסר כל הענק( .ו) כספו .ואע״ם דייורת
איתא בתרומה בו' לר"ש נו' כצ״ל( .ח) אחיה כצ״ל( .ט)1בכריתות פצ״ל ועיין מיס׳ יבמות ע״ד נ' הד״ה ושפתה מנין ונחוס' נריתות ז'
נ' ד״ה אימא ,תימא נו'( .י) יינתן כצ״ל( .יא) שמיס ונאמר פוי• גרדי אדם כינ"ל.
(א) ואגו בלא אביו נפקא לן לר' יונת; נו' ולר' ■אשי' •לפיכן ליה כו׳ נצ״ל ור"ל משוס דמקשינן הנאה לקללה ונ״כ התשא"׳ נפיה״מ שלו נ״מ
פ"ח סוף אות ד' דר' יאשי' ס׳יל נמ׳ייד מקשינן הנאה לקללה ונ״ב נסי הליבות אלי כלל שכ״ח ועפי״ז כתב נס' הקרי הלכות סי'
כ״ו להקשות לר׳ אליעזר דס"ל ננ״ק ד׳ קי׳ז קרקע נגזלת ידריש רו״מ ממילא ידרוש ג״כ הכתוב בשבועת נשוי נפש ני תשבע לנשא
בשפתיה וגר נרו"ש ורינה נר״ע צבועות כ"ו א' ואתי המיעוש לדבר מנוה ויקשה למ״ל מיעישא ע״ז הא מדכתיב או לרמת השנת
אתריה שמעינן לה יעכצ"ל דלא דרש אי דנע׳ קרא לתלק נר' ׳אשי' וכמי שנתנאר נ״ו מסוגיית הגמרא שביעות כ"ו נ״ז והנה לפרש"*
יבמת ק״א א׳ ד״ה איתקש מיקש הכתה לקללה הוא מציה דדרשינן סמונק ובשנת ב״ה ב׳ •אוהדי• ב״ש פלאיה בציצית ופרש"׳ דלא דרשי
סמונץ
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עמוד ה איסורים שרע לשטים ולבריות

יראים

פה

יחדו .ולר׳יאשיה[דילפינן] (ב) ליה מקללה ובקללה פירשנוה למעלה .ותנו באלו ק ועחנקין [פ״ה נ׳] המכה אביו
ואמו איני חייב עד שיעשה בחן חבורה והמכה לאתר מיתה פטור.םנ'ל דאמ׳ר קרא סבה נפש בהמה ישלמנה [פירש]
עושה בת חבורה יכתיב נפש דמשמע הוצאת דם דכהיב כי הדם הוא בנפש יכפר ואם אינו ענין לבהמת דאי נמי
הבחישה באבנים חייב תנהו לענין נפש אדם( .ו) הבי דרשינן לה באלו הן הנחנקין [ס׳י נ'] ואיבעיא לתו  pמהו
שיקיזדם לאביו רב (נ) חנינא אמר מותר דכתיב ואהבת לרעך במוך רב רימיבר חנינא אמר מט? ארם וסבה
בהמה מת בתמה לרפואה [פטור].אף״אדם לרפואה פמור .רוהמבה אביו רשע-חייב ואע״ג דפטרי לי׳ילעילץ^׳^״י]
במקלל דכתיב בעמך לא תאור לא מקשינן הכאה לקללה (ד) דקי״ל כר״י דתנא דבי ר' ישמעאל [פ״ה ב׳] אין הבן
יעשה שליח להכות לאביו חוץ ממסית ומדיח שהרי אמרה תורה לא תחמול ולא תכסה עליו .ואע״ג
דסחס לן תנא דלא כר׳יי [ו]םקשינן הכאה לקללה מדלא קתני חומר במכה מבמקלל שהמכה עשה בו שאינו
בעמך [כבעמך] ובמקלל לא עשה בו אלמא מקשינן הכאה לקללה כסתם משנה .וכן פסקתי לפנים בלאו
דלא יוסיף [=׳׳ !׳״!] ותנן ביבמות פ' כיצד [5״נ א׳] טי שיש לו בן מכל מקום חייב על הבאתו וקללתו ובנו
לכל דבר הוא חוץ מי שיש לו בן מן השפחה ומן הנכרית .רב פפא לא שביק ליה לברית למישקל (ה) מר
_ בו״ת דרבינא לא שביק ליה לברית למפתח בושתא משום ולפני עור לא תתן מכשולה

-ן
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שמוני; וידוע דטכל צה״ר מנ״ש אר״א דשמות• הוא פי' מתלמיד ב״ש נמנואר כניצה צ״ד נ' תוד׳יה ואומר וכיין דג״ש צא דרש• פמוכין מסתמא נס
ר״א לא דריש סמוכץ וא״נ תקשי לר״א דס״ל כר' יאשי' דנע• קרא לחלק מנ״ל לחנק נני הכאה דנדידיה ליכא למילף מדפדין הנאה לקללה
דאיהו ל"ד סמודן ואיך מצא ר״א ידיו ורגליו כבהמ״ד מכיל ונאמר ,נחג נניאור ווי העמודים לתמוה על היראים דר' ׳אשי' נעצמו יציף לחלק
גני מכה כמכילתא משפעים מדכתינומכה אדם יומת וכ״הנח״כ פדר חמור ולפי דעת הגרור׳ מדוח הה נלמד מדכתיב ומכה טא״ו בראש
וענ״פ לא מעעם דמקשינן הכאה לקללה וא״כ א״ש גם לר״א 1כ״נ נם׳ אהל ישרים מעדנת אות הוא"ו ונס' למוד׳ ה׳ לימוד ם״נ ע״״ש ונס׳
מנחם שלמה בתוספתא דכריתות פ״א ה״ה ד"ה אביו ואמו ,ונפיק־ יסוד נעל חקרי הלכות אשתמיפתיה דברי הט״ב מ״ת חא״ח סי׳ קי״ס
שנהב שם דציכא להוכיח דר"ע דדריש רו״מ יסביר כר ׳אשי׳ דוקא דחף לד' יונתן א׳יש פ״״ש 1א*נ ה״ה לר׳ אליעזר ונהרס כל פילפילו
שם ,ונס' כרם •הושע מערכה נ׳ תפס צהנו"ב שנעלם ממני ומהחנם השואל שס ירושלמי ספי״א דינמית והובא בת״כ דר״ע שנר כר׳ יונת;
דלחלק צ״צ קרא ובאמת כנר העיר התו״ה נם' קדושים כד' ק׳ייא דהנמרא שלנו ע"נ לא ס"ל הנין דנזנחים ק״ז אי מפרשי שס נש״ס
דר׳ ישמעאל ור׳יע הנד נר' ׳אשי' דנעינן קרא לחלק ט״ן כתום' שם .ודע דמשנ״ש התפא"׳ לתמוה היני ס״ד דאי לא כתב אביו קלל
אמו קלל הוי משמע שניהם נאחד הד נתיב נם קרא אתדינא איש אשר יקלל את אבד ואת אמו ואי ס״ד דמשמע שניהם נאחד את
את נמ״ל אשתמיפתיה דנד השו״א מגילה נ׳ נ׳ שכתב ליישב זה בכמה אופנים ע״ש ,וביאור ויי העמודים סי' נ״ח אית ג׳
כתג לתרץ בדרן דחוק עיי״ש( .ב) ליתא ננ״י והוספת המעתיק היא( .ג) ונ"ה נסמ״י צאוין רי״ש ולפנינו בגמרא רב מתנא וכ״ה בנדפס
ובדברי רב דימי ב״ח איתא בנדפס ר״ד נ״ח אמר מותר מכה אדם כד והוא כמש״כ הב"׳ ניו"ד סי' רמ״א ו־״ד להתידא פשעיה וסעיר .
הוא דוגמא דפנויר דאמר במכה נהמה ע״כ\(ד) צא מקשינן הנאה לקללה כו' .בנדפם הגי׳ משונהוע";ננרכי ן
דאמר ר"ד •nan
יוסף להרג הגאון דחיד"א ציו'? ס"ם רמ"א ’שהקשה שם ’ע״־ר־הירמש שאמר והמכה אביו רשע חייב זז״ל זק״ק מאי ח״ב דקאחר מרשע !
דלא פשה השונה אפילו להד״ף ציכא אצא איסורא ותו הא דקאמר וחנן ביבמות נו' ח״ב וט׳ זו היא שקשה דהא אוקמא נש״ס כשעשה
השונה והנא ברשע ולא עשה תשונה קא׳ פנ״ל נם השם חדש כתב פוף' דנר דנר׳ רטנו נפלאו ממני אם לא שנאמר בדוחק דהא דקאמר
רטנו ח״ב ר"ל מנת מרדות חייב דהיינו איהורא דרבנן ענ״ל חולם ננידפת הנת"י שלפנינו א״ש דרכינו מעיקרא אמר דלמ״ד צא מקשינן
הכאה לקללה המכה אביו רשע חייב .ומש״כ דק״"ל כר״ 1נו' צ״ל וק״״ל כר״י והוא לעני; מפית ומרית דאע״ג דלמ״ד דלא מקשיכן
הכאה לקללה המכה אביו רשע חייג מ״מ במשיח ומדיח חינו כ; שהרי אמדה תורה נו׳ ואד',ז כתב דניה דשזם לן תנא דמקפינן הכאה
לקללה יא״כ המכה אביו רשע כעור נמו המקלל ועז״א רטנו וחנן ביבמות נו׳ חייב הו' ור"ל נ״נ נאוקימחת הש״ם דדוקא כשעשה תשונה
הא לא"ה אינו חייב ול״ש נק מכה למקלל .אצא משנ״ר דם־ה ל; תנא דצא נר" ,קשה דהא תדבר"׳ להטתי ולקללו אמד כמנואר ננס'
וא״כ אף למ״ד דמקשינן הכאה לקללה א"ש תדבר"' אש כהד"ן והרמנ״ה והסמ״ג דתדנר״י נצא עשה תשונה מייד ומ׳ס אהוד לנן
אע״ג דאין חיוב דתה  .או נמש״ג התוה׳ ביבמות נ״ב נ׳ דתדנר״ ,כשעשה תשונה איירי( .ר ).לי' נדלווא •מר ט׳ למיפתח ליה
לפשות
טפחא פי׳ נגורפא השום כו׳ כצ״ל ומרפש איתא נזה״ל תולדה למכה אביו ואמו שלא יקיז להם דה שמא יחבל נהם כדאינדנן נפ׳ אלו הן
הנחנק•; [פ"ד בי] ר״פ ס' והדקאננד נד׳ תס״ח העתיק דנד היראים וצא כתב שמא יחבל בהם וע״׳ש בביאור מעשה בצלאל שני דנאמת
הקזת דם ע'׳נ חבלה חשיב וצ״ש ע״ז לשון שמא אילם נהכת" ,שלפנים חפר כל התולדה ונראה דם״ל נהרמב״ן בתורת האדם שני נב"׳
דס"ל דניון דחבצה נופיה לרפואה היא מותר לבן להקיז לאביו אבל בנדפס הוא נדפח הרי״ף שכי הרמב״ן שם דון דאינא אחדני לא
שבקתן לברא לנדעגד הד דילמא חביל ביה ספי ממה שהוא בדרן הרפואה והו״׳ל שננת חנק ולפי״ז א״ש לשון היראים הנדפס שמא יחבל
נהם דר“ל שמא יחבל נהם נופי ממה שהוא בדרך הרפואה ולחנם המח זה נצ״ע •:ביאיר מעשה בצלאל הנ״ל ודע דמש״כ כאן רב ספא
לא שביק לפנינו הגי׳ רב לא שביק נו׳ וגי׳ רטנו הוא ני׳ נה׳יג הל׳ כיבוד והשאלתות סי' פ׳ והרי״ף והסמ״ג ונהפ״ש שאילתא ק״האות
ה' החזיק ננירפא זו עיי"ש  .ומש״נ כאן להגיה טפחא ב״ה ננדפם ונערוך ערך נע ינסמ״ג אנל ננמדא לפנינו כוותא .ונה״ג סי׳ נ״ו
כחב נחתא ופשוע הוא שר"ל נ"ב בעתא בחילוף ח' נעי"ן כידוע שאותיות אחה"ע מתחלפות  .וגפו"א מגילה כ״ח א' הקשה למה לא שבקו
לבניהם
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וו רביעי.
דד׳.חייבי לאוין .מ״ב :לאתענה ,גר לא תונה ,לא תונה איש את עמיתך ,ולא
תלחץ [גר] .אלמנה ויתום לא העגון .לא תהיה לו כנושה .לא תענה על חב.
ודל לא תהדר בריבו .ולא תטה משפט אביונך בחבו .אל תהת נקי וצדיק .לא
תכחשו .ולא תשקרו .לא תקלל חבירך ועצמך .דל לא תשא .וגדול לא תהדר.
רכיל לא תלך .לא תשא שמע שוא .אל תשת ידך עם רשע .לא תעשו עול
במשפט ,אחיך לא תשנא .על דם רעך לא תעמוד .לא תקום .ולא תטור.
בפרך לא תרדה .בעבד שלא תמכר .עבודת עבד לא תעבוד [בו] .לא תאמץ
ולא תקפץ .משפט לא תטה .חמור (א) לא תראה ,בה לא תתעמר ,שור נדחה
לא תראה ,וחמור לא תראה) באבדה לא תתעלם ,דמים לאתשים ,לא
תשלח בעלת בעל ,אונם לא תשלח ,עבר לא תסניר ,חרמש לא תניף ,לבב
אחיו לא ימם ,משפט גר לא תטה ,לא יוסיף להכותו ,במדד .ומשקל ובמשורה
לא תעשו[עול][ ,בכיסך] ובבתיך לאיהיה:

סימן קעח

[רמג]

לא תענה .תירא ותעבוד את ה' אלהיך הזהיר וצוה שלא להעיד עדות שקר דבתיב בעשרת הדברות
הראשונות ואחרונות לא תענה ברעך עד שקר  •.ונראה הדבר שבשני עדים הכתוב מדבר כדתנן בסוטה
פ״א [נ׳ א׳] לא יקים עד אהד באיש ממשמע שנאמר עד איני יודע שהוא אחד (א) שמועיל לחייב מטון
בב׳ עדים הייבין כדאמרינן בשבועות [צ״נא׳] הבל מודים בעד בוטה פי׳ בעד טומאה דסוטה שחייב ובטעיד
בב״ד במקום שאינו יבול לחזור ולהעיד הכתוב מדבר שכל עדות האמורה בתורה בב״ד הכתוב מדבר דילמוד
סתום מן המפורש דכתיב גבי שמיעת קול אלה בפרשת ויקרא נפש כי תחטא ושמעה קול אלה והוא עד
או ראה או ידע אם לא יניד ונשא עונו .ואטרינן בת״ב ובשבועות העדות [<״נ א׳] השביע עליהן חוץ
לבי״ד וכפרו (ב) בבי״ד פטורי; וטעמא אמר אביי אם לא יניד ונשא עונו( .ואמר אביי) לא אמרתי אלא
במקום שאינו (נ) מניד זה מתחייב זה בממון .וספק בידי (ד) אם ילמודעד דהתסמעד דהכא וצריך שאלה.
ר' אומר אינו נוהג אלא בראויין .ואם הוזמו עדים ענוש עליהם בפ׳ שופטים ושוטרים דכתיב והנה עד

—י
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לבניהם צמיפהח כיותא כי׳ הו״ל למהול על כבודם א״ו כל כה״ג שהוא דרך בזיון אי; כבוד האב מחול ואילו בקדושין ל״ב א' פרש״י ד״ה
דצמא רתח ואמר לאבוה מידי נרתחי' ואפ״ה משני דמחיל ליה ליקריה עיי״ש ויש לומר דלא דמי הא דא״ל מידי נרתחי' להן דלחבול
בהם שיה לא יכול האב למחול ובהע״ש סיף סי׳ ס' כתב דנם בביזוי לחוד בלא הכאה וקללה צא מהני מהילה וצ״ל דא״ל מידי ברתחי׳
בודאי אינו של בזיון אלא העדר הכבוד והמורא ונסי מנחת חינוך מ' מ״ח כת־ אם אביו מוחל ומצוה להכותו נראה דאין חייב כלל וכן
נתבירו וא״ע כלל אע"פ שלא מצאתי זה מפורש מ״מ הסברא נותנת כן כנצע״ד בריר עכ״ל וצא העיר מדברי העו״א ועיין בברכי יוסף
ציו״ד סי׳ ר״מ משיורי ברכה שם.
- ---------(א) נופל צא הראה .כצ״ל ודע דחסר כאן .פנים צא תכיר .לא יקום פד אהד .ובסוף נ״ל .בכיסן ובבית־ לא יהיה.
(א) אצא זה בנה אב כ״מ שנאמר פד הרי כאן שנים מד :׳פרוע לן הב׳ אחד מיהו ע״א שמועיל לחייב ממון בשני [כשני] עדים חייב
נצ׳יל[ .הנרא״ד]( .ב) וכפרו ובאו והודו בני״ר כו' כצ״ל( .ג) בנדפס הני' כאילו .ונת״כ הני׳ שאינו מניד זה שמתחייב זה כו׳
וכצ"ל כאן( .ד) יספק בידי אם ׳למוד עד דהכא מעד דהתס וצריך שאלה .כנ״ל להגיה בדברי רבינו היראים וקאי מל מ״ש רביע
מקודם דלא תענה ברעך עד שקר נצמד מ; המפורש משמיעת קול אצה דדוקא ננ״ד במקום שאילו מניד זה מתחייב זה בממון ואח״ב
נתב רביע כהוא משתפק בזה וצפמש"כ ורבי אומר אינו נוהג אלא בראויין להעיד .ופשוע דקאי אצא תענה דהכא .נראה דפשיעא ליה
דנצמד עד דהכא מעד דהתה .וננדפס מי' וצריך שאלה לרבי .ואינו נוהג כ '1ינ״ל להגיה תיבות אלו "ואינו נוהג אצא נראויין להעיד"
קודם וספק בידי כו׳ וא״ש דע״ז קאי הספק שמסתפק רנינו והמנחת חיטך מ׳ ל״ז מסתפק נ״כ נזה כיון דכתיב בתורה לא תפנה ברעך
אך כנע״ד
פד שקר א׳׳כ דוקא אם הוא פד פ״ם התורה אבל אם אינו עד ע"פ התורה א״ע נלאו זה או אפשר דנם עדים פעולים
קנלו עליהם נד״מ נ"כ עוברים נלאו זה אף שהם א״ח ק"ש עיי"ש וחידוש שלא העיר מדברי היראים דכא; .והרחב"; נפי' התורה
דברים ה' נתב ,וביאר ולא תענה ברען עד שוא לאסור להעיד על חנירו אפילו דבר שאינו כלום ולא יתחייב מ כלום נב"ד [כצ״ל]
כנו! שיעיד אמר פלוני לית; לזה מנה ולא קט מידו ני שוא דבר נעל עכ״ל והמנחת חינוך שם הניח דעת הרמנ״ן נצריךתלמוד עיי״ש
ואני אומר דכוונת הרמנ״ן כנין שהנתבע אומר צא היו דברים מעולם ואם יבואו פלוני ופלוני ויעידו שאמרתי צית; הריני טתן ואי,:
חוזר
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כ

שקר העד שקר ענה באחיו ועשיתם לו כאשר זטם לעשות לאחיו כל מה שרוצה לעשות לחבירו עושים ל׳
סקילה שריפה הרג וחנק טלקותוממק  .לא ידעתי מניין לאו' שהטטק לסי שהעידו עליו אחרי שהוא קנם יתני
(ב)ב״ד לכל טי שירצה (ה) כדתנן [ש"! דחרומזת מ״ג] בחוטש של תרומה ליתן קרן לבעלים וחומש לכל
שירצה .וכן נראה ל _2עד יורו לי צדק .םוגייא(ו) נראה לעולם למי שהעידו עליו ונראה כי לא ידעתי מניין
תנן במטת [נ' א'] מעידין אט את איש פלוני בן גרושה (ז) הוא אין אומרים יעשה זה בן גרושה וחלו;
י תתתיו .טנא הני טילי אטר ר׳ יהושע בן לוי אטר קרא ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו וי
לזרעו ולפפליה לדידיה ולא לפסליה לזרעיה בעינן כאשר זטם וליכא .ותגן מעידין אט את איש פלו
שחייב גלות איני אוטר (לא) יגלה זה תחתיו אלא ם־פג את ארבעים .טנא ה״ם [נ׳ נ׳] אטר ריש לקיש א;
קרא הוא ינום ולא זומטיו .ותנן [ה׳ א׳] אין העדים נעשים זוממים עד שיאמרו עטנו הייתם במקום פל
טה״ם אמר רבא (ח) אטר קרא והנה עד שקר (ט) ענה באחיו שהשקר גופה של עדות .ותנן [ '°ג>] על
ב׳ או ג' יקום אם על ב׳ יקום על ג׳ לא כש״כ אלא טקיש ג' לב׳ מה נ׳ מזיטין לב׳ אף ב׳ מזימין את
מנין שאפילו מאה ת״ל עדים ר״ש אומר פירש ר' שטעון לא בא לחלוק אלא להוסיף מה שנים אינם נהר;
עד שיוזטו שניהן אף נ׳ עד שיזוטו שלשתן ומנין שאפילו מאה ת״ל עדים (י) [ו]טקיש שלשה לשנים כ
שנים נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטילה אף שלשה כן ומנין שאפי׳ טאה ת״ל עדים  .אין לשא
מאי שנא דטפקי מאה מעדים ב׳ ולענין דדרשינן ימים שנים רבים ג׳ ודרשיגן במיעוט משמעותיו כדתג
[שנהיר•! י״ג נ׳] וסמכו שנים זקנים שנים והרבה כיוצא בהן ואני (יא) צריך להביאם .התם היינו טעטא שד,
(יב) טדה שאינה קלה והכא היא מרה קלה .והכי תניא בת״כ ימים יכול אפילו הרבה אמר ר׳ עקיבא נ
ששמועו מרובה וכו' ר׳ יהודה בן בתירא פי׳ מסביר ומפרש דברי ר״ע אמאי תפשת מרובה (יג) מועט תפע
וכו -ומסביר בלשק הזה ב׳ מדות אחת קלה ואחת שאינה קלה מודדק בטדה קלה ואין מודדין בטדה שאי
קלה ר' נחמיה אומר פי' מסביר דברי ר״ע בלשק אחר בא הכתוב לפתוח או לנעול והלא לא בא אי

תועפות ראם
חוזר ני ובאו אלו והעידו כן בשקר שעכ״ם מוציא ממון בעדות שקר אלא דננ״ד לא יתח״נ כצום ומדוייק לשון הרמנ״ן ולא •חח" נ ט כלום נ5
ולענין הך דאם לא יגיד ונשא עונו אין להסתפק אם הוא דוקא נשנים כדהכא בלא מענה ברעך עד שקר או אפילו בחד דצהדיא אמרו בנ״ק מ"’
דאורייתא הוא נט תר׳ וצא בחד ולכן הגהתי נדבר׳ רטנו מיהו לפמש״נ נשו״ת חו״ ,ס״ קס״ו ׳"ל דמ"ש נש״ס שם אלא בחד אץ ר״ל דלא גי
דאה״נ אפי׳ בחד עובר אצא דנהד ל״ק פשיפא די״ל הא נופיה קמ״ל דנם חד עובר נאם לא יניד ודרשינן סעמא דקרא דגם טש צד היזק מ
קפיד קרא דדצמא לא ישבע וא"כ הפסיד ממנו מטרו ועיין נס״ז ׳ו״ר סי' רכ״ח סקמ״ב ובהגהות יד שאול שם ועיין במוס׳ רעק"א ■
דסושה אות כ״ב( .ה) שירצו מ' נותן ט׳ כצ״ל וכ"ה בנדפס ונריקאנס׳ סי' תנ"ה ע״ש רטנו( .ו) סוניא ט׳ עציו ואנכי לא ידעתי מנין כ'5
וננדפס חסר זה .ובעיקר ספק רטנו עיין רדנ״ז ח״ג סי׳ תרכ״יודנר• מרדכי לס׳ יאיר נתיב סי׳ נ' אות מ״ס.והס' אהל׳ יהודה ביאור לספר
שופשיס כתב לחלק דבחומש דהרומה משום קפידא דקודש ודזוממין משוס קפידאדבעצים .והנה אע״ג דשונג דתרומה חשלומין די*
כפרה כדאמרינן נמס־ תרומות רפ"ו דאס רצה הכהן למחול אינו יכול למחול משוס דצא הוי ממון אצא כפרה כמש״כ המוס' כתוטת לי
ד״ה זר ענ״ז מסתפק היראים בעדים זוממין כמשכ״ר נצשוט אחרי שהיא קנס ור״ל דיש לדמות די; קנס לדין כפרה לומר דיוק;
להוציא מהם ממון אף שלא הזיקו כלל אלא ביקשו להזיק ומינה נמי דה״ה נאמר דאין ניד הנע"ד שרצה לחיינו למחול .דמכפיו בה
כסוניא דעלמא שהממון למי שהעידו עליו בודאי יכיל למחול משא״ב לספקת היראים יסתפק גס נזה הדין וצא יוכל באמת הבע״ד למה
ומשמע מדברי רטש דצמ״ד עדים זוממי[ ממונא הוא וצא קנסח לא מסתפק ליה מידי דנודא׳ הדין נותן דמשלמין ממון למי ש
להפסידו והוא דלא כהפנ"׳ שכתב בחי׳ למכות ד״ב ע״ב דרבנן דר״ע סבר׳ דתשצומ׳ ע״ז משוס כפרה ומש״ה מחייבי רבנן ע״פ ע
ע״״ש דלפי דברי הפג״׳ עדיין הו״ל צהרא״ם להסתפק בכפרת ע״ז אס שוה לכפרת חומש דתרומה לשלם לכל מי שהב״ד ירצו או לא והל
כדברי רטנו הרא"ס דנע״ז לא ש״ך כפרה כלל כמ״ש במכות נ׳ נ׳ ואין משלמין אה״כ קסנר׳ מפרא כפרה והגי לאו בני כפרה נ׳
וע״״ש נחי׳ הרישב"א ואף שאמרו שם מקודם במזיד גמי ליבלו כ׳ היכי דתיהו׳ צהו כפרה איש כפרה ממש ומיתת כ״ג היא שמכפרת;
יע״"ש נרישנ"א באורך והרב הנאון מוהר"ר ירוחם יהודה ציב פערילמאן זצ״ל מד"א דמחנינו כתב בצד הס' יראים שלו עמש״ב לא יד!
מנין ט׳ נזה״ל עי׳ פרש"׳ שמות כ״ג ח' אשר יאמר כ׳ הוא זה לפי פשוטו מ׳ ואס ירשיעו את העדים שנמצאו זוממים ישלמו הס פ
לשומר עכ״ל רש״׳ ואף לפי דרשת חז"ל אי; מקרא יוצא מידי פשועו ג״כ וכתיב ישלם שנים לרעהו כפרש"׳ עכ"ל וראיתי בס׳ דברי:
עה״ת צהגאון מהריש״ן אבד״ק צטב פ' נשא נפסיק איש או אשה כי יעשו מכל חעאת האדם וגו׳ שכתב שס וז״ל וביראים האריך ד!
ששייך למי שזמם לי דלמא שייך למקום וכתב דנפקא ליה מדכתיב לעשות לאחיו ע״ש עכ״ל ולשונו מנומנם בעיני דצא נמצא ביראים ל
לזה מדכתיב לעשות לאחיו .וביד שאול ליו״ד סי׳ רנ"ג אות ב׳ נתב דמש״ה מתן לזה שהעידו עליו דיהיה ממון שיש לו תובעי; 7
יתבע מק דנלא״ה יהיה ממון שאין צו תונעין ע״״ש( .ז) וחלוצה הוא כצ״ל( .ח) לפנינו אמר רב אדא( .ט) העד שקר ענה ט׳ שח
נופה כו׳ כצ״ל( .י) ומקיש כצ״ל וננדפס ליתא הך הקישא ועי׳ סנהדרין ע׳ א׳ דהך הקישא ר״ע אמר לה ורטנו כאן צא זכר דבר
עקיבא הקודם לזה שנראה מזה דמיצתא נאם׳ נפשיה הוא( .יא) ואני צ״ל ואיני( .יב) שהיא נצ״ל ומש״כ רטנו קלה נת״כ הגי׳ ל
כלה ונ״כ התום׳ סוכה ה׳ נ׳ /״ה תפשת וק נ״ל להניה כאן .וננדפס חסר מ; אין לשאול כו' עד צא ננעלת זע ',לעיל סי׳ צ״ד ( .יג) לא ר
תפשת
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תניא .ר' יוסי הגלילי איטר הירא זה בן ארבעים שנה ,פי' תש נח ואיבא למימר תרי תנאי אליבא
דר' יוסי הגלילי .ותניא שמע קול קרנות והרתיע הנפת תרים; והרתיע צחצוח הרבות ומים
שותתים על ברכיו חוזר ומסקינן כ״ע סודו בהא משום לא ימם לבב אחיו כלבבו.

סימן רטז
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יראים

[רמא]

גר לא תטה  .כתוב בפ׳ כי תצא למלחמה לא תטה משפט נר יתום  .ותניא בספרי לא תמה
משפט נר ואשה (א) מה אני צריך והלא כבר נאמר לא תטה משפט מלמד שבל המטה משפט
_
גר ויתום עובר בב׳ (ב) לאוי; ------------------------------------------- .׳—_ _ _ ___

סימן ריז [רמז]

לא יוסיף להכותו .ויראת מאלהיך ולא תכה את חברך דבתיב בפ׳ כי תצא ארבעים יכנו ולא יוסיף פן
יוסיף וגו׳ .ותניא בספרי אס הוסיף עובר בלא תעשה אין לי אלא בזמן שמוסיף על המנץ (אבל) בל
(א) אומד שאמדוהו בב״ד מנין .ת״ל לא יוסיף מכל מקום .אין לי אלא סבה רבה מכה מועטת מנין ת״ל
אלה ,ומה שמינהו להכותו עד ארבעים או כאשר אמדוהו בב״ד אם יוסיף על האומד עובר בלא תעשה מי
שאין לו רשות להכותו ק״ו המכהו שעובר בלא תעשה .ואפילו לא הכהו בהגביהו ידו על הברו נקרא רשע
ואע״פ שלא הכהו שנאמר ויאמר לרשע למה תכה רעך למה הבית לא נאמר אלא תכה [פנהדד! נ״יו נ׳] זעירא
א״ר חנינא נקרא חוטא שנאמר ואס לא לקחתי בחזקה וכתיב ותהי חטאת הנערים ונו' .רב הונא [אמר]
תקצין ידו שנאמר וזרוע רמה תשבר רב הונא קצץ ידיו (ב) ר׳ אליעזר אומר אין לו תקנה אלא קבורה
שנאמר ואיש זרוע לו הארץ .לפיבך צריך האדם להזהר שלא יגביה ידו על חברו להכותו אפילו (ג) על
אשתו .אבל אם מתכוק לייסרה ולהדריכה או לייסר הבירו ולהדריכו מותר שנאמר שוט לסוס ומתג להימור
ושבט לנו כסילים .ותנן במכות באלו ה; הגולין [«׳ א׳] מה יער רשות אף כל רשות יצא האב המכה את בנו
והרב הרודה את תלמידו ושליח ב״ד שהם מצוה  .וצא (ד) ולמד מבמה מלקות דרבנן שהם לייסר בני אדם
אפילו לא עבר על דברי חבטים למדנו שמתבוין מייסר ואינו עובר ואם הוא עבריין אפילו במצוה אחת רשאי
להכותו דקיי״ל כסתם משגה דתנן בסנהדרין באלו הן הנחנקין [פ׳ה נ׳] זה חומר במקלל טבמכה וכו׳ .ומקשינן
עלה בנם׳ וליתני זה חומר במכה מבמקלל שבמכה עשה בו שלא בעמך כבעמך מה שאין כן במקלל ואמר
קסבר מקשינן הבאה לקללה ואע״ג דפליני תנאי התם אטרינן ביבמות בהחולץ [מ״נ נ׳] לכללא סתם מתני׳
ומחלוקת בברייתא הלכה בסתם ואמרינן נסי בב״ט פרק איזהו נשך [מ״ג נ׳] רב שעורים אחור ,דרכה תקיף
אינשי דלא מעלו ומעייל לתו בנוהרקא דרבה ואמר ליה רבה שפיר עבדת דתנן (ה) [ראית] שאינו נוהג
כשורה וכו' .והא דתנן בב״ק בפ׳ המניח [צ״ג א׳] אדם באדם משלמין במותר נזק שלם .ולענין (ו) מה שפי׳

תועפות ראם
חלוצה לכהן הדוס דהו• דרבנן ונ״נ המאיר עי; בפי׳ הספר• דברים ש׳ קצ״ז ע״״ש ודצא נהנתינה לנר דברים כ׳ פסוק ח׳ 1א״כ אי;
להגיה הנת״י ומ״ש דרבנן ר״ל סבירה דרבנן ותצ״מ .ובביאור נחל אשכול כ׳ לפרש מ״ש ריה״ב בספר• הירא זה בן מ״ס שנה עפמ״ש
כיומא פ״ו ב׳ ה״ד כעל תשובה כו' באותו פרק ופי׳ שעדיין כחור וככר,ו אז כן כשעה שכובש יצרו כע״ז ׳"ס א' שעושה תשובה
כשהוא אש יריה״ג דאמר הירא אפי' מאיסור עשה קשה הא עכר על מ״ע ושב לא זז מפס עד שמותלין לו וכיון שיש תקנה תומ״י
כתשובה אמא׳ חוזר עז״א כספרי שהוא בן מ' שנה דמשה ואילך תש כחו וירא שלא תתקבל תשובתו שאינו כאותו פרק ועיין שכת
קנ"ב א׳ וכהנרש״ש שס.
(א) יתום .כינ"ל( .ב) דכל א' מישראל א״ע אלא בלאו א' דצא חסה משפס דהיינו הסי' בפה אפילו צא עשה מעשה כדצעיל סי'
ר"נ ע״"ש וכ"כ הווי העמודה וע"ד הרמנ״ס ספ״כ מהל' סנהדרין אע״ג דכתיב לא תעשו עול כמשפס וכתיב צא תסה משפע
מ״מ צא נמנה אצא לאו א' כמש״כ הסמ״ג סי' ד״ה ר"ו וביאר המל"מ כדרך מצותיך ח"ב דעתם שאף שבאו בזה ב׳ אזהרות מ״מ
כיון שהכל הוא ענין אחד אינו נמנה נחנין המצות כ׳ אם באזהרה אחת ס״"ש .ותמיהני על ווי העמודים בביאורו לסי׳ רמ״א שהניח כצ״ע
 ___________דגר׳ סרמג"ס ולא דאה דפר ,הסמ"ג והסר"ד גזה דלק״מ יעי'4לעיל כד' תצ"ד וסי' ?------------------- rV'g(א) על כצ״ל ולשו; הסמ״ג צאו׳; קצ"כו על כל אומד( .ב) ידיו .בנמרא לפנינו ידא ופי׳ יד אחת וכ"ה בנדפס ר״ה קצן יד 6ר' אלעזר
אומר כו' וכצ"ל נא; וש״ס מש״כ כאן ר׳ אליעזר כיו״ד( .נ) עיי; שו״ת הרדנ״ז ח״ג סי' תתפ״ח ושו״ע אה״ע נד׳ קנ״ד ש״ב
נהנה״ר ונאה"ג שם שיש יותר להחמיר מכמכה את חבירו ונם' שד חמד אסיפת דיניה מערכת ה"א סי' ה' נתב אולי כוונת הרא״ס
לשלול סברת הסועים שב' היש״ש פ"ג דנ"ק שדרשו לעצמם ממנה דאדעתא דהכי נסנא לכן כתב אפילו על אשתו ע״״ש < .ד) מכאן
עס"ש חסר בנדפס ונ״ל דצ״ל נדבר׳ היראים דכא; אפילו צא עבר אצא על דברי חכמים ומשכ״ר שמתכוין מייסר ואינו כ׳ הגרא״ד נ״ל
י דצ״ל המתנוין ל״סר אינו( .ה) דתניא כצ״ל( .ו) וצפי נצ״ל[ .הנרא"ד] .
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יראים

צו

מנה שני פטור שהרי הראשון רשע הוא התם בשהבלו זה בזה כשונג מוקטינן שלא נעשה ראשון רשע
והם בני תשלומי; כדתנן בפ׳ כיצד [נ״י א'] אדם מועד לעולם בין שונג ובו׳ .ותקיף דרב שעורים .פי' מכה ומעשה.

סימן

ריח נים]

לא תעשו עול במרה במשקל ובמשורה בביסך בביתך לא יהיה .ויראת מאלוהיך צוד ,והזהיר בם׳ קדושים לא
תעשו עול במשפט במדד ,במשקל ובמשורה .ותניא בת״ב .לא תעשו עול במשפט אם בדין הרי
הדין אמור א״ב למה נאמר במשפט במדה מלמד שהמודד נקרא דיין שאם שקר במדד ,קרוי עול .שנוי.
סשוקץ .חרם  .תועבה  .וגורם המשה דברים מטמא את הארץ ומחלל את השם ומסלק את השכינה
ומפיל את ישראל בהרב ומנלה אותם מארצם .בסדר ,זו מדת הארץ במשקל זו טורטני  .ותניא בהמובר
את הספינה [ש״מ נ׳] ובאיזהו נשך [ם״א נ׳] מרה זו מדת קרקע שלא ימדוד לאהד בימות ד,המה ולאחד
בימות הגשמים .במשקל שלא יטמין משקלותיו בטלה ובמשורה שלא ירתיה .ק״ו ומה משורה שהוא
אחד מל״ג (א) בלוג להבי קרי למשורר ,לוג שהיא מדד ,קטנה הנזכרת בתורה דכתיב ולוג אהד שמן ק״ו
הין והצי הין שלישית הר,ץ רביעית ההין לוג חצי לוג רביעית לוג .הין צדק .ותניא ר יוסי בר יהודה
אומר והלא הין בכלל איפה הוא אלא שיהא ההין שלך צדק (ב) פי׳ אביי בהזהב [מ־ט א׳] שלא ידבר
אחד בפה ואחד בלב ולאד,ר שמדד או שקל צריך שיוסיף בו מעט  .כדתניא (ג) היה שוקל לו [עין] כעין
נותן לו גרוטיו אחד מעשרה בלח ואחד מב׳ ביבש .פי׳ ר׳ אבא בר ממל משמיה דרב אהד מעשרה
(ד) כלומר לעשר .מנד,״ם דאמר קרא וצדק צדק משלך ותן לו •
תולדות התוספת  .נזרו חכמים במקום שנהגו לתכנים שיעור נרוטיו בשעת משקל כדתניא (ה) נתחייב
להכריע .ותולדות מדות  .כדתנן בהמוכר את הספינה [פ״ח א׳] הסימון מקנח את מדותיו לאחר
שלשים יום ובעל הכרם (ו) לאחר י״ב [חודש] (ז) לר' שמעון ב״ג הילוף הדברים לפי שאינו מודד תדיר
ונרקב (ח) יותר הלכך צריך לקנחה וקיי״ל כרשב״ג שבכ״ם ששנה בטשנתינו רשב״ג הלכה כמותו חוץ מערב

תועפות »ראם
(א) אחד מצ״ג נצוג כו׳ בנדפס ליתא מצ״ג וכ״כ כס אחד נצוג הקפידה עציו תורה הין כו׳ וכמו כאן שכתוב אחד מצ״ג כ״ה
נרמכ״ם פ״ח מהל׳ גניבה ה״ז אבל לפי״ז צא יתק מש״נ כאן אח״ז צהכי קרי צמשורה צוג שהיא חדה קטנה הנזכרת כתורה דכתיב
ולוג א' שמן דמאי שייני' משורה צצוג ובנדפס ציתא כנ״ל ונראה דתיבת מצ״ג שכתב כאן מיותר ושפיר פי׳ רבינו מ״ש דקרי צה
משורה והרי היא לוג ועז״א שהיא מדה קטנה הנזכרת בתורה כו׳ ומה שס״ם רנינו ק״ו כו׳ לוג חני לוג רביעית לוג ה״פ אי במשורה
אחת הקפידה תורה אע״פ שהוא דבר מועט כש״כ כשמכר צו משורות הרנה שעולה האונאה נין כילה לאחד מכל המדות האלו הי;
כו׳( .ב) וצאו שלך צדק כצ״ל( .ג) כדתניא .משנה היא בב״ב פ״ח נ' ונראה מדברי רבינו שבמשנה איהא אחד מעשרה במ״ם ור״א
ב״מ משרדה דרב הוא שפירש אחד מעשרה כלומר לעשרה וזש״ר כלומר לעשר והוא פי' עמ״ש במשנה מעפרה אבל צפי״ז יקשה מנ״ל
צראנ״מ לפרושי הכי וצפי מש״כ לפנינו במשנה א"ש כמש״נ התוס׳ והרשנ״ס שה מלישנא דמתני׳ ד״ק דקתט אחד לעשרה ולא קחני
אחד מעשרה .ויותר נראה דמש״ר כלומר לעשר אץ זה פי' לתיבת מעשרה אלא שהוסיף למ״ש במתני׳ אחד מעשרה שהוא אחד מעשרה
בליטרא לכמה ליסרץ הוא התוספת עז"א כלומר לעשר דהיינו לעשר לישרי; הוא מוסיף אחד מעשרה בליטרא וא״ש מחני' לגי׳ רנינו
נ״כ ואדרבה זהו דיוקו של ראנ"מ דאם התוס' הוא אחד לי' א״נ הו״ל במתני׳ אחד לעשרה ומדשנינו אחד מעשרה ש״מ דאחד מעשרה
שבציסרא הוא מוסיף צי' ליפתן והוא אחד ממאה וננדפס איתא ראנ״מ אמר אחד מי׳ בליטרא לי׳ ליטרא מנה״מ כו׳ ודע דבנדפס כתיב
מקודם פי' אחד באחד עכ״ל והוא פי׳ טל עי; בעין דמתני׳ וכאן צ,-א וראיתי בנוסחת המפנה שנרי״ף שכתוב כמוש״כ היראים אחד
מעשרה נמ״ם וכ״כ נת״כ פ' קדושים וזש"כ רניני כדתניא רומז צהבר״תא דת״נ( .ד) בכ"׳ נכתב א׳ מ׳ בטעות הסופר .המעתיק .
(ה) כדתק וחייב להכריע לו טפח כצ״ל( .ו) הבית כצ״ל( .ז) ציתא גב"׳ המעתיק( .ח) ונדבק כצ״ל ועיין בסמ״ג עשי; ע״ב שכתב
וק״״ל כרשנ״ג כוי והוא מדברי רבינו הרא״ם יע"; שם שנת; טעם צהרמב״ס פ״ח מהל' גניבה הי״ח שפסק דלא כרשנ״ג והובא בהגהת
מ״מוניות שם וז״ל מפני שיש אמוראים שאי; סוברין כלל זה כ״א ר׳ יוחנן לבדו ואף לר׳ יוחנן יש אמוראים אציביה עכ״ל ועיץ ביאור הנר״א
צהו"נז סי' תכ"ג סק״ג ליקוט שני ,ובהגהות מהרצה״ח לגיטין ׳"ט ב' דאמר רבא שם הלנה נרשנ״ג ור״ג משמיה דרגא אמר אין הלכה
כרשב"ג כ׳ .וז״ל קפה צמה צריכין כאן בש"ס לומר הלכה כרשב״ג וכן איך אמריק כאן משמיה דרנא אין הלכה כרשנ״ג הרי לא מציני
שוס חולק על כלל זה דכ״מ ששנה רשנ״ג הלכה כמותו אלא ודאי דכצל זה אי; מונח רק כ״מ שפנה רשנ״ג במשנתינו ולא ברייתא כוי
עכ״ל ואישתמיטתיה דרנא ל"ל הך כצצא דנ״מ ששנה רשב״ג נמשנתינו הלכה כמותו כמש״ה הרשנ״ם נ״ב קל״ג ב' שהביא הגר״א שם.
והנה הנר תמיד כ׳ עמ"ש הרמב"ם נפיה״מ דכריתות ד' ח'דהצכה כרשב״ג דה״ט משום דק״״ל הלכה כרשב"ג נמשנתינו עיי״ש והרב
הגאון ר״ב הכהן בקונטרס הוראת היתר שצו כ׳ וז״ל נעלם ממט אז דרשב"ג שנכנסולימד כו' הרי היה אז בזה״ב וא"כ ע״כ דצאו היינו
רשנ״ג דבכל הש״ס דק״״ל כוותיה במשנה שהוא אביו דרכינו הקדיש כנודע ורשנ״ג דכריתות היה אביו דר״ג דיבנה עכ״ל ואני אומר
דדעת הנר תניד כמש״כ הק״נ להרא״ש פ׳ אע״פ ס"ס כ״ז וז״ל ועוד נשמע מ; דא דהן כלצא דכ״ל הלכה כרשנ״ג קא■ נין ארשנ״ג
שהיה
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יראים

תגנוב בגונב נפש הכתוב מדבר .או אינו אלא בגונב ממון אמרת צא ולמד מי״ג מדות שהתורה נדרשת
בהן דבר למד מענינו במה הכתוב מדבר בנפשות דכתיב לא תרצח לא תנאף אף כאן בנפשות.
אין לשאול .הא שלא בנפשות (ב) טוב להעמיד זה בגונב נפשות דאי שלא בנפשות הרי כבר אמור.
י אזהרה למכירה בפ׳ בהר סיני דכתיב לא ימכרו ממכרת עבד .וענש בכי תצא כי ימצא איש גונב נפש
מאחיו וגר .ותנן באלו הן הנחנקיץ [ס״ה נ׳] גונב נפש מישראל אינו חייב עד שיכניסנו לרשותו ר׳ (ג) אומר
עד שישתמש בו שנאמר והתעמר בו ומכרו .ואמרינן בגמרא ותנא קמא לא בעי עימורואמרינן ע מור
פחות משוה פרוטה איכא בינייהו וקיי״ל כרבנן .ותנן הגונב את בנו ר' (ד) יוחנן בן ברוקא מחייב וחכמים
פוטרין .גנב מי שחציו עבד וחציו בן חורין [וכו׳] אבל כלו בן חורין דהוי גר גמור והוי (ה) בכלל בני
ישראל ובמנחות פ׳ כל המנחות [ס׳א ל] תניא אין לי אלא בני ישראל גרים ועבדים משוחררים מנין ת״ל המקריב.
וביבמות בהערל [ע״ד ל] ובכריתות שלהי פ״א [ז׳ 5׳] תניא .דבר אל בני ישראל אשה כי תזריע ויו' אין לי אלא
בגי ישראל גיורת ושפתה מנ״ל ת״ל אשה .טעמא דרבי קרא קאמר (ו) הא לא רבי קרא קאמר גיורת לא הויא
ושפחה ביבמות כשאינה משוחררת דאמרי׳ עלה כי אמרי׳ בל מצוה שהאשה חייבת בה עבד חייב בה חני מלי וכו׳.
וה^ דפרכינן עלה ביבמות גיורת ושפחה בת מיכל תרומה נינהו אתמחה אגיורת פריך ולא פריך אשפתה
ושפחה אגב ריהטא נקטא  .דכיון דאוקימנא בשאינה משוחררת בת מיכל תרומה היא דהא אכלה
בתרומה דרבה שהיא קנין (ז) כספו ואע״פ דייורת דאיתא בתרומה אם נשאת לכהן בנתגיירה פחות מבת ג׳
ר״ש בן יוחאי דמכשיר בי׳ יוחסין [ע״ח א ],ההיא ודאי דלאו כוותיה פרכי׳ לה .וי״ל כיון דכתיב מאחיו מבני
^שראל משמע כל שיש לו אחוזה (ח) ההיא דחציו עבד וחציו בן חורין לישא שפחה אינו יכול משום לא
יהיה קדש מבני ישראל [גיסיו מ״א א׳] ההוא נמי יש לומר טעמא אחרינא שתלה הכתוב בקדשות משמע כל
שיש לו טהרה וקדושה אפילו גר ומשוחרר.
ויש לשאול ,מהא דבמנחות מוקמינן ריבוייא דבמשוחררים ולא מרבינן שאינן משוחררים ובברייתות
(ט) מוקמינן ריבויא דאשה כשאינה משוחררת .ומנ״ל דבחנק כדתניא בד' מיתות כל מיתה האמורה
בתורה סתם אי אתה רשאי להחמיר עליו אלא להקל עליו דברי ר׳ יאשיה ר ,יוחנן (י) אומד לא מפני שהיא
קלה אלא כל מיתה האמורה בתורה סתם אינה אלא חנק .ופי' ר׳ הטעם נאמר מיתה בידי אדם (יא) ונאמר
מיתה בידי שמים מה מיתה האמורה בידי שטים אין בה רושם אף מיתה האמורה בידי אדם אין בה רושם.

סימן קעז M

—

מכה אביו ואמו .ויראת מאלהיך ותקיים אשר צוה שלא יכה אדם אביו ואמו והזהיר שלא יכה
(את) את חבירו בפ׳ כי תצא דכתיב ארבעים יכנו לא יוסיף ואביו ואמו בכלל .ועונש בואלה
המשפטים שנאמר מכה אביו ואמו מות יומת .ומנ״ל דבחנק דכל מיתה האמורה בתורה סתם
אינה אלא חנק כאשר פרשתי למעלה בסמוך .אביו בלא אמו (א) נפקא לןי:טדר׳ יונתן מדלא כתיב

תועפות ראם
(ב) שי ,דהא אין חיוג מיתה אלא עונג נפש ומכרו נמצא דבגניבה לחוד עדיין אין חיוג מיתה וא״כ אין זה מענין צא תרצח לא תנאף ע״ז
מתרץ סוכ כו׳ ובנדפס חסר כ״ז( .ג) לפנינו ר׳ יהודה( .ד) לפנינו ר׳ ישמעאל כנו של ר׳ יוחנן כ״ג אכל כמשנה שבירוסצמי וססרי כני׳
רכינו( .ה) צ״ל הוי ועיי״ש כתום' פ״ו א ,ד״ה כני שנתכ ושמא ככל מי יש שום רכוי דמרכינן מיניה גרים ומשוחררין ורכינו כאן כתב
וי״נ א׳ וכ״כ הכרכ״י א״ח סי' תר״מ דמרבינן גר מדכתיב מאחיו כי אחינו הוא כמצות כמשמעות הברייתא סנהדרין ש״ה סע״ב ועי' לעיל

סי' מ״ז מש״ה( .ו) קרא קאמר .תיכת קאמר נ״ל דמיותר ומש״ר ושפחה כיכמות כו׳ נ״ל דצ״ל ושפחה בכריתות כו׳ מדאמר דאמרינן
עלה כי אמרינן כו׳ וכיכמות ליתא כ״א בכריתות ואין לומר דגי׳ רכינו היתה כיכמות כי אמרינן כו׳ -ז״א דאיז״כ כתב רבינו והא דפרכינן
עלה כיכמות כר׳ משמע דלעיל מיניה בכריתות קאי וכ״כ להלן ובכריתות מוקמינן רכויא כו׳ וכנדפס חסר כל הענין( .ז) כספו .ואע״פ דגיורת
איתא כתרומה כו' לר״ש כו׳ כצ״ל( .ח) אחוה כצ״ל( .ט) ובכרתות כנ״ל ועיין הוש' יבמות ע״ד ב' סד״ה ושפתה מנין וכתום׳ כריתות ז׳
כ׳ ד״ה אימא ,תימא כו׳( .י) יונתן כצ״ל( .יא) שמים ונאמר כו' כידי אדם כצ״ל.
(א) ואמו כלא אביו נפקא לן לר׳ יונתן כו׳ ולר' יאשי׳ ילפינן ליה כו׳ כצ"ל ור״ל משוס דמקשינן הכאה לקללה וכ״כ התפא״י כפיה״מ שלו ב״מ
ש״ח סוף אות ד׳ דר׳ יאשי׳ ס״ל כמ״ד מקשינן הכאה לקללה וכ״כ בם׳ הציטת אלי כלל שכ״ח ועפי״ז כתב בס׳ חקרי הלכות סי'
כ״ו להקשות לר׳ אליעזר דס״ל בב״ק ד׳ קי״ז קרקע נגזלת דדריש רו״מ ממילא ידרוש ג״כ הכתוב בשבועת בכדי נפש כי תשבע לבטא
בשפתיס וגו׳ ברו״מ וריבה כר״ע שבועות נ״ו א׳ ואתי המיעוט לדבר מצוה ויקשה למ״ל מיעוסא ע״ז הא מדכתיב או לרבות הסבת
אחרי® שמעינן לה ועכצ״ל דלא דרש או דבעי קרא לחלק כר׳ יאשי׳ וכמו שנתבאר כ״ז מסוגיית הגמרא הטעות כ״ו ל׳ז והנה לפרש״י
יבמות ק״א א' ד״ה איתקש מיקש הכאה לקללה הוא משום דדרשינן סמוכין ובשבת כ״ה ב' אוסרין ב״ש כלאים בציצית ופרש״י דלא דרשי

סמוכין
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פה

■חדו .ולר' יאשיה [דילפינן] (ב) ליה טקללה ובקללה פירשנוה למעלה .וחנן באלו הן הנחנקק [פ״ה נ'] המכה אביו
ואמו אינו חייב עד שיעשה בהן חבורה והמכה לאהר מיתה םטור.מנ״ל דאמר קרא מבה גפש בהמה ישלמגה [פירש]
עושה בה חבורה דכתיב נפש דמשטע הוצאת דם דכתיב כי הדם הוא בנפש יכפר ואם אינו ענק לבהמה דאי גמי
הכחישה באבנים חייב תנהו לענין נפש אדם( .ו) הכי דרשינן לה באלו הן הנחנקין [פ״ד ל] ואיבעיא להו ק מהו
שיקיז דם לאביו רב (ג) חנינא אמר מותר דכתיב ואהבת לרעך כמוך רב דימי בר חנינא אמר מכה אדם ומכה
בהמה מה בהמה לרפואה [פטור] אף אדם לרפואה פטור 1.והמכה אביו רשע חייב ואע״ג דפטרי לי׳ לעיל [שי׳ קע״ד]
במקלל דכתיב בעמך לא תאור לא מקשינן הכאה לקללה־(ד) דקיי’ל כר״י דתנא דבי ר' ישמעאל [ס״ה ל] אק הבן
נעשה שליח להכות לאביו חוץ ממסית ומדיח שהרי אמרה תורה לא תחמול ולא תכסה עליו .ואע״ג
דסתם לן תנא דלא כר״י 1ו]טקשינן הכאה לקללה מרלא קתני חוטר במכה מבמקלל שהמכה עשה בו שאינו
בעמך [כבעמך] ובמקלל לא עשה בו אלמא מקשינן הכאה לקללה כסתם משנה .וכן פסקתי לפנים בלאו
דלא יוסיף [שי׳ יי"!] ותנן ביבמות פ׳ כי׳צד [נ״ב ft׳] מי שיש לו בן מכל מקום חייב על הבאתו וקללתו ובנו
לכל דבר הוא חוץ מי שיש לו בן מן השפחה ומן הנכרית .רב פפא לא שביק ליה לבריה למישקל (ה) מר
בדיה דרבינא לא שביק ליה לבריה למפתח בושתא משום ולפני עור לא תתן מכשול.

תועפות ראם
סמוכין וידוע דנוכל לה״ר מב״ש אר״א דשמותי הוא פי׳ מתלמידי נ״ם כמבואר בניצה צ״ד ג׳ חוד״ה ואומר וכיון דנ״ש לא דרשי סמוק מסתמא גם
ר״א לא דריש סמוכין וא״כ תקשי לר״א דס״ל נר׳ יאשי׳ דנע׳ קרא לחלק מנ״ל לחלק גבי הכאה דלדידיה ליכא למילף מדסמיך הכאה לקללה
דאיהו צ״ד סמוכין ואיך מצא ר״א ידיו ורגליו נבהמ״ד עכ״ל ובאמת כתב בביאור ווי העמודים לתמוה על היראים דר׳ יאשי׳ בעצמו יליף לחלק
גני מכה במכילתא משפטים מדכתיב ומכה אדם יומת ונ״ה בת״כ סדר אמור וצפי דעת הברור• מדות שם נלמד מדכתיב ומכה בוא״ו בראש
זעכ״פ לא מטעם דמקשינן הנאה לקללה וא״כ א״ש גס צר״א זכ״כ בס׳ אהל ישרים מערכת אוח הוא״ו ובס׳ למודי ה׳ לימוד ס״ג עיי״ש ובס׳
מנחם שלמה בתוספתא דכריתות פ״א ה״ה ד״ה אביו ואמו ,ובעיקר יסד נעל חקרי הלכות אשתמימתיה דברי הנו״ב מ״ת חא״ח ט׳ קי״ט
שכתב שם דציכא להוכיח דר״ע דדריש רו״מ יסבור כר׳ יאשי׳ דוקא דאף לר׳ יונתן א״ש עיי״ש וא״כ ה״ה לר׳ אליעזר ונהרס כל פילסוצו
שם ,ובס׳ כרס יהושע מערכה ג׳ תפס צהנו״ב שנעלם ממנו ומהחכס השואל שם ירושלמי ספי״א דינמות והובא בת״נ דר״ע סבר כר׳ יונתן
דלחלק ל״צ קרא ובאמת כבר העיר התו״ה נס׳ קדושים סי׳ ק״א דהגמרא שלנו ע״כ לא ס״ל הכין דבזבתים ק״ז א׳ מפרשי שם בש״ס
דר׳ ישמעאל ור״ע סבר׳ נר׳ יאשי׳ דבעינן קרא לחלק עיין נתיס׳ שם .ודע דמשנ״ש התפא״י לתמוה היכי ס״ד דאי לא כתב אביו קלל

אמו קלל היי משמע שניהם כאחד הרי כתיב גם קראאחרינא איש אשר יקלל את אביו ואת אמו ואי ס״ד דמשמע שניהם כאחד את
ע״ש ,ונבאור ווי העמודים סי׳ נ״ח אות ג'
את למ״ל אשתמיטתיה דברי הטו״א מגילה ב׳ ב׳ שכתב ליישב זהבכמה אופנים
כתב לתרץ נדרך דחוק עיי״ש( .ב) ליתא בכ״י והוספת המעתיק היא(.ג) וכ״ה נסמ״ג לאוין רי״ס ולפניט בגמרא רב מתנא וכ״ה בנדפס
ובדברי רב דימי נ״ח איתא בנדפס ר״ד ב״ח אמר מותר מכה אדם כי׳ והוא כמש״כ הב״י ניו״ד סי׳ רמ״א ור״ד להתירא פשטוה ופטור

דאמר ר״ד פטור ומותר הוא דומיא דסטור דאמר במנה בהמה ע״כ( .ד) צא מקשינן הכאה לקללה כו׳ .בנדפס הגי׳ משונה ועיין בברכי
יוסו> להרב הגאון רחיד״א ליו״ד ס״ס רמ״א שהקשה שם ע״ד היראים שאמר והמכה אביו רשע חייב וז״ל וק״ק מאי חייב דקאמר דברשע
דלא עשה תשובה אפילו להרי״ף ליכא אלא איסורא ותו הא דקאמר וחנן ביבמות כו׳ חייב ונו׳ וו היא שקשה דהא אוקמא בש״ס כשעשה
חשובה והנא ברשע ולא עשה תשובה קאי עכ״ל,נם השם חדש כתב סוף דבר דברי רבינו נפצאו ממני אס לא שנאמר בדוחק דהאדקאמר
ויבינו חייב ר״ל מכת מרדות חייב דהיינו איסורא דרבנן עכ״צ,אולס לגירסת הכת״י שלפנינו א״ש דרכינו מעיקרא אמר דלמ״ד לא מקשינן
הכאה־לקללה המכה אביו רשע חייב .ומש״כ דקיי״ל כר״י נו׳ צ״ל וקיי״ל כר״י והוא לענין מסית ומדיח דאע״ג דלמ״ד דלא מקשינן
הכאה לקללה הננכה אביו רשע חייב מ״מ במסית ומדיח איט כן שהרי אמרה תורה כו׳ ואח״ז כתב רביט דסתם לן תנא דמקשינן הכאה
לקללה וא״כ המכה אביו רשע פטור כמו המקלל ועז״א רביט ותנן ביבמות כו׳ חייב כו׳ ור״ל ג״כ נאוקימתת הש״ש דמקא מעשה תשונה
הא לא״ה אינו חייב ול״ש נין מכה למקלל .אלא משכ״ר דסתם לן תנא דצא נר״י קשה דהא תדבר"• להסתו ולקללו אמר כמבואר בגפ׳
זא״כ אף למ״ד דמקשינן הכאה לקללה א"ש תדבר״י אם כהרי״ף והרמנ״ם והסמ״ג דתדנר״י בלא עשה תשובה מיירי ומ״מ אסור לבן
לעשות ק אע״ג דאין חיוב מיתה  .או כמש״כ התוס׳ ביבמות כ״ב נ׳ דתדנר״י כשעשה תשובה איירי( .ה) צי׳ סילווא מר ט׳ למיפתח ליה
בועתא פי׳ מורסא משוס כו׳ כצ״ל ובניפש איתא בזה״ל תולדה למכה אביו ואמי שלא יקיז להם דם שמא יחבל בהם כדאמרינן נפ׳ אצו הן
הנחנקין [פ״ד ב׳] ר״פ ט׳ והריקאנטי סי׳ תס״ת העתיק דברי היראים וצא כתב שמא יחבל בהם ועיי״ש בביאור מעשה בצלאל שכ׳ דבאמת
הקזת דם פ״כ חבלה חשיב ול״ש ע״ז לשון שמא אולם בהכת״י שלפנינו חסר כל התולדה ונראה דס״ל כהרמב״ן בתורת האדם שכ׳ ננ״י
דס״ל דכיון דחבלה גופיה לרפואה היא מותר לבן להקיז לאביו אבל בנדפס הוא כדעת הרי״ף שכ׳ הרמב״ן שם טון דאיכא אחריני לא
שבקינן לברא למיעבד הכי דילמא חביל ביה ספי ממה שהוא בדרך הרפואה זהז״ל שגגת חנק ולפי״ז א״ש לשון היראים הנדפס שמא יחבל
בהם דר״ל שמא יחבל בהם ספי ממה שהוא בדרך הרפואה ולחנם הניח זה נצ״ע בביאור מעשה בצלאל הדל ודע דמש״נ כאן רב פפא
לא שביק לפנינו הגי׳ רב לא שביק כו׳ וגי׳ רבינו הוא גי׳ נה״ג הל׳ כיבוד והשאלתות סי׳ ס׳ והרי״ף והסמ״ג ובהע״ש שאילתא ק״ה אות
ה׳ החזיק בגירסא זו טיי״ש .ומש״כ כאן להגיה בומתא כ״ה בנדפס ובערוך ערך בע ובסמ״ג אבל בגמרא לפנינו כוותא .ובה״ג סי׳ נ״ז
כתב בחתא ופשוט הוא שר״ל ג״כ בעתא בחילוף ח׳ בעי״ן כידוע שאותיות אחה״ע מתחלפות  .ובסו״א מגילה כ״ח א׳ הקשה למה לא שבקו
לבניהם
□ע
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""יראים

וו רביעי.
הד׳ .חייבי לאוין .מ״ב :לאתענה ,גר לא תונה ,לא תונה איש את עמיתך ,ולא
^""תלחץ [גר] .אלמנה רתום לא תענון .לא תהיה לו כנושה .לא תענה על ריב.
ודל לא תהדר בריבו .ולא תטה משפט אביונך כתבו .אל תחרג נקי וצדיק .לא
תכחשו .ולא תשקרו .לא תקלל הבירך ועצמך .דל לא תשא .וגדול לא תהדר.
רכיל לא תלך .לא תשא שמע שוא .אל חשת ידך עם רשע .לא תעשו עול
במשפט .אחיך לא תשנא .על דם רעך לא תעמוד .לא תקום .ולא תטור.
בפרך לא תרדה .בעבד שלא תמכר .עבירת עבד לא תעבוד [בו] .לא תאמץ
ולא תקפץ .משפט לא תטה .חמור (א) לא תראה ,בה לא תתעמר ,שור נדחה
לא תראה( ,חמור לא תראה) באבדה לא תתעלם ,דמים לאתשים ,לא
תשלח בעלת בעל ,אונם לא תשלח ,עבד לא תסגיר ,חרמש לא תניף ,לבב
אחיו לא ימם ,משפט גר לא תטה ,לא יוסיף להכותו ,במדה ומשקל ובמשורה
לא תעשו[עול][ ,בכיסך] ובבתיך לאיהיה:

סימן קעח [ימג]

לא

תענה .תירא ותעבוד את ה׳ אלהיך הזהיר וצוד .שלא להעיד עדות שקר דכתיב כעשרת הדברות
הראשונות ואחרונות לא תענה ברעך עד שקר  .ונראה הרבר שבשני עדים הכתוב מדבר כדותנן בסוטה
פ״א [ל א'] לא יקום עד אחד באיש ממשמע שנאמר עד איני יודע שהוא אהד (א) שטועיל לחייב ממק
בב׳ עדים חייבין כדאמרינן בשבועות [ל״נא׳] הכל מודים בעד סוטה פי׳ בעד טומאה דסוטה שחייב ובמעיד
בב״ד במקום שאינו יכול לחזיר ולהעיד הכתוב מדבר שכל עדות האמורה בתורה בב״ד הכתוב מדבר דילמוד
סתום מן המפורש דכתיב גבי שמיעת קול אלה בפרשת ויקרא נפש כי תחטא ושמעה קול אלה והוא עד
או ראה או ידע אם לא יניד ונשא עונו .ואמרינן בת״כ ובשבועות העדות [ל״ב א׳] השביע עליהן חוץ
לבי״ד וכפרו (ב) בבי״ד פטורין וטעמא אמר אביי אם לא יגיד ונשא עונו( .ואמר אביי) לא אמרתי אלא
במקום שאינו (נ) מגיד זה מתחייב זה בטמון .וספק בידי (ד) אם ילמוד עד דהתם מעד דהכא וצריך שאלה.
ר׳ אומר א ינו נוהג אלא בראויין .ואם הוזמו עדים ענוש עליהם בם׳ שופטים ושוטרים דכתיב והנה עד

תועפות ראם
לבניהם למיפתח מוחא נו׳ הז״ל למחול על מודם א״ו כל כה״ג שהיא דרך מיון אין כבוד האב מחוג ואילו בקדושין ל״ב א׳ פרש״י ד״ה
דלמא רתח ואמר לאמה מידי ברתחי׳ ואפ״ה משנ :דמחיל ליה ליקריה עיי״ש ויש לומר דלא דמי הא דא״ל מידי ברתחי׳ להר דניחנול
_בהם שזה לא יכול האב למחול ובהע״ש סיף סי׳ 0׳ כתב דגם בביזוי לחוד כלא הכאה וקללה לא מהני מחילה זצ״ל דא״ל מידי נרתח',
נודאי אינו של בזיון אלא העדר הכבוד והמורא ובס׳ מנחת חינוך מ׳ מ״ח כתב אם אביו מוחל ומלוה להכותו נראה דאין חייב כלל וכן
בחבירו וא״ע כלל אע״פ שלא מצאתי זה מפורש מ״מ הסברא נותנת כן כנלע״ד ברור עכ״ל ולא העיר מדברי המו״א ועיין בברכי יוסף
ליו״ד סי׳ ר״מ ובשיירי ברכה שם.

(א) טפל לא תראה .כצ״ל ודע דחסר כאן .פנים לא תכיר .לא יקוס עד אחד .ובסוףצ״ל .בכיסך ונביתך לא יהיה.
(א) אלא זה בנה אב כ״מ שנאמר עד הרי כאן שנים עד שיפריע לך הל אחד מיהו ע״א שמועיל לחייב ממון בשני [כשני] עדים חייב
כצ״ל[ .הגרא״ד]( .ב) וכפרו ובאו והודו בבי״ר ט׳ כצ״ל( .ג) בנדפס הגי׳ שאילו .ובת״כ הגי׳ שאינו מגיל זה שמתחייב זה כו׳
זכצ״ל כאן( .ד) ישפר ,בידי אם ילמזד עד דהכא מעד זהתס וצריך שאלה .מ״ל להגיה בדברי רבינו היראיס וקאי על מ״ש רבים
מקודם דלא תענה ברעך עד שקר נלמד מן המפורש משמיעת קול אלה דדוקא בב״ד במקום שאילו מגיד זה מתחייב זה בממון ואיו״כ
כתב רבינו שהוא מסתפק בזה ולפמש"כ ורבי אומר אינו נוהג אלא בראויין להעיד .זששזע דקאי אלא תענה דהכא .נראה דפשישא ליה
דנלמד עד דהכא מעד דהתם .וננדפס הגי׳ וצריך שאלה לרבי .ואיני נוהג כו׳ ינ״ל להגיה תיבות אלו "ואינו נוהג אלא בראויין להעיד"
קודם יספק בידי כו׳ וא״ש דפ״ז קאי הספק שמסתפק רבינו והמנחת חינוך מ׳ ל״ז מסתפק ג״כ בזה כיון דכתיב בתורה לא חסנה ברעך
עד שקר א״כ דוקא אם הוא עד ט״ם התורה אבל אם אינו עד ע״פ התורה א״ע בלאו זה או אפשר דגם פדים פסולים אך הבע״ד
קבלו עליהם בד״מ ג״כ עוברים בלאו זה אף שהם א״ח ק״ש עיי״ש וחידוש שלא הפיר מדברי היראים דכאן .והרמב״ן בפי׳ התורה
דברים ה׳ כתב ,וביאר ולא תפנה ברעך פד שוא לאמר להעיד על חבירו אפילו דבר שאינו כלום ולא •תחייב בו כלום בב״ד [כצ״ל]
כגון שיעיד אמר פלוני לישן לזה מנה ולא קנו מידו כי שוא דבר במל עכ״לוהמנחת חינוך שם הניח דעת הרמב״ן בצריך תלמוד טיי״ש
ואני אומר דכוונת הרמב״ן כגון שהנתבע אומר לא היו מריס מעולם ואס יבואו פלוני ופלוני ויעידו שאמרתי ליתן הריני נותן ואיני
חוזר
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תניא .ר׳ יופי הגלילי אומד הירא זה בן ארבעים שנה ,פי׳ תש כח ואיכא למימר תרי תנאי אליבא
דר׳ יוסי הגלילי .ותניא שמע קול קרמת והרתיע הנפת תריסן והרתיע צחצוח הרבות ומים
שותתים על ברכיו חוזר ומסקיק נ״ע טורו בהא משום לא ימם לבב אחיו כלבבו.

סימן רטז [רמא]

משפט

גר לא תטה .כתוב בפ׳ כי תצא למלחמה לא תטה משפט גר יתום .ותניא כשפרי לא תמה
משפט גר ואשה (א) מה אני צריך והלא כבר נאמר לא תטה משפט מלמד שכל המטה משפט
גר ויתום עובר בב׳ (ב) לאוין.
סימן ךין [רמז]

לא

יוסיף להכותו .ויראת מאלהיך ולא תבה את חברך דכתיב כפ׳ כי תצא ארבעים יכנו ולא יוסיף פן
יוסיף וגר .ותניא בספרי אם הוסיף עובר בלא תעשה אין לי אלא בזמן שמוסיף על המנץ (אבל) כל
(א) אומד שאמדוהו בב״ד מנין .ת״ל לא יוסיף מכל מקום .אין לי אלא מכה רבה מכה מועטת מנין ת״ל
אלה ,ומה שמינהו להכותו עד ארבעים או כאשר אמדוהו בב״ד אם יוסיף על האומד עובר בלא תעשה מי
שאין לו רשות להכותו ק״ו המכהו שעובר בלא תעשה .ואפילו לא הכהו בהגביהו ידו על חברו נקרא רשע
ואע״ם שלא הכהו שנאמר ויאמר לרשע למה תכה רעך למה הבית לא נאמר אלא תכה [סנהדרין ג״מ ב׳] זעירא
 nא״ר חנינא נקרא חוטא שנאמר ואם לא לקחתי בחזקה וכתיב ותהי חטאת הנערים וגו׳ .רב הונא [אסר]
תקצץ ידו שנאמר וזרוע רמה תשבר רב הונא קצץ ידיו (ב) ר׳ אליעזר אומר אין לו תקנה אלא קבורה
שנאמר ואיש זרוע לו הארץ .לפיכך צריך האדם להזהר שלא יגביה ידו על חברו להכותו אפילו (נ) על
אשתו .אבל אם מתכוון לייסרה ולהדריכה או לייסר חבירו ולהדריכו מותר שנאמר שוט לסוס ומתג לחמור
ושבט לגו כסילים .ותגן במכות באלו הן הטלק [0׳ א׳] מה יער רשות אף כל רשות יצא האב המכה את בנו
והרב הרודה את תלמידו ושליח  Toשהם מצרה .וצא (ד) ולמד סכמה מלקות דרבנן שהם לייסר בגי אדם
אפילו לא עבר על דברי וזבמים למדנו שמתבוין מייסר ואינו עובר ואם הוא עבריין אפילו במצוה אחת רשאי
להטתו דקיי״ל כסתם משנה דתנן בסנהדרין באלו הן הנהנקין [פ״ה ל] זה חומר במקלל מבמכה וכו׳ .ומקשינן
עלה בגט׳ וליתני זה חוטר במכה מבמקלל שבמכה עשה בו שלא בעמך כבעמך מה שאין בן במקלל ואמר
קסבר מקשינן הכאה לקללה ואע״ג דפליני תנאי התש אמרינן ביבמות בהחולץ [מ״נ נ׳] לכללא סתם מתני׳
ומחלוקת בברייתא הלבה כסתם ואמרינן נפי בב״מ פרק איזהו נשך [ע? נ׳] רב שעורים אחוה דרכה תקיף
אינשי דלא מעלו ומעייל להו בנוהרקא דרכה ואמר ליה רבה שפיר עבדת דתנן (ה) [ראית] שאינו נוהג
בשורה וכו׳ .והא דתנן בב״ק בפ׳ המניח [ל״ג א׳] אדם באדם משלמין במותר נזק שלם .ולענין (ו) טה שפי׳

תועפות ראם
חלוצה לכהן המס דהוי דרבנן וכ״נ המאיר עין בפי׳ השפרי דבריה פ׳ קצ״ז עיי״ש ודלא כמשנה לגר דברים כ׳ פשק ח׳ וא״נ אין
"** להגיה הכת״י ומ״ש דרבנן ר*ל עבירה דרבנן ותל"בז .ובביאור נחל אשכול כ׳ לפרש מ״ש ריה״ג בשכרי הירא זה בן מ״ם שנה עפמ״ש
ביומא פ״ו ל ה״ד בעל תשובה ט' באותו פרק זש' שעדיין בחור ונבחו אז כן נשעה ככובש יצרו כע״ז י״ש א ,שעושה תשובה
כשהוא אה וריה״ג דאמר הירא אפי' מאישור עשה קשה הא עבר על מ״ע ושב לא זז משס עד שמזחלין לו וביון שיש תקנה תומ״י
בחשיבה אמאי חוזר עז״א בספרי שהוא בן מ' שנה דמשס ואילך תש כמו וירא שלא תתקבל תשובתו שאינו באותו פרק יעיין שבת
קנ״ב א׳ ובהגרש״ש שם.
(א) יחוס .כצ״ל( .נ) דכל א' מישראל ( f"0אלא בלאו  'fiדלא תסה משפט דהיינו הסי' בפה אפילו לא עשה מעכה כדלעיל סי'
ר״ג עיי״ש ול׳נ הווי העמודים וע״ד הרמב״ם שם״כ מהל' שנינדרין אע״ג דכתיב לא תפשו פול במשפט וכתיב לא הפה משפנו
מ״מ צא נמנה אלא לאו א׳ כמש״ב הסמ״ג ש' ר״ה ר״ו וביאר המל״מ בדרך מצותיך ח״ב דעתם שאף שנאו בזה ב׳ אזהרות מ״מ
כיון שהכל הוא ענין אחד אינו נמנה במנין המצות כי אם באזהרה אחת עיי״ש .ותמימי על וזי העמודים בביאורו לשי׳ רמ״א שהניח בנ״ע
דברי הרמב״ם ולא ראה דעת השמ״ג והפר״ד בזה דלק״מ ועיין לעיל סי' קצ״ד וסי׳ קפ״ו.
(א) על כצ״ל ולשון הסמ״ג לאוין קצ״ס על כל אומד( .ב) ידיו .עמלא לפנינו ידא ופי׳ יד אחת זכ״ה בנדפס ר״ה קצ׳ן ידא ר' אלעזר
אומר כו׳ וכצ״ל כאן וס״ס מש׳׳כ כאן ר׳ אליעזר ביו״ד( .ג) עיין שו״ת הרדב״ז ח״ג פי׳ תתפ״ח ושו״ע אה״ע סי׳ קנ״ל ס״ג
בהגס״ר ובאה״ג שס שיש יותר להחמיר מבמכה את חבירו ובם' שדי חמד אשפת דינים מערכת ה״א סי׳ ה' כתב אולי כוונת הרא״ס
לשלול סברת הטועים של היש״ש פ״ג דנ״ק שדרשו לעצמם בטענה דאדעתא דהכי נסבא לכן כתב אפילו על אשתו עיי״ש ( .ד) מכאן
עס״ס חסר בנדפס ונ״ל דצ״ל בדברי היראים דכאן אפילו לא עבר אלא על דברי חכמים זמשכ״ד שמתכוין מייסר ואינו כ׳ הנרא״ד נ״ל
• דצ״ל המתכוין לייסר אינו( .ה) דתגיא כצ״ל( .ו) ולפי כצ״ל [ .הגרא״י] .
אהד
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צו

מכה שני פטור שהרי הראשון רשע הוא התם בשחבלו זה בזה בשוגג טוקמיגן שלא נעשה ראשון רשע
והם בני תשלוטין כדתנן בם׳ כיצד [נ״ו א׳] אדם מועד לעולם בין שוגג וכו׳ .ותקיף דרב שעורים .פי׳ מכה ומעשה.

פימן ריח נים]
לא תעשו עול במדד .במשקל ובמשורה בכיסך בביתך לא יהיה .ויראת מאלהיך צוד .והזהיר כפ׳ קדושים לא
תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה .ותניא בת״כ .לא תעשו עול במשפט אם בדין הרי
הדין אמור א״ב למה נאמר במשפט במדד .מלמד שהמודד נקרא דיין שאם שקר במדד .קרוי עול .שנוי.
משוקץ .הרם  .תועבה  .וגורם המשה דברים מטמא את הארץ ומחלל את השם ומסלק את השכינה
ומפיל את ישראל בחרב ומגלה אותם מארצם .במדה זו מדת הארץ במשקל זו טורטני .ותניא גהמוכר
את הספינה [ש״ע ג׳] ובאיזהו נשך [ס״א ל] מדד .זו מדת קרקע שלא ימדוד לאהד בימות החמד .ולאחד
בימות הגשמים .במשקל שלא יטמין משקלותיו במלח ובמשורה שלא ירתיח .ק״ו ומה משורה שהוא
אחד מל״ג (א) בלוג להכי קרי למשורר .לוג שהיא מדה קטנה הנזכרת בתורה דכתיב ולוג אחד שמן ק״ו
הין והצי הין שלישית ההין רביעית ההין לוג חצי לוג רביעית לוג .הין צדק .ותניא ר יוסי בר יהודה
אומר והלא הין בכלל איפה הוא אלא שיהא ההין שלך צדק (ב) פי׳ אביי בהזהב [«׳» א׳] שלא ידבר
אהד בפה ואחד בלב ולאחר שמדד או שקל צריך שיוסיף בו מעט  .כדתניא (נ) היה שוקל לו [עין] בעין
גותן לו נרוטיו אחד מעשרה בלח ואחד מכ׳ ביבש .פי׳ ר׳ אבא בר ממל משמיה דרב אחד מעשרה
(ד) כלומר לעשר .מנה״ט דאמר קרא וצדק צדק משלך ותן לו.
תולדות התוספת .גזרו חכמים במקום שנהגו להכניס שיעור גרומיו בשעת משקל כדתניא (ה) נתחייב
להכריע .ותולדות מדות  .כדתנן בהמוכר את הספינה [ט״ח א׳] הסיטק מקנח את טדותיו לאחר
שלשים יום ובעל הכרם (ו) לאחר י״ב [חודש] (ז) לר׳ שמעון ב״ג חילוף הדברים לפי שאינו מודד תדיר
ונרקב (ח) יותר הלכך צריך לקנחה וקיי״ל כרשב״ג שבכ״ט ששנה במשנתינו רשב״ג הלכה כמותו חוץ מערב

,תועפות .ראם
(א) אחד מל׳ /בלוג כו׳ בנדפס ליתא מל״ג וכ״כ שש אחד בלוג הקפידה עציו תורה הין כו׳ וכמו כאן שכתוב אחד מל״ג כ״ה
ברמב״ם פ״ח מהל' גניבה ה״ז אבל לפי״ז לא יתכן מש״כ כאן אח״ז להט קרי למשורה לוג שהיא מדה קטנה הנזכרת בתורה דכתיב
ולוג א׳ שמן דמאי שייטי' משורה ללוג ובנדפס ליתא כנ״ל ונראה דתיבת מל״ג שכתב כאן מיותר ושפיר פי' רטנו מ״ש דקרי לה
משורה והרי היא לוג זעז״א שהיא מדה קטנה הנזכרת בתורה כו' ומה שהייה רבינו ק״ו נו׳ לוג הצי לוג רביעית לוג ה״ס אי במשורה
אחת הקפידה תורה אע״פ שהוא דבר מועט כש״כ כשמכר לו משורות הרבה שעולה האונאה נין טלם לאחד מכל המדות האלו הין
נו׳( .ב) ולאו שלך צדק כצ״ל( .ג) כדתניא .השנה היאנב״ב פ״ח ב׳ ונראה מדברי רטנו שבמשנה איתא אחד מעשרה נמ״סור״א
ב״מ משמיה דרב הוא שפירש אחד מעשרה כלומר לעשרה וזש״ר כלומר לעשר והוא פי' עמ״ש במשנה מעשרה אבל לפי״ז יקשה מנ״ל
לראב״מ לפרושי הט ולפי מש״כ לפנינו במשנה א״ש כמש״כ התום׳ והרשב״ס שס מלישנא דמתני' דייק דקתני אחד לעשרה וצא קתני
<<-תד מעשרה .ויותר נראה דמש״ר כלומר לעשר אין זה פי' לתיבת מעשרה אלא שהוסיף למ״ש במתני' אחד מעשרה שהוא אחד מעשרה
”בליטרא לכמה לימרין הוא התוספת עז״א כלומר לעשר דהיינו לעשר ליטרין הוא מוסיף אתד מעשרה בליטרא וא״ש מתני׳ לגי׳ רטנו

ג״כ ואדרבה זהו דיוקו של רא5״מ דאם התום׳ הוא אחד לי׳ א״כ הו״ל במתני׳ אחד לעשרה ומדשנינו אחד מעשרה ש״מ דאחד מעשרה
שבליטרא הוא מוסיף לי׳ ליסמין והוא אחד ממאת ובנדפס איתא ראי״מ אמר אהד מי' בליטרא לי' ליטרא מנה״מ כו׳ ודע דבנדפס כחוב
מקודם פי׳ אחד באחד עכ״ל והוא פי׳ על עין בעין דמתני׳ וכאן ליתא וראיתי בנוסחת המשנה שברי״ף שכתוב כמוש״כ היראים אחד
מעשרה במ״ס וכ״כ בת״כ פ' קדושים וזש״כ רטנו כדתניא רומזלהברייתא דת״כ( .ד) בכ״י נכתב א׳ מ' בטעות הסופר .המעתיק .
(ה)כדתנן וחייב להכריע לו טפח כצ״ל( .ו) הטח כצ״ל( .ז) ליתא בכ״י המעתיק( .ח) ונדבק כצ״ל ועיין בסמ״ג עשין ע״ב שכתב
וקיי״ל כרשב״ג כוי והוא מדברי רטנו הרא״ס ועיין שס שנתן טעם להרמב״ם פ״ח מהל׳ גניבה הי״ח שפסק דלא כרשב׳ /והובא בהגהת
מיימוניות שס וז״ל מפני שיש אמוראים שאין סוברין כלל זה כ״א ר׳ יוחנן לבדו ואף לר׳ יוחנן יש אמוראים אציביה עכ״ל ועיין ביאור הגר״א
צהו״מ סי׳ תכ״ג סק״ג ליקוט שני ,ובהגהות מהרצה״ח לגיטין י״ס ב' דאמר רבא שס הלכה כרשב״ג ור״ג משמיה דרבא אמר אין הלנה
כרשב״ג כ' וז״ל קשה למה צריכין כאן בש״ס לומר הלכה כרשב״ג וק איך אמרינן נא; משמיה דרבא אין הלכה כרשב״ג הרי לא מצינו
שום הולק על כלל זה דכ״מ ששנה רשב״ג הלכה כמותו אלא ודאי דכלל זה אין מונח רק כ״מ ששנה רכב׳ /במשנתינו ולא ברייתא כו׳
עכ״ל ואישתמיטתיה דרבא ל״ל הך כללא דכ״מ ששנה רשב״ג במשנתינו הלכה כמותו כמש״כ הרשב״ס ב״ב קל״ב ב׳ שהביא הגר״א שס.
והנה הנר תמיד כ׳ עמ״ש הרמב״ס בפיה״מ דכריתית ד׳ ח׳דהלכה כרשב״ג דה״ט משוס דקיי״ל הלכה כרשב״ג נמשנתינו עיי״ש והרב
הגאון ר״ב הכהן בקונטרס הוראת היתר שלו כ' וז״ל נעלם ממנו אז דרשב״ג שנכנסולימד כו' הרי היה אז בזה״ב וא״כ ע׳'כ דלאו היינו
רשב״ג דבכל הפ״ס דקיי״ל כוותיה במשנה שהוא אביודרטנו הקדוש כנודע ורשב״ג דכריתות היה אביו דר /,דיבנה עכ״ל ואני אומר
דדעת הנך תמיד כמש"כ הק״נ להרא״ש פ׳ אע״פ ס״ס כ״ז וז״לועוד נשמע מן דא דהך כללא דטיל הלכה כרשב״ג קאי בין ארשב׳/
שהיה
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(א) מכריעו .כיבוד מאכיל ומשקה מלביש ומכסה מכניס ומוציא ואמרי (ב) ליה רבגן לר׳ ירמיה משל אב
והא דתניא נאמר כבד את אביך ונאמר כבד את ה׳ מהונך מה להלן בהסרון כים אף כאן בחסרון כים
ומפרש התם לבטל מלאכה פי׳ שצריך הכן שיתבטל ממלאכתו ויככדם  .ותניא מכבדו בחייו מכבדו במותו
בחייו כיצד נשמע בדברי אביו למקום לא יאמר שפטוני כשביל עצמי פטרוני בשביל עצמי מהרוגי בשביל
עצמי אלא בולם בשביל אבא .במותו כיצד .היה אומר בדבר שמועה לא יאמר כך אמר אבא אלא כך
אמר אבא מרי [הריני (נ) כפרת משכבו] והגי מילי בתוך י״ב חודש מכאן ואילך [אומר זכרונו לחיי העולם
הבא] .רב יוסף שמע קול כרעה דאימי׳ אמר איקום בקמה שבינה דאתיא .ואי; שיעור למורא (ד) ובבוז־-
בל הזהיר הרי זה טשוב־ ואם אביו עובר באחת מכל מצות האמורות בתורה במזיד’ולא (ה) ”עשה
תשובה פטור ממוראו וכבודו כדאמרינן באיזהו נשך [פ־נ ft׳] הניח להם פרה וכל דבר [הכפויים] חייב
להחזיר מפני כבוד אביהם .וה״מ מחייבי בכבוד אביהם קרי כאן ונשיא בעטך לא האור בעושה מעשה עמך

7

תועפות ראם
(א) נ' רנינו •רוחם נתיב א' ח״ד פרש"׳ שאס היה חולק עם אחד לא יאמר לו נראין דגר׳ פלוני עכ״ל .מלשון זה נראה דדוקא גפניו
אסור להכריעו ונזה א״ש מ"ש בירושלמי פ״ב דפוסה ה״ה תני ר״א נ״ר שמעון אומר רואה אני את דגר׳ אלעזר גן שמוע מדברי
אנא ועיין הגרש״ש סוסה ׳"ז א' תום׳ ד״ה צא נע״ב שנתקשה נזה וברש"׳ שלפנינו ליתא תיבת לו יע"; רש"׳ שנרי״ף שהוסיפו נו
דברים דבר• פ׳ אותו החולק נגד אביו והוא נורע פי' הב"׳ סי׳ ר׳׳מ נכיונת רש״ ,בתי׳ השני דנם טונת רש״• כהרמ״ה ע״״ש ( .ב) לפנינו
ואורו ליה( .נ) התיבות המוסגרות ליתא ננ״י ונשאר מקום פנוי והסופר דצג-פ״ז ,המעתיק .ומש /היראים זכרונו לח" הסוה״ב כ״ה נד״ף
ורמנ"ס וה״ג סי׳ נ"ו ובסמ"ק 0״ נ' ונראנ"ן אבל לפנינו בגמרא והרא״ש זכרונו לברכה לח״ העוה״ב וכ' השם חדש לפלא על הטו״ז יו״ד
סי׳ ר״מ סקי׳ג שתפס אותן החוחמין זלה״ה שמחסר׳; למ"ד ולא ראה גי' הגי רנרוותא ואני אומר כ• הט״ז דקדק נמש״כ ואותן החותמין
ז״ל ה״ה מחסרים למ"ד עכ״ל דמאחר שנותנים בשתי תיבות ז״ל ה״ה ע"כ אי; הר״ת של זיל זכרונו לח״ דא״כ נסמך הל׳ להב' ההי״ן
דלת״ היא סמוך להעוצם הבא וע״נ דכוונתם זכרונו לברכה עש"ה זכר צדיק לברכה ויפה נ׳ הט״ז שמחסרין למ״ד צח״ ( .ד) למורא יכיטד
בנדפס הגי' לכיבוד ומורא וניסחת הכת"׳ נכון נזה דרניני הקדים לעיל מורא לכיטד נמש •/יתירא ותכבד אביך ואמך כוי מורא ס׳
כיבוד ט' וססעם בזה אע״ג דניטד קדים נקרא בפי יתרו ומורא נס' קדושים נ׳ השם חדש משום דמצות מורא עדיפא דאיתא נין באיש
בין באשה ע״ן קדושין ל' נ׳ ונהרא״ס פ' קדושים .ולי נראה דה״ס משום דניבוד הוא נקום ועשה כנו; מאכיל ומשקה כו׳ ומורא הוא
בלא תעשה דהיינו לא ישב במקומו ולא ידבר כו־ ומקרא מלא הוא חהצים ל״ד ס״ו פור מרע ועשה סוב ולכן נס היראים הקדים מורא
לכיבוד ומה מאד יבואר נזה לשו; הנדפס אלא כל הזהיר והזריז הר״ז משובח [ובכת"׳ חכר תיבת והזריז] דנמש״ג הזהיר הוא למורא
שהוא בל"ת והזריז הוא נקום יעשה דהיינו כיבוד  ,והא דלא חני רמתנה ריש פאק גבי א"ד שאי; להם שיעיר כיבוד או"א ומורא עיי״ש
_נהר( ]_/ה) ולא עשה תשונה פטור ממוראו וכבודו בי' ,כמש״ב הרמ״א ניו״ד סי' ר"מ סעי' ׳״ח יזהו דעת היראים והסמ״ג עשין
קי"ב דלא נהמחנר שם שפסק כהרמנ״ם פ״ו מהל' ממרים הי"א .ובנימוקי מהרת"׳ להרמנ"ם שם כ׳ לתרץ דעת הרמנ״ם שלא יקשה מהך
דא״נ ס"ב א' עפמש״ב דהא דמכנדו לאחר מותו בלי ספק הוא מדרבנן ע״"ש יכ״כ התפא"• נפי׳ למשנה פ״א דקדישין דניטד לאח״מ
הוא דרבנן אולם מדברי רביני היראים ברור דהוא דאורייתא דצא כ׳ זה בתולדה כדרט ומש״כ שם מהרא״י נןנחץהכו״ס לא ראה
בדברי היע״ד ח״ב נסופו-גם נספר שושנת אברהם באהל לאה פי לך לך נ׳ כדברי היע״ד ולא זכרהו ועיין נשו״ת(ע״א\בי׳ קס״ז אות נ'
וכבר קדמו הלח״מ וע'ין(_אפ^\ח״ב בהצעה שבראש הספר ובקול הרמז יבמות פ״ב מ״ה חי' נדבר שעליה נעשה ר5ע אין לכבדו נזה
ולכן הקשו בגמרא ומפני כבוד אביה; שלא יאמרו שפרה או טלית זו של רנית הוא ויהיה לו גנאי חייבי; להחזיר פ" נתמיה כיון דלא
עשה תשונה יתבזה ויתבזה נזה משא״כ נשאר דברים חייבי; לכבד אב רשע נ״ה לדעת הרמנ״ם {,והנה בנדפס כתוב נא; אחר ומשני
נשעשה תשונה נזה״ל פי׳ מ; הרבית ופי' תשובת רבית מפורש בסנהדרין [בפ״ג כ"ה ב׳ .כג״ל] זאפי' לנכרי איט מלוה ברבית ואס אביו
ט׳ עכ"ל .ובכת״׳ שלפנינו ליתא והשם חדש שם כ' ע״ד היראים וז״ל מפשסמת דגר׳ רנינו נראה דצענין נטד או״אננד צריך שיעשה
אביו תשובה כזאת אפילו לנכרי ילא סג׳ בחזרת הרבית ומנ"ל הא ואימא דדוקא צעגין עדות נע׳ הכי ט׳ וע"ק שהרי מסוגיא דנ״ק
שהניא רטנו משמע דכל שהחזיר הוי תשונה וח״נין בכבוד אביה; מדקאמר אינטי לי' להדורי נוי שלא הספיק להחזיר עד שמת ט׳ יצ״ל
בדוחק דלא קא׳ למה שלמעלה לענין כניד אצא כיון דהטא כשעשה תשובה ס״ס רטט ופי' תשובת הרבית והיינו אאינש׳ דעצמא ולענין
עדות קמ״ר׳ עכ"ל .ולי נראה דרטט קאמר דאף דלא ׳דעינן אס החזיר הרבית או צא מ״מ אם ראינו שעשה תשונה תיצין לומר דטדא׳
החזיר הרבית שלקח ופ״ז מפרש תשובת הרבית דאפ לו לנכרי איט מלוה ברטת ודבריו מוכרה׳; נפי׳ הגמרא דמאחר דצא הספיק להחזיר עד
שמת א"כ איפה ובמה ניכר תשובתו ומה רגלים לדבר שעשה תשונה נח״ו,אע״כ דראינו תשובתו מהא דאפי' לנכרי לא הלוה בדנית יא/
בודאי הי׳ מחזיר נ״כ מה שלקח והא דצא החזיר משוס דצא הספיק עד שמת ולעולם אם החזיר הרבית נם רטט מודה דתי כך חייבים
במוראו יכבידו כנ״ל ברור /.יבמש"כ בדעת רטנו דכיטד או״א במיתתן הוא דאורייתא נ״ל ראי' ממס׳ שמחות ספ״ט שאמרו שם גדול
המכבד או״א במיתתן מאיצי כנד; בחייהם שהמכנד; נח״הס אינו מכבד; אלא מיראה והמכנדן במיתתן אינו מכבדן אצא מפני נטד
המקום ואי ס״ד דנמיתתן הו• דרבנן האיך גדול מאילו כבדו בחייהם שמקיים מ״ע דאורייתא ולפנינו נמס׳ שמחות הגירפא המכבד או״א
במותן כאילי כבד; נחייה; אבל התניא רבתי סוף הספר כ׳ גדול המכבד נו׳ מאלו כנד; נו' ויש לדחות דהא כ' הנו"ב מ״ת ח' אהע״ז
סי' מ״ה כבוד נח״ס עדיף מלאחר מיתה ע״״ש וע״כ צ״ל דכוונת המס׳ שמחות לעניין יפי׳ המצוה וסהרתה לשמה ותל״מ והא כדאיתא והא
כדאיתא.מיהו ראיית התפארת ישראל נפיה״מ לקדושי׳ פ״א ממ"ש בקדושין צ״א נ' א׳ ידעי צא נפקי ע״; ח״א מהרש״א שש שב׳ לקראת המת כ׳
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צח

ומתרצינן כשעשה תשובה ואם אכיו ואמו [אומר לו (ו) לעכור מצור] אינו רשאי דתניא ביכטות פ׳יא
ובאלו מציאות (ז) יכול אמר לו אביו ואמו חלל את השבת יבול ישמע לו ת״ל ואת שבתותי תשמורו
כולכם חייבים בכבודי .יש לתמוה׳) (ח) לי מעמך בעושה מעשה עמך .ויש לתרץ דלא □קרי רשע
על המצוות  ,ובדיבור לא מקרי רשע דדברי הרב ודברי התלמוד [דברי מי שומעי;] ולא מצינו עונש בתורה’)
וכל המכבד אביו ואטלמעלה עליו הכתוב ’כאלו_םכבדו'שהרי השוה כבודם לכבודו שנאמר כבד את
ה׳ מהונך [קדוש•! ל‘ נ׳].

ן ה׳ רן

סימן רכג

נלז]

הוכיח תוכיח .צוה בוראינו הרואה דבר בהברו שאינו הנון שיוכיהנו וידריכנו לטובה דכתיב בם' קדושים
הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא .ואמרינן בב״ס באלו מציאות [ל״א א׳ן הוכיח
תוכיח אפילו ק׳ פעמים ממשמע (א) תוכיח אין לי אלא רב לתלמיד תלמיד לרב מנין ת״ל תוכיח מכ״ש
ובמקבל תוכחתו וחוזר בו אם הוא חברו או שאינו רבו ואינו מקבלו חוזר להוביח דאמרינן בערכין [טי! נ׳ן
הוכיחו ולא קבלו מנין שיחזור ויוכיחנו ת״ל הוכיח תוכיח ולרב במקבלו ולחברו כשאינו מקבלו תרווייהו
נפקא להו טהוכיח שנראה לו בתלמוד שקולים הם ויבאו שניהם פירשתיו למעלה בלאו דלא תשא עליו
חטא [פי׳ קצ׳ה] .וכשאינו מקבלו כמה צריך להוכיחו אטרינן בערכין פ׳ יש בערכין עד כמה תוכחה רבא
(ב) אטד עד הכאה ושמואל אמר עד נזיפה דכתיב ויחר אף שאול ביהונתן ויאמר לו בן נעות הטרדות
ונו׳ .ולמ״ד עד נזיפה הא כתיב הכאה לקללה שאני התם דאנב חביבותיה יתירותא דחוה ליה ליהונתן כדוד
מסר נפשיה וקיי״ל עד נזיפה כר״י דאמר בשוטה פ״א רב ור״י הלכה כר״י כ״ש נכי שמואל וחלכתא כר׳
יוחנן דרב ושמואל והלכתא כרב באיסורי [נטיות מ״ש נ׳].
_

— ______________ ____________________ממןפנת

ראם _________ ___________ ___

הפא אפשר שאין מיקר• כנוד למת א״כ נסתר ראייתו .גם צפמש״כ הגרש״ש לשרש אי ידעי דתיזיל אנתרי ותמות נדרך לא נפקי■ מבבל פיי״ש
א״כ אין ראיה כלל אך מש״ש הנרש״ש לתרץ כפירושו דנר׳ הראנ״ד לא :הירא דהא אי ידעי ני׳ אס הייתי יודע שתמות לא נפקי קאחר
אבל בלא״ה משמע דשסיר עבד ולא הי' מחחרס  ,וכדברי הח״א מהרש״א צ״ל צסמש״נ הרמנ״ן נסס״מ שורש נ' לפ״ד נה״ג שאין המצוה
לכבד אחיו הגדול אלא נח" האבות פ״״ש שהוא משוס כבוד אביו ואמו ואע״ג דגם לאתר מיתת אביו ואמו חייב בכטדם ד״ת ננ״ל טכ״ו
בכבוד אודו הגדול פמור וענצ״ל שאין מיקרי כבוד צמח מה שמכבד ננס בשעה שאין רואים בל זה .ושמעתי מהרב הגאון הגדול מוהר״ר
ירוחם יהודה ליב זצ״ל מד״א דמחנינו שהעיר ממגילה ס״ז נ׳ שאמרו שש תעלא מאי בצירות׳' מאחווה ש״מ דצאחר מיתת אביהם אי; כאן משוס
כיבוד לאידו הגדול כהרמנ״ן דאלת״ה שפיר בציר ׳יסף מאחיו הגדולים ממ:ו לדעת הראשונים ני; שהיא אחיו מאביו נין שהוא אתיו מאתי דלא
כיע״ד ח״ב דרוש ה׳ ( .ו) ציתא נכת״י וכן המוסגר שבסמוך( .ז) ובאלו מציאות שם ל״ב א' ליתא שאמרו לו או״א הצל את השבח אלא א״ל
אביו היטמא או שא״ל אל תחזיר וכ״כ ביראים הנדפס מיבמות נפיק והוא שם ו' א׳( .ח) יש לתמוה למה לי קרא לזה תיפוק לי׳ מפתן
נו' רשע אלא נשפשה מעשה לפטר על ט׳ בתורה אלא למגדת בלבד שדינר לאחד לענוד כצ״ל וכדברי רנינו כ״ב הסמ״ג עשין קי״ג והובא
נהנה״מ פ״ו מהל׳ ממרים הי״ב ותדוש שלא זכרו שם רנינו הרא״ם פ״ז ואפשר משוס דננדפס ליתא לא היה נ״נ בגירסתסזיבתקגה
קדושין ל״ב א׳ ד״השס מגיח אני כבוד אבא ט׳ כתב דעבצ״ל שהאב שוגג או אומר מותר ע״״ש שלא זכר דברי הראשונים ועיי; קדושין
ל״ב א׳ תוד״ה רב שט והיינו אל תחזיר שאומר לו פיסוק בכבודי דאל תחזיר בחנם לא אצמריך קרא ופי׳ שם הפנ״י משום דא״כ שאביו
מתמי; להבעיס ולצער לבעל האבידה תו לא מיקר• עושה מעשה ממך ומותר אן• לבזותו עיי״ש ונ״נ המל״מ נפי״א מהלי נזילה ואגידה
הי״ט וא״ג הוא סתר לדבר• היראים !רעמי׳ דלדידהו ששיר ׳"צ אל תחזיר נתנם ואפ״ה לא מיקרי אינו עושה מעשה עמך נדינורא .אילם
כוונת סתוס׳ בקדושין הוא דלא נהפ:״< והמל״מ אלא כדברי הרשנ״א נחי׳ ליבמות דיז שאי; עיקר כיטד אצא נמה שיש לו מ הנאה נו׳
אבל א״ל לפשות דבר שאין לו ט הנאה של כלים אין יה כיבוד שנצטויה עליה וכטד מה אין נו עשה של הורה שידחה אפי'ילאו גרידא
ומ״ש יכול א״ל אביו היטמא צא לחנם א״ל שיטמא דצהא ל״צ קרא אלא שא"ל להניא פירור! מנה״ק וכי״ב וכן א״ל אל החזיר כדי שלא
יבטל מלהאכילו וכי"ב קאמר הא לא״ה אצ"ל שלא ישמע לו עכ״ל הרשנ״א שם וכ״נ התום׳ יבמות ו׳ א' ד״ה שנן ונראה צר"׳ וכן פיר״ח
מ' וזוהי טונח התיס' בקדושין ואינם סותרים לד׳ יבינו הרא״ס ולפמש״ב המקנה בקדושין שם דאף שא״ל לעשות דבר שאין לו נו הנאה
של_כליס הוא בכלל מורא שאס לא ישמע לי היי כמיתר את דבריו עיי״ש יש ליישב סי׳ הש •":דמש״ה דחק צפךש_ם" אוזר נדה״ת דקדושין יעי׳
,ב^אורענפי יהודא לססר והזהיר^בס/קדושיס מה שדקדק שם ע"ד הסמ"ג שהם כדברי היראים דנאן ועיקע״ש )׳ו"ד סי' ר"מ סעי׳ י"י:
(א) ממשמעות הוכח אין כר כצ׳ל וע״ד הגאון רא״ד שציס״א שכצ״ל ק״פ נמשמע־הוניחאץ לי מ׳ .ובנדפס חסר משכ״ר ונחקנל
תוכחתו ט' עד אמרינן בערכין ונסמ״ק סי' קי"ב נתנו ע״ש רניט ועיין לעיל סי׳ קצ"ה ומש"ש אות נ׳ ומבכ״ר כאן אס היא
חברו נ״ל דט״ס הוא וצ"ל אם הוא רט ( .ב) דברי היראים כאן משובשים וכצ״ל רב אמר עי הכאה ושמואל אמר עד קללה ור׳ ייתנן
אמר עד נזיפה ,אמר רב נחמן ושלשת; מקרא אחד דרשו דכתיב [ש״א נ׳ ל׳] ויתר וגומר וכתיב ויטל שאול את החנית עליי להבו חי
צמ״ד

<) נכת'׳ הפורה הזאת ריקה וחסרות איזה מלוע (יאסיז) )* .בנר,״י הטרה ריקה ומן יכל המננד ונו׳ אימא בדפוס ג״נ,

(יאפ׳ז)

so
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וקצלהו חייב בא אתר וקללו מעור ומקשה שם מ״ש בט
וו? שהלימוד הוא באופן זה כי אלקים לא תקלל מיוחר
ומ״ש אחר ומשני אחר ה״ס דפעור דא״ק ונשיא בסמן
שנלמד מנשיא ומרש וא״נ ממה שהזהיר עוד אלקים לא
לא תאר בעושה מעשה סמך כלו׳ וזה שעבר סבירה
מקלל מבואר שאזהרת לא תקלל חרש איט מיוחד לחרש
שחייב מיתה עליה לאו עושה מעשה עמן התינח קללה
ווקא רק הוא אזהרה כוללת לכל אדם ולק הוסיף
הבאס סנ״ל מקשי׳ הכאה
אזהרת אלקים לא תקלל על
דיין לסבור עליו כשני לאוין ענת לגופו תנהו ענין לאמו ויר״ע דאמר לקללה א״ה בט נסי ס•
שילקה שתים ,ממא״נ אם לא אלקים קדש נפקא לי׳ דלכתוב קרא אלקים הנ״ע כשמשה סשובס ס׳
תקלל מרש רק חרש וא״כ ונשיא בעמך לא תאר לא תקלל למה לי ס״ש כסוגיא .וסדסוקסיק להא
המקלל ליין ונשיא אין לוקה לאמו ולאמו .ג) ומקלל אפי׳ לאחר מיתה דוצא ליסרג ובא בט והכהו
אלא א׳ אזהרת אלקיס לא חייב דתנן בם׳ אלו הן הנחנקין תופר במקלל דסייב ,כשעשה חשובה .שמסיק
תקלל מיותר טכ״ל מ״ש .מבסכה שהמקלל לאחד מיתה חייב משא*כ בהריא דכל שלא עשה תשונה
זא״ב סיקר האזהרה באביו במכה שמכה לאחר מיתה פטור ואם אמו אפי׳ בט פטור ודלא ברטט
הוא באמת מלא תקלל חרש עבריין בעבירה אחת של תורה ולא עשה וכ״ה באמת דמם הרמנ״ם
דהוי אזהרה כוללת לכל אדם .תשובה אינו מוזהר עליו שלא לקללו בכמה פ״ה מהלכות ספרים דנרשע
ומ״ש בשים וססרא סאלקים דרכתי ונשיא ממך לא תאר עושה מעשה גס סכה פטור וכ״כ החיטך
מצוה ס״ח .וגם סס שהביא
לא שקלל הייט דבלא זה לא
עמך לא תאר שאינו עושה תאר:
מי ידטיק ואזהרה טללס ®יא 3ט צוה הקב״ה שלא יכה אדם אמו ואמו רניט ראיה ממשנה דיבמוח
והזהיר שלא יכה את המרו בם׳ דכ״ב סי שיש לו  pמכל
אלא מה סמרשיק חרש דוקא
וא״ש סאד דברי הרסנ״ם תעא ארבעים יכבו לא יוסיף ואמו ואמו מקום חייב מל הכאתו .תמוה
דילים אזהרה לאביו מלא ככלל .וענש באלה המשפטים דכתיב ומכה מאד .הא באפס הש״ס פריך
תקלל חרש רק הוא האמת אמד ואמו מות יומת ומנ״ל דבתנק לפי שכל סלה השם ואמאי קרי כאן
השתא וכתיב אלקיס לא מיתה האמורה בתורה סתם אינה אלא הנק ונשיא בעמך גו׳ כעושה
תקלל לאגלויי דסרש לאו כאשר פירשתי למעלה בזקן ממרא הלכה ממשה סמך ומשר נסי הב״ע
חשובה .והנראה
ל״ג .ואמו בשלא אמו ואמו כשלא אמו לר׳ כשמשה
דוקא:
ג) ומקלל אפי׳ לאחר יונתן מדלא כתיב יחדו ולר׳ יאשיה דילפי בסברת רטט דמה בתום׳
מיתה חייב .לי׳ מקללה ובקללה פירשנו כהלכה דלעיל .יבמות שם בד״ה הב״ס הקשו
לס״ש בדבור הקודם דאזהרת המכה אביו ואמו אינו חייב עד שיעשה בהן מהא דסנא ר׳ ישמעאל לכל
מקלל אביו ילפי׳ מלא תקלל הבורה והמכה לאחר מיתה פטור פנ״ל דא״ק אין הבן געשה שליח להכותו
חרש דמה אזהרה כוללם לכל מכה גסש בהמה ישלמנה פי׳ עושה בה שן ממסית וסריס .והרי שאפי׳
אדם .ובמקלל שאר אדם לא הבורה דבתיב נפש דמשמע הוסת דם לרשע שמחויב מלקות אסור
חייב אלא מחיים א״כ אזהרה דכתיב מ הדם הוא הנפש ואם אינו ענין לבט להטסו וסי׳ דנם זה
לאביו לאחר סימה מג?" מי לבהמה דאם הכה אחזה באבנים ומתה חייב סיירי בשמשה תשובה .אכן
דפונש שמפט אסי׳ לאחר תבהו ענין לנפש אדם הכי דריש לי׳ באלו רביט לא ניחא לו בסי* הזה
סימה כדיליף בסמדרין אבל הן הנחנקין ואיבעי להו מהו שיקיז דם בן של תום׳ סדלא הוזכר דזה
אזהרה מנין וצ״פ .ומיין לאמו רב מתנה אמר מותר ואהבת לרעך סיירי בשמשה חשובה .ומכלל
במנ״ח סצוה ר״ם שממד בזה .כמוך רב דיסי בר חינגא אמר מותר מכה דנרייתא זאת סיירי אפי׳ בלא
ונוף הממס דמקלל אביו חייב אדם וסכה בהמה מה סכה בהמה לרפואה משה חשובה ואפ״ה אסור
ק אמנם
לאחר פיסה כחב נס׳ חסידים פטור אף סכה אדם לרפואה פטור .א) והמכה לכט להטסו.
סי׳ תקע״ו משוס דבקללה יש אמו רשע חייב דאע״ג דפטרינן לי׳ לעיל דהרמב״ס הרגיש בספירה
היזק לנשמה .מזה נראה סדכתיב בעמך לא תאר ומקשי׳ הכאה לקללה מברייתא דר׳ ישמעאל ומוכח
שסובר דספם איפור הקללה קי״ל כר׳ ישמעאל דתב״י לכל אין הבן דאפי׳ לא עשה חשובה אסור
הוא מפגי שהקללה פועלם נעשה שליח להכותו חוץ ממסית ומדיח ונם לו לא טחא בסי׳ החום׳
במקולל ומושה לו היזק בי שהרי אפרה תורה לא תחסל ולא תכסה עליו דמיירי בשמשה חשובה .ולק
בריס כרותה לשפתיס ואסור ותבן מבמות ם׳ כיבד מי שיש לו  pמכל חילק דברייסא זאת לא קאמר
להזיק בדבור כמו שאסור מקום חייב על הכאתו ועל קללתו ובגו הוא אלא איסורא אבל לא לחייב
להזיק במעשה וכמ״ש התיניו לכל דבר חוץ מסה שיש לו מן השפחה ומן מיסה .אבל רטט גם לסילוק
מציה רל״< וא״כ יש להבין הנכרית( .תולדה למכה או״א) שלא יקיז זה לא הסכים אלא מפרש
מה אינא בין אביו לאיש אחר להם דם שפא יתבל בהם כדאפרי׳ ם׳ אלו דלברייסא דד׳ ישמעאל חייב
ולמה יפטור במקלל לאיש הן הנחנקין רב פפא לא שבק לברי׳ אפי׳ כשאביו ישמ .וטון
אחר לאחר מיתה הא אסיר להישקל לו טילוא מר ברי׳ דרבנא לא שבק דבש״ם הזטח מברייתא זאס
לדינא דקאמר מא* הו♦ סלה
להזיק לכל אדם וכיק שקללה לי׳ לברי׳ למפתח לי׳ בועתא פי׳ מודסא:
פוגמש לנשמה המת למס
יחטא מברייתא דד׳ ישמעאל.
לשימת
ואפי'
סימה
לאחר
יפטור במקלל לכל אדם
לק קי? טוסי׳ ודלא כאזקמסא דמוקי למשרות כשעשה
הדסב״ם שסובר שאין שוס נזק להמקולל רק טעם
חשובה .אלא כססמא דחשנה ויבמות מזי שיש לו ק
איסור הקללה הוא מצד המקלל שלא ירגיל נחשו אל
ממזר חייב ,וק כסחמא דברייסא דיוצא ליהרג בנו חייב
הנקמה וכעס ג״ב איר מטן טטס החילוק בין אביו
ולא חש להאוקמתא דש״ס דמפרש לה בשפשה חשובה.
לאיש אחר למנין מקלל לאחר מיסה:
ועיינתי בסמ״ג ל״ח רי״ס שפוסק נסי כרביט דנם
להפליא
 J"Ot2n1אביו רשע חייב נד .יש
ברשע חייב ,ומדבריו למדתי סעס אתר לפסוק ק דהא
לסנהדרין
בדברי רניט דהא בש״ס
באמת רק גני קללה כתיב בעמך דבעי׳ עושה מעשה
היולא ליהרג ונא בט והנהו
די״ה איחא בברייחא
סמן ומכאה לא כתיב בעמן כלל .אלא דנש״ס אמייק
ראיחקש
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דאיסקש הבאס לקללה חס מחלוקת  00בסנהדרין אי
מקשינן הכאה לקללה ולק סתמי דמשרות מיקר
ומאמרי׳ בימות דס״ב מחלוקת וסתם הלכה כסתם
וסתם משגה דתי שיש לו בן ממזר חייב סל הכאתו
מדיף מ״ש :
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תשמרו לא נצרך לגרש דבהמהך הוא מירושלמי דב״ק
שם פ״ה ובכלאים פ״א ה״ה יז״ל איח חני תניא מאס
חקמי תשמרו ואיח סר מבהמתך לא חרביס הרי
להדיא דהתו״נ דליף מאת מקמי תשמרו א״צ לגז״ש

דבהמסך ,וחולק סם הש״ם
שלט בכ״ק דליף מבהסחך.
דש״ם דלן סובר כהא־ת תניא
ייליף מבהמתך ,ולפ״ז רביט
שהביא התו״כ דליף מאת
חקתי משמרו לא היה טרך
לפניו להוסיף נסי הנז״ש
דבהמתך יבמי מראה שלרניט
היה קשה מנ״ל למדרש מאס
סקסי תשמרו שאין הבדל בין
ולזה סונר דנם
הפינים
התז״ 5סמיך טל נז״ש
ומסמך וכמו הש״ם שלט
בב״ק .אנן לפס״ש שמאת
חקתי תשמרו יש מסס למילף
דאין הביל בין הסיטם ובשנה
שק להדא בירושלמי דדרשא
רס״כ וודשא רגש״ס מגז״ש
שני דרשום מיוחמת הם ,ללא
צורך הוסיף רביט נז״ם
דבהמחך ,ושמא כוונת רביט
ונתכוון להניא נזה שני
הורשוס דישא וחי״כ מאם
מקסי ודרשא ונש״ס מגז״ש.
וגם הוא ידם דמאת מקסי
לחור הוי יופי׳ נמי לרכוס
כולהו אלא לפי שבש״ם יליף
מנז״ש הוסיף להזכיר נם
ללימוד הזה ככדי לצאת יד
שניהם ומס הת״כ ודעת
הש״ס:
כ) 1אע״ג דלפי׳ סנז״ס
מבהמה מסה
כלאים משנס לא ילמי׳ שגס
מכלאים כר .הייט לשים
דלן דיליף כלאים משבש
בגז״ש ,אכן לפמ״ש בדבור
הקודם בשם התו״ב דיליף
מאש מקמי משמרו ולא סגז״ש
לא קשה כלל קונדס דביט:
פרש״י בנדה ולא
סא א)
נזהר שתשובתו
 בצדו __.

ם א) מהורה סל טמאה  Dהזהיר מור בם׳ קדושים שלא להרביע
כו׳ ת״ל
בהמות וחיות וכתיב בהמתך לא
לא
אס מקומי תשמרו בהמתך
תרביע כלאים ותניא בתו״ב וקצת בם׳ השוכר
בס׳
סרביס .בת״ב שלפרט
את הפועלים אילו נאמר בהמתך לא תרביע
מל
בהמה
קדושים הכי איתא
הייתי אומר לא יאחוז אדם את הבהמה כדי
טמאה
בהמה
חיה ומיס טל
שיעלה זכר עליה יאחז מפרש התם יכבים
טמאה
סל
וטהורה
סל טהורה
ת״ל כלאים לא אסר אלא כלאים .בהמתך אין
סרן תיל את חקתי תשמרו לי אלא בהמתך על בהמתך בהמתך על בהמת
ס״כ ולא מסיים ממסך לא אחרים בהמת אתרים על בהמתך בהמת
תרביע כסו שמסיים רביט ,אוזרים על בהמת אחרים מנין ת״ל את חקתי
ומזה נראה לסדיא דססו״כ תשמרו ומנין שחיה ועוף כיו״ב כדתנן בם׳
לא יליף זה סנז״ש דמסתך שור שנגח את הפרה אחד השוד ואחד כל
בהחחך משבת כמו שיליף בהמה לכלאים וכן חית ועוף כיו״ב ומפרש
רביט אלא מאס חקתי תשמרו בגם׳ וכלאים דהרבעה יליף בהמתך בהמתך
ילין דאין הבדל בין חיה משבת מה להק חיה ועוף כיו״ב אף באן
לבהמה וכץ טמאה לטהורה ,חיה ועוף כיו״ב וגבי שבת מנ״ל ותניא ר׳
דהא האי חקותי וקאמר כאן יוסי אומר משום ר ,ישמעאל בדברות
אין הכוונה דחוק הוא בלי ראשונות נא׳ עבדך ואמתך ובהמתך ובדברות
טפס וכמו דורשיק חקה אחרונות כתב שורך וחמורך וכל בהמתך
חקקתי נזירה גזרתי ואין והלא שור וחמור בכלל כל בהמה היו ולמה
מסס סליה ,דבאמח איסור יצאו לומר לך מה שור והפור האמור כאן
הרבסם כלאים יש לה טפם חיה ועוף כיו״ב אף כל חיה ועוף כיו"□
דק חקק הבורא פולס בשחלה ותניא אין לי אלא ב׳ מיני חיות ב׳ מיני
הבריאה וציה שיהי׳ למיגהו עופות ב׳ מיני בהמות בהמה על חיה חיה על
הייט שלא יססרב מין באיט בהמה בהבנה על עוף עוף על בהמה .א) סחורה
מיט פן יחסר שלמותן ולא על טמאה טמאה על מהורה מנין ת״ל את
יצוה פליהן ברכתו וכס״ש חקתי תשמרו בחמתך לא תרביע וגו ,פי׳
סחיטך מטה רמ״ד ,וכסו דמיני׳ ילפי׳ גז״ש נ) ואע״ג דילפי׳ פגז״ש
שלפירט דהמרביע שר מינים מבהמה בהמה כלאים משבת לא ילפי׳ שבת
אין חל סליהם ברכס ד׳ מכלאים לאסור ולהזהיר על שביתת בהמות
להפרוס ולהוליד ברם וכמו אתרים פי׳ בהמת גויס דלא ילפי׳ גז״ש אלא
הפרד שאיט מוליד ולק יחפיש סלתא דמרבינן מוכל בהמתך דהיינו חיה
כאן ושמרתם אס חקתי מקם ועוף אבל בהמת אחרים דמרבינן מחקותי
שחקקתי לך כבר דהייט תשמרו לא מחני גז״ש בבהסתך ולהכי
בספשס בראשית ,ולפ״ז א״צ נכתבה גז״ש דבהמתך ללמד דלא ילפי׳ אלא
כאן כלל לנו״ש דנהמחך אלא מלתא דנפקא מבהמתך וסברא זאת ראיה
מאס מקסי תשמרו לחוד ידעי׳ ודומה לסברא המפורשת לפנינו בלאו דלא
יראה לך שאור דילפינן ביעור מאכילה:
דאין הבדל בין המינים לסרן
הרבפס כלאים דבכולם נאמר סא ויראת פאלקיך ליזהר מדברים שיצה״ר
משיב עליהם דכתיב בס׳ תצא
לסיגהו .וראיה ברורה לדברי
דסאן דלף מאס חקתי לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו וכתיב
בקדושים רןה*י ובגד כלאים שזנםגז ל* חגלה
עליך ותגן במם׳ כלאים אין אסור משום כלאים אלא צמר רחלים ופשתן בלבד אבל צמר גמלים
וצמד ארנבים מותר ומנ״ל דצמר דקרא זהו צמר רחלים דילפי׳ סתום סמפורש דכתיב ב&לבים
ומישע מלך מואב היה נוקד והשיב למלך ישראל מאת אלף אלים צפר אלמא של אלים נקרא
וערד כדתניא אזוג ולא אזוב יון ולא אזוב כותלי ולא אזוב רומי ולא כל אזוב שיש לד שם
לווי אלפא קרא פי כתיב סתם לאו בשם לווי איירי ה״נ צמר דקר* לאו בשם לווי זז״יר/יכ7
צמר יש לו שם לווי לבד צמר אלים ורוזלים שהוא נקרא צמר סתם תבן במס׳ כלאים שמגז
®יי* וגוז ר^ז<ך
שוע טווי ונח ואמרי׳ בם׳ האשה בנדה אמר מר זוטר* פרלויי מיג1
רב אשי אימא או שוע או טווי או נח והלכת* כמר זוסרא מדאפקי׳ רוזמנא בתאי לישג*
אלפא כולהו בעינן .שוע קרמיבס״א בלע״ז נח טררם'י ב:יע״ז ובלשיז ?יי״ משזרZzS, -,
*■*לי*
לבדו שוע טווי ונח והפשתן לבדו שוע טווי ונח והן מחוברין בתכינמ שתי
דמיקרי יתדו אז הזהירה תודה עליהן דכתיב לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו .ו
טווי ונח פי׳ אחר כי יש מפרש שצמר ופשתים שועין וטווין ונוזין יוזדי• פי׳ שו?•?T £
א) זה סרש״י ז״ל בגדה ולא נזהר שתשובתו בצדו סדאמר בנדה האי מאן דמיתמדלץ תוש*
דכיתני'
יראים <סביב ליראיו> וואלקין ,אהרן בן יעקב צבי עמוד מס (86הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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לחלוק מל מתל ומשז״ה צא הזכיר כאן ממם דהכנעה ,חיוב יש כאן ,ואי סברי דלא מפנה אינה כ״א לכחחלס
דאין האיסור מצד הכנעה אלא מצר עיקר היין שאסור ובממון לא חששו ,א״ה מה זה שכשבו דבממון סוב להשחיל
לחלוק מל מופלא שבסנהדרין אפי׳ כשאינו נראה דממו סן הצר ,הא אדרבה חיוב ומצדה יש כאן לכבד אש
וסשו״ה אי״א לאוקח׳ קרא בד״ג יוקא דהא בממון במי׳ כגדול ,וממ״ג או שיש איסור להשחיל מבדיל אי שיש מצוה
נמי משפנו צדק ,ואם ססחילין
להשחיל בנייצ ואמנם על
מן הגדול בהכרח יופסק היין
פאלהיך ולא תכה הכירך הנמוק״י סצאחי ישוב דסובר
רק ע״י דטחו לחוד כיון
דכתיב בם׳ תצא ארמנים יכנו שרוקא לפרקים להסחיל מן
זס
שאסור לחלוק מליו ואין
עבר
יוסיף
אם
בספרי
ותניא
וגו׳
יוסיף
לא
הצד הוא ריש איסור משום
חשפנו צדק ,כן אמנם דמת בל״ת אין לי אלא בזמן שמוסיפין על המנץ זילושא דגדולים ,אבל אם
רמו הוא ולא כסברשי ,דהא על אומד שאמדוהו ב״ד פנין ת״ל לא יוסיף קובפיס זה לתקנה קבועה
הוא סיבר דאינו רשאי לחלוק מ״מ אין לי אלא מכה רבה מכה מועפת להשחיל לעולם מן הצר ליכא
פל גדיל וכמ״ש בהדיא לא מנין ת״ל על אלה שמצוה להכותו על מכה זילוסא לגדולים כי הלא דרכם
יהא אדם רשאי .,ואפ״ה כותב וכאשר אמדוהו ב״ד אם הוסיף על האופד שמיי כך וכמו בסנינא דרבי
דדין זה אינו אלא בנפשוח עובר על ל״ת סי שאין רשות להכותו קו״ה דכולהו מניריהו הוי משחלי
ולא בחמין ,אכן בדעת רש״י עובר בל״ת ואפי׳ לא הכהו אלא הגביה כן ,והיינו דדייק כנמזק״י
נראה ברור כמ״ש ,ובזה ידו נקרא רשע ולמה שנא׳ ויאפר לרשע דבד״ח טוב הדבר להשחיל
יחיישב קיש׳ח המפרשים לדברי למה תכה רעך הכה לא נא׳ אלא תכה אע״פ לפולס וכמ״ש התומים בכוונס
הגמוק״י ורמ׳א שם דאף בד״מ שלא הכהו בם׳ ד׳ מיתות ר״ל אמר משמי׳ כנמוק״י ,אבל הרמ״א דהשמיט
סוב להתחיל מן הצו ,א״כ דר״ח נקרא חוטא שנא׳ אם לא לקחתי שיבח לפולס קשי•׳ ואפשר
מה קושיא טל מנינא דבי רבי בחזקה וכתיב ותהי חטאת הנערים וגו׳ .ר״ה דס״ל דלסטם זה אק מציה
סממני׳ דסנהדרין והא שפיר קץ ידא .ר״א אמר אין לו תקנה אלא קבורה להשחיל בגדול דוקא ,והוא לא
ירד לסברחי:
טבדו במנינא דבי רבי שנא׳ ואיש זרוע לו הארץ לפיכך צריך אדם
שנהגו עצמן עצהיו׳נו להחחיל למהר שלא יגביה ידו לחבירו להכותו רמז .א) ואפי׳ טל אשסו.
אינו מוק
מן הקטן אפי׳ בד״מ ,ולח״ש א) ואפי׳ על אשתו אבל אם מתכוון ליסר
ניחא מאוד דכמקשה שהביא אשתו להדריכה בדרך ישרה או לייסר חבירו מאי לשון אפי׳ שייך בזה הא
מסחר׳ דסנהדרין סיבר דאין ולהדריכו בדרך ישרה מותר שנא׳ שוט אדרבה כ״שהוא באשמו שחייב
לככוסה,
חילוק לחלוק מל רב ואינו לסוס וסתג לחפור ושבט לגו כסילים ותגן לכברה ,דאסור

רמז .ויראת

אלא חששא בפלמא דטטם זה בם׳ התולין מה יער רשות אף כל רשות
דבפמון מחויב לההחיל בגדול יצא .האב המכה את בנו והרב הרודה את
דוקא מפני כבוד ההורה ,ואף
תלמידו ושליח ב״ד שהוא פטור:
שבקי׳ הסוגיא טילה זה יפה רמח .הזהיר הכתוב על הרציחה בדברות
אכן בדברי הגמוק״י והרמ״א
ראשונות ואחרונות דכתיב
הנ״ל שכתבו רטוב להתחיל לא תרצח וענש בם׳ מסעי לפי עדים ירצח
מן הצד גס נד״מ ,ומשמט את הרוצח ורוצח נקרא בכל ענין שאדם
שאין זה חובה כ״א פצה בהרג בו דכתיב ואם בכלי ברזל הכהו וימות
פונה ,לא אוכל להלום לפ״ז ,רוצח הוא מות יומת הרוצח וכתיב ואם בכלי
וים להבין
דסמ״נ אם הפי׳ דלא חפנה עץ וגו׳ וכתיב ואם בשנאה יהדפנו ותניא
הוא שיש איסור והא רבנסשוח בספרי הרי אתה דן בנין אב משניהם דבר הא אחר נמי רשאי להורגו
סשחילין חן הקטן הוא בכדי השוה שבהן שמחמת הממיתו מת וחייב אף וחייב להציל הנרדף כמבואר
שנם הקטן יוכל להשמיט דמהו כל שמחמת הממיתו מת וחייב כדאמר בפי בסנהדרין דמ״ב ,וסי׳ בס"
א״נ לפטם זה פשוט שנם הנשרפין ואפי׳ גוסם דאמרי׳ רוב גוססין ש״ר דדפח רבנו הוא מלבוש
בחסון מחויבים להתחיל מן למיתה בגוסס בידי שמים כו״ע ל״ס וחייב ובהגהה ס״ל פ״ח מהל׳ מובל
הצד דוקא ואסור להתחיל מן והיינו דתנן בפ׳ השואל בשבת המעמץ עיניו דהרודף אחר מנירו להרגו.
הגדול דאסי בממון לא בפי׳ של מת בשעת יציאת נפש ה״ז שופך דמים הנרדף בפצמו רשאי להרגו
סשפט צדק ,ומה זה שכתבו והרודף תבירו להרגו או בא לגזול ממונו אפי׳ יכול להצילו בא׳ מאבריו
פשא״כ באחר פ״ש:
דבמטון טוב להתחיל ,הא בכלי זיינו א) רשאי הנרדף להורגו דכתיב
כל
ואם במחתרת ימצא הגנב והוכה ומת אין לו
דפים ותבן בפ׳ בסו״ם הבא במחתרת נידון משום סופו וטעמא מפרש בגס׳ דאפר רבה אין אדם
מעמיד עצמו על ממונו ויודע שיעמוד בעל הממון בפניו ועל דעת להורגו הולך והתורה אמרה
הבא להורגך השכם להורגו והמוסר חבירו לפני אנס על ממונו נקרא רודף מזה מועם כיון
שלא יעמוד עצמו על ממונו יהרגוהו א״כ להורגו מסרו ואמרי׳ בב״ק פ׳ הגוזל בתרא ר כ
שמסי׳ לקועי׳ דההוא גברא דבעי לאחוויי תבנא דחברי׳ .ותבן נמכייד ?הריג 5־יי ’1והרג
'
ישראל פטור דבעי׳ שיתכוון לדבר חיוב ואינה נקראת רציחה 8ל* מישר™ דכתיב
™
את רעהו רציחת רעהו נקראת רציחה באדם אחר אינה נקראת רגיחה יזזפי׳ ספק
יהרגהו רודף רשאי להורגו אחר שבא עליו כענין שהורגיז בני אדם
בגוי'דםרחם■?? ,
רב כל דאתי עלי במחתרתא קטילנא לי׳ לבר מרב חיננא בר שלמיא ד?*ים
כאב על הבן .תולדות הרציחה שלא להרוג הגוים גם מעו״א כדתניא בע״ז פ״ב הכותים והרועים
__ .ידי ™יי•
בהמה דקה לא סעלין ולא מורידין:
L.
רטט .ברוך יוצרנו לעד שנתן כפרה לנסתרות כי
בם׳ שופטים כי ימצא חלל באדמה אשר ה׳ אלהיך נותן דך

ומצאשי בם׳ שד״ח אספם
דינים אוח ה׳ שכתב לשק
זה טפח״ש היש״ש נב״ק פ״ב
דיש טופים שלאפשו סוחר
דאדפשא דהכי נסבה להיום
מנפש ספרו ,לזה כשב רבני
ואפי׳ טל אששו ולאפזקי
__
__ מסברת הטומיס:
הנרדף כר.
רמח .א)

רשאי
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־בכט
דראי
למאי
ע״ש היינו
וה״נ־ממעטינן
?מתחוכו׳ ע
ומסיתחטאת
או״אשגנח׳
ל?, £נול
-,ר״
כמג נעשה
מיירי הבן •
לקרא דאין
אבל למסקנא
לע״א
הברייתא
ופי׳
משום
ונביא’שהשקר ולא
ר»ז כהם מע?ס ^"ע ^ל רמגרף סיינומביך '^שלית ודאי דקראלא מיידי אלא כאתר ולא סוי לאו

את השם כדאיתא ככתתות

החינוד• פישפ משפנוים

סימן ס' שכת׳רמכהאכיו
' ,אמו יש בו כית עיין
שם:
אתא חמיו
אב משניהן
וכו׳ כתב הרב דינא דתיי
’ריש לאוין רי״ט ק' נילף
כקו ,ומה נשיא או דיין
שאין חייכי'מיתה על קללת'
מווסת׳ על קללת׳ אביו
שהא חייב שתה על
קללתו אינו דין וכי׳ ובשלמי
לדעת רי״א דאפי' העונש
מפורש אק מזסירי׳ מה ד
בימאאכל לדעת הרמב״ם
קשה ושמא אפילו העונש
מפולש אין מיציאק אותו
בק״ו גמור אלא רוקא
במה הצר א״נ י״ל דהיינו
בק״ו מצר אחר אבל כק״ו
מצר עצמו 'לא דנדאה
כמכריסהדבר מעצמו ע״ש
ובזה ניחא דבר׳פ השוחט
למילף
ומעלה בעינן
אזהרה בשחיטה מק״ו ומס
כמקום שלא ענש הזהיר
וכו׳ ופיכינן וכי מזמרי'
מה״ר וק'והא כיון דהעוכש
משרש מזהירין מה״ד
אלא נראה רה״ר בק״ו
מצד אתר אכל בק״ו מצד
עלמו"לא רסא פרק•

);(.הרי

רכא מנכילס ופסח ומילה
אמאי לא ולפיכך אזהרה

על ס' שניתז לאזהית מיתת ב י111׳ ?E ??2

ע״ש *
אתוס' שם כד״ה הא וכו"
( 0דהרי אתת דן בנץ >הב' משניהן ומתקינן להא לאין מזהירק מה״ד
ליכהוב רחמנ^ן לא תאר נשיא וחרש י־יא ה״מ להלקיתו ע״ש" .
והררב״ז כתשו׳ סי׳ תתי״א
תקלל אלחים למרה'לי אט אינו ענק לגופו
לא ראה אוגיא דסנהררין
תבהו ענק ־לאביו' ולרבי עקיבא דאטר אלהיט
ודברי התו׳ ועיין כהרמב״ן
קדש נפק ^5לי דלפרתיב קרא 1אלהים ועשינו שרש כ׳ שכת׳ ג״כ דאזהית
בעמך לא תאור לא תקלל לטרה ל־יי ד*אביו מכה אביו ואמו בכלל כל
וזייב 1רתק אדם וחרב דכרי א«ת רף
ולאמו ומקלל א(£יליו

«ילי ח "י״זויי״י"** מנ™ ’־יי
שהטקלל לאחר מיהרה חייב מרה ש>תק ׳ כן
במכה שמכה לאחד מידתה פטור ואם אביו
עבריין בעבירדה אהדה של תורדה ולא עשרה
תשוברה איט מוזדהר עדו שלא לקללו בכמדה
מכתי ונשיא בעטך לא תאור עושה מעשת עמך
לא תאור שאינו עושה תאור :

סימן נ״ט
צויה

הקרוש ברוך דהוא שמית יכרה אדם
אביו ואמו והזהיר שלא יבדה ארה
ועידו כפרשה כי ותצא ארבעים יבנו לא
יוסיף י (א) ואביו ואמו בכלל וענש באלרה

המשפטים רבתיב ומכרה אביו ואמו מוח יומת
ומנלן דבחנק לפי שכל טיהרת האמורה בתורה
סתם אינה אלא חנק כאשר פרשתי למעלות
כזקן משיא הלכה לני !ואביו כשלא אמו ואמו

בשלא אביו לרבי יונתן טדלא ברתיב .יחדיו :
(ב) ולרבי יאשיה דילפינן ליה .מקללה ובקללה

מיתת ב״ד ־ ע "ש • ולא
זכר דבי* רבי׳ המחבר
והסמ״ג והסמ״ק של כרכר
הרמב״ן וכבי חי׳ התו׳
כפר׳ משפטים כד״ה ומכס
אכיו וכו׳ .דביק מעיקר
קרא לחובל כתכירו אק זס
מקרי לאו שניחן לאזהרת
מיתת ב״ר ע״ש  . •.אכל
הרמב״ן ס׳*ל דלמסקנא לא
שיירי קרא אלא בסבירו
ואביו ילפי׳כק״ו ועייךבה'
־ ־ מכלס־אסתיי*•

(כ)

1לך׳

יאשיה רילפינן
 .ליס מקללס
וכו' נראה יס״ל י־מקשי'
הכאי> לקללם•והיקשא .הוא
דכתיב מכה אכיו ומקלל

אביו גכי הדדי בפרשת
משפטים כפי׳  .אחי שכת׳
רש״י בסנהדרין דף פ״ס
ולא כפי' רש״י דגמריכן
במס מצינו דבמה מציט

פירשנו בהלכות דלעיל המכה אביו ואמו איני
חייב עד שיעשה בדתן הבוררת והמכה לאחד ־ ליכא למילף אכיו שלא אמו

י**? .ם״ה ־סיר סנלן ד״מר 1קי» ט־ח

נהםר7

י*״שג*א־ייי*־«ל«יז

מס לקללה שכן חייב בצאחר
ישלמנה פי‘ עושות כה הבורות :
מצר עצ^ץ וככר כתב'ת,
ובסקילה תאמר
מיתה
במכס דהוי בחנק ואינו
דבתיג
 pבס׳ עה״ש א״ח סימן
סיי״א ,ע״ש ודלא כהרב
חייב לאחר מיתה ועיק
 .שער המלך כפ״ב מס׳ מאכלות אפויות ע*ש:
הספר הליכות אלי סימן כ״ח שתי' כן .ולא זכר דברי
ל המחכי אף תמהני דכמכילתא בפרשת משפטים
 )»( D'J JD’Dואכין ואמו בכלל וכ״ב
הסמ״ג לאוין רי״ע
תניא ומכס אביו ואמו אין לי אלא אביו ׳.ואמו אביו
וססע״ק סימן פ״ר ע״ש ובסנהדרין דף פ״ה מפיק
שלא אמו ואמו שלא אביו מנק היי אתא דן הואיל
לס בק״ו ומוכת ,ל! מאי דקי״ל כתנא דכי ר״י דאין
דסמכה חייב ומקלל חייב מה מקלל וכו׳ לא א״א
אלא
הכן נעשה שציס^להכוין אמו לא מיידי קרא
כמקלל שהוא חייב על י .המסים כחיים לפיכך הוא
להכותו
בחבית ואמו ימינן כק״ו ומס אחר שמציס
חייב על כל א׳ וא׳ בפ״ע תאמר במכס שאינו חייב
כמקים מצום מויסי שלא להכותו כנו שאיט יכול
על המתים כחיים לפיכך איט חייב על כל :אחת וא*
לסכיתו אפילו במקום מצות א״ד שמוזהר שלא
בפ״ט ת״לזמכה אכיו.ואמנ *אפילו אחר מהם דכדי
להכותו שלא כמקום מציה ומס שתמהו התו' שם
יי׳ יאשים ר׳ •יונתן .אומר משמע־ שניהם כא'ומשמע
פן
כד״ס הכהו .וכו' במכה חבית אמאי לוקה הא
'אח׳ בפני עצמו וכו׳ ־ע״ש  -הרי די׳ *אשים לא יליף
דמיניס
יוסיף לאו שניתן לאוהי־ת מיתת כ״ר הוא
׳סכאח מקללה וכתב סיב זית רענן צ״ע •סיכא רמיזס
נע ל אזסרס למכס אביו כדאיתא בקש* וכיתשלמי
ובסרא״ם משמע דגיסינן ת״ל ומכס אדם תמת אפי'
א'
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א ,מהם ע״ש והכי מוקמינן כר״פ הנחנקי' קרא
דמכה ארס יומת.כאביו ואע״ג רהתו׳ דף ע״ט ע״כ
בד״ס מכה וכו׳ כ׳ דכמסקנא דנ״ל חמרה באא״ע
מנפש בהמה מיאוקס מכה אדם ברוצח ע״ש י״ל
דתנאדכיחיקיה ה״ל כרבי
ימתן אבל ר' יאשיה מיקי ׳ °י™'“ 5ש יפשפע י־"™ י“ ״״־
ליה כאביו זגם מסקנת בי הדס דהוא הנפש ואס אינו ענק לבהמת יהוא רביעית דם והנן
קתו׳ שם דקרא מיירי בין
סנסנקי׳וע״ק
אמרינןבלפ
ץ
pvpyp v״ & 1
 p׳־׳
דאס רהבישדה באבניס ומיתי־ ז חייב תנדתו יr
כמכה אביו בין כמכה עבין לנפש ארס ר־זבי דריש ל־ייה באינ^ו דתן דהא אפילו לא היבו נפ״ל
׳חכירו כמכה אביו מדכחיב
מדכתיב מכה איש ומת
הכאה סתם ובמכה חבירו דהבחנקק ואיבעיא .ל“יר׳ו מתו שיקיז בן דס
וכתיב או כאיכה הכהו
׳דבר הלמד מעניינו וכו׳ לאביו • רב מחברה אמר סותר וארתברת לרעך וימות ש״מ דכל דכתיב
ע״ש וכ״ב כקמא דף ל״ה כמוך רב דימי בר ועינא אמר מותר טבת הכאה סתם לאו מיתה הוא
ע״ש והכי חט׳ כח״כ ס״פ ארס ומכרה בו־זמדה טה מכד‘ .בהמה לרפואת ע״שובאמ׳דהקו' כסנהדרין
אמור מכס אדם יומת מה
דף ע״ט ע״ב ובקמא רף
ק״ל לפי שנאמד מכה פטור י אף טבת ארס לרפואה פטור ■והטבה
ל״ה בד״ה מכה וט' כתב
אביו ואמו יכול לא יהיה אביו רשע חייב דאף עד־ 1גב דפטריבן ?־1ידה דהאי קרא מיירי באביו.
קייב עד שיכה שניהם כל לעיל סרכתיב לא תאור ומשקען הכאה לקללת מדלא כתיב ומת ע'ש •.
ק״ל מכה ארם יומת אפילו קיימא מין ביבי ישמעאלי רדתנא ■דבי רבי מיהו ודאי אי כתיב נפש
ס״נ דסוה מוקמינן ליה,
א׳ מהם ע״ש ■ • והיינו
ישמעאל־ 1לכ Sאק רהכא בעשרה שלית להכותו
לי׳ יאשיה אבל לדבי יונתן
בתבירו דוקא כמו קרא.
לא איצערי' קרא להבי , pnממסית ומדיח שרהרי אמרת רהוררה לא דלעיל ני יכה כל נפש אדם
אלא לאקדשי לבהמה כרדרשי׳ ותחמול ולא תכסה עליו ־ ותגן ביבמות רמיירי בהורג חבירו דנפש,
בפרק כיצד טי שיש לי בן טכל מקוס חייב משמע נמי הכאה של
וכר״פ הנחנקי
התם
ודלא כהרא״ם על הבאתו יעל קללתו ובני דהוא לכל דבר מיתהזלא הכאהסתסנמ״ש
ע״ש
קד״ן בסי׳ שם לזה כתב
כפרשת משפטים שכתב על
דברי רש״י אכל כת״כ חוץ טמה שיש לו מן השפחה ומן הגברית ־ דכיון .שלא נאמר .בו נפש
יכו' ע״ש דההיא כל יאשיה (ל) נ תולדה למכה אביו ואמו ) ־ שמא יקה משמע אפילו  .לא הרגו
אבל • רש״י ס״ל כרבי יונתן להס דס שמא יחבל בחס בדאטרינן בפרק ומיידי באכן ומ״ש .הרה
משום ררבא כל שואל אילו הן הנחנקק רב פפא דאשכיק ליהלברית .דחכורה היא רביעית דם
ליתא דאפילו יצא טיפת
ציתיס כמ״ש כסימן נ״ח לטישמל ליה סילוא מר כריה דרבגא לא שביק
דם חייב כמבואר בר״פ
ע ׳ש • והתו' על התירה
ליה לבדיה לטיפתה ליה בועתא פי׳ מורסא:
החובל וכדברי הרמב״ם
בפרשת משפטים כת׳ ח״ל
סיסן ס'
בפ״ה מהלטת ממרים דין
כפי־שת
דנ״ל מדכתיב
ו ע .ט והתו ככתוכית דף ה ע ב בר ה דם וט
אמור ומכס אדם יומת ופי' רש״י במכה אביו
כת בשה ר״ת גכי חובל כשכת יחייב משום נטילת
רומיא דמכה בהמה ישלמנה מה מכה בהמה שלא
כשמה כי הרם הוא הנפש וכשנוטל מקצתו נוטל
סרג אף מכה ארם שלא .הרג ותאמר רחמנא יומת
מקצת נשמה ע״ש וכ״ב הר״ן בפ׳ ח׳ שרצי* והובא
ש״מ דבמכס אביו איידי קרא ול״ל דנמירי כמכס
כב״י א״ח סי׳ שי״ורהוי נטילת .נשמה שבאותו מקום
אחר ומאי יומת כממון כמו וגס בעליו יומת שהרי
ע״ש משמע אפילו טיפח דם :
כתיב לעיל מיניה כאשי יתן מוס בעמיתו ,וכו׳ ע״ש
הרא״ם כפישת קדושים בד׳ס אביו ואמי
ודברי הרב תמוהים דכר’פ הנתמך׳ אמריק רמרכתיב
קלל וכו׳ וז״ל מה בהמה כשעשה כה
מכה איש ומת מות יומת וכתיב או באיבה הכהו
חבורה דאל״ב מאי.ישלמנה הרי לא הפחיתה כלום אף
בידו וימית ש״מ כל היכא ראיכא הכאה סקס לאו
יכו׳ ע״ש ולאראח הש״ס דר״פ הנחנקין ריליף מרכתיב
מיחה הוא ע״ש וה״נ רכחיב הכאה סתם מכה אדם
נפש .והיינן למעוטי הכחישה כאכנקן דאף על גב
באביו איירי וכ״כהתו' כקמא דף .ל״ה בד״המכה
דהפחיתה פנווד ובמסקנא .הכחישה באבנים ה נ
וט' ע״ש • והכריחו הם רעיית נמי בהורג חכירו
דח«כ אלא אא״ע לנפת בהמה דהא א־נ הכחישה
ע״ש בר״פ החובל א״כ קרא מיירי כאביו ואסר
באבנים חייב תנהו ענין לנפש אדם ע״ש כתי ־•
ויומת ממשי קאמר וכן וגם בעליו יומת הוי מיחה
כיזיי שמים ולא ממון כדאמרינן ככתובות דף ל״ז
ע״ב וררשינן נמי כמיתת כעלים כך מיתת השיר
שכח׳ דהרמב״ן ה״ל רכיון דחכלה גופי׳ לרפואה היא
ע״ש בד״ה לפי וכן תימא על המ״מ פ״ט מהלכות
מותר לכן להקיז לאכיו אבל רבי' המחכי ה ליא?'
גניבה דין ז׳ שכת׳ ומה יעשה הר״א כפסוק וכו׳ וגם
הקזה אסור מררכנן וכן דעת הרי״ף יהסמ״ג וסרא ש
בעליו יומין שנדרש כממון שלא כפשוטו ע״ש דהא
וה״ד כשאין שם אחר כמכואר כהי־מכ״ן שם וכחי
קרא מיתה■ כידי שמים הוא אלא שמתכפר היא
הר״ן ע״ש ועיין כספר דינא רסיי' יף ?"5י:
בממון כרכתיה ונתן פריון נפשו וכן כתב״ הרמב״ם
סימן ס
ז״ל בפי׳ מה' נזקי ממון דין ר׳ ע״ש י•
27

דכתיב

(י)
נפש דמשמע הוצאת דם יכו*
רש״י כס״פ אמור כת' ומכה
אדם יומת אפילו לא ציגו אלא עשה כו חכורה שלא
נאמר בו נפש וכו׳ ע״ש כהרא״ם והיב 'נחלת

כתב

(״ תויריז

כן
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הרא״ה שם אע״ג רקרא לא חשש ׳אלא כדיני נפשות
'זית רענן וק איך שייך בד״מ זכות וחובה וכו׳ וי״ל
לא
רבי חשש אפי׳ בד״מ וכו׳ ע״ש היי דס״ל דקרא
■דהו א היינו זכות לנתבע וחובה לנתבע ע״ש אלמא
כזה
.מיידי אלא בדיני-נפשות והרדב״ז סי'ש״ח נשאל
ס״ד רבעי׳ כ״ג ואין מטין לחובה אלא ע״פ שנים ואי
והשיב דאין האזהרה על הקטן אלא על הגדול ע״ש
בשור הנסקל ומוציא שם רע בעי׳ כ״ג באמת אלא
ותמהני שלא זכר מחלוקת
ודאי בד״מ ממש דשייך
רכים
אחרי
תהיה
לא
דכתיב
קרא
משתעי
נפשות
הראשונים בזה דרכינו
זכות וחובה לנתבע שהוא
המחבר והסמ״ג ס״ל לרעורת וכתיב אחרי רביט להטות לא כהטייתך מוחזק וכדקתני מתניתין
דהאזהרה על הקטן וכ״נ לטובה הטייתך לרעה לטובה ע״פ אחד לרעה 7ן׳פ פיתחין כין לזכות בין לחוב'
דעת הרע' בעש כחי ׳ט שנים ואיזה דין שייך למימר ביה פעמים לטובו—! וכו׳ לכך כתב רש״י דילפי'
דהת״כ"
. ..........
.........
.......
אכל דעת הרמא ם בפ י פעמים לרעה הוי אומר זה דיני נפשות (ב) אכל ...
ונרא׳
הנסקל
משור

מ? ?נהדריז
*

החינל

דיני ממונור־ז א"א לעשורת בהן רעה בלא טוברק ■-ס״ל כמ״ש במכילת' וילקוט
טובה בלא דעת יש דע את טוב ל™ טיב י™ יע

זי ומיהו אין המקרא יוצא מירי פשוטו להזהיר
על החולק בדין להטותו

שלא יתחיל ע״ש בליז״מ
וכ״כ הנ״י כפ׳ אד״מ ע״ש
וכן נראה דעת רש״י כמ״ש
מהרש"א שם וכ״נ מלשון
רש"י בל הניזקין וכ״כ
הריטב״א כחי׳ שם וכ״כ
ה״ר דור והר״ן בחירו׳

לסנהדרין ועיין בס' בני
יהודה דף מ״ט ע״ג רכביי!
—
1
כספר

סימן רמ״ר

צוה

משפט אכיונך למה נאמר
לפי שהוא אומר ודל לא
תהדר בריבו אין לי אלא דל
עני מנין ת״ל לא תטה וכו׳
אבא חנן אמר משום ר״א
כלקט שכחה ופאה הכתוב
מדבר רשע וכשר עומדים
לפניך בדין שלא תאמר

הקב״ה בפ׳ משפטים בפ׳ אחר דיני ממונות
דתגיא נקי וצדיק אל תהרוג בי לא אצדיק
רשע ופירושו מנין ליוצניי! מב״ד חייב ואמר אחר
יש לי ללמד עליו זכות מנין שמחזירין אותו שנאמר הואיל ורשע הוא הרי אני
נקי אל תהרוג .מנין ליוצא טב״ר זכאי ואמר אחד מטה עליו את הדין לכך
...
־

מן הגדול' וכו׳ והלא קרא
אוילן בך ע נען דכתיב
לנטותוכו׳וי״לדקראמיירי
בין בד״נ כין כד"מ אבל

י"
ה נ

□ת ב כ דא אגד ק

דרשא דלא תענה על רב לאוילאת

־.

י

lu w

’y

כיוןדכתיבלא תטה משפט
אביונך אבל אתה מטה
משפט שור הנסקל אסכן
שמעי' דאין מטין ׳בדיני

טאלהיך ולא חכרה חבירך דבתיב
בפ׳ תצא ארבעים יכנו לא יוסיף

נפשות ע״פ א׳ ול״ל קרא
דלא תהיה אחרי רכים

משום דכתיב והצילו העדה
א״נ דכתיב על רב וקרי'
על ריב וסת °ריב היי דיני
נפשות ע״ש ק׳ דריב משמ'

וגו׳ ותניא בספרי אם יוסיף עבר בלא תעשה ־אין
לי ן1א בזמן שמוסיפין על הענין־על אומר שאמדוהו
בית דין מנין ת״ל לא יוסיף מ״ט אי! לי אלא מכי׳
רבדת מכה מועטרת מנין ת״ל על אלה שמצור,-

לרעות ע״ש דיל דלא דרשי'
לא תטה משפט אביונך
1
<־ב^י
<־הכי
דאין מטין בד נע פח חכל

י“,ף

’״='״ ”י טכה '=״שי א־ייהי ב"י “ °הים־ו׳

דאין מטין J־ Sא׳ בל׳נ^א

י™

מיקמיק קיא ולא שניב

יא£ילו יא

משפט אביונך להכי אלא
לרישא אחרת דמכילתא

תיירי אלא בדיני נפשות ■ .

mww

”מ ת־! ממינות ייקא

דריכי'ם

א
כיום מהיקשא
לנגעים ע״ש גס לא ראה
מ״ש רש"י בגיטין דף נ״ט
ורבי׳ המחבר והסמ׳ג שם
משום דמוקמי' להאי קרא
כדיני נפשות לא כהטייתך

על האיםי עיכי ׳נל'לא ת״ך'°' -

להכותו קל וחוטי שעיבר כלא

הכהו אלא הגביה ייי נקרא רשע לםה שנאםר
ויאמר לרשע למה תכה רעך הבית לא נאמר אלא
תכה אעפ״י שלא הכהו־בפ׳ ארבע מיתות ריש לקיש
אמר משמיה דרבי חנינא נקרא חוטא שנאמר אם
לא לקחתי בחזקה וכתיב ותהי חטאת הנערים וגו׳
רב הונא אמר תקצץ ידו שנא׳ וזרוע רמה תשבר
וי.

משום דס״ר דאפילו בד״מ
אין מטין ע״פ א׳ מרכתיב
משפט א׳ וכו' אבל״לבתר
דשמעינן״ דמטין ע״פ א׳
בד מ ה נ ממעטינן שור
הנסקל דהוי כשאר דיני

אלא  ™Pשנאםר יאיש זרוע לו ד,ארז ל3יכר שזה דעת רבינו המחבר
שזה
ור
וכ״ב התוס׳ בסנהדרין דף
והסמ״ג שלא כתכו ה״ט
ציי'
ג׳ ע״ב כד״ה מוקי וכו׳
דליכא לאוקומי קרא כד״מ דילפי׳ כק״ו משור הנסקל
והסמ״ג לאוין קצ״ה ע״ש אבל רש״י ברפ״ר דסנהדרין
כמ״ש רש״י דס״ל דלא ממעטי׳ שור הנסקל אלא לכתר
כ׳ דבד״מ ליכא לאוקומא בדאמ׳ לקמן לא תטה משפט
דקיל דמטיןע׳־פ א׳כד״מאבל כלא״ה הו״אדאפי׳בד״מ
אביונך אכל אתה מטה שור הנסקל וכ״ש שאר ד״מ
אין מטין ע״פ א׳ומוקמי׳לא תטה משפט אביונך לררש'
ע״ש במהרש״א • והר״ן בחי׳ נדחק דאיצטריך לד״מ
אחרת דמכילת׳כמ"ש ועיין בס׳דינא רחיי כלאוין קצ"ו ■
כגון מוציא שם רע ע״ש ־ ותמהני דכת״ב ס״פ אמור
ימ״ז (א) ויראת מא?,דלירשעשנ’מוי׳
תניא משפט א' וכו' אי מה דיני נפשות בכ״ג יכול אף
ד"מ כן ומה ד״נ מטין ע״פ א' לזכות וע״פ שנים
לחובה יכול אף ד״מ כן ת״ל עין תחת עין ריבה וכ' ה'

פח

וא״ת מנ״ל דכהכאה זו כקרא רשע אימא שהיה רשע
מקודם
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מהודה זה המעשה כמי תכירו שהיה רשע ככר ונתיב
רעך שפי׳ רשע המותך וי״ל דא״ב מאי ויאמר לרשע
• מי הוא זה כיון דתרוייהו רשעים אלא וראי^רנזע כחן
זה קאמר שהרים ידו כמ״ש ה׳ יפ״ת כש״ר סי׳ ל״ר

ע״ש א״כ ש״מ דבהכאה זו

נהרג אלא מיתה בידי שמים וקרא דויפן כה ופה
שהביא ר״ח אסמכתא בעלמא הוא וכן מרתניא
כסנהדרין דף נ״ז על ש״ר כותי ככותי וכותי בישראל
חייב ישראל ככותי פטור משמע אפילו גוי כישראל
•אינו חייב אלא על ש״ר
יגביה ידו לחבירו להכותו
ממש כמו גוי בטי:

נקרא רשע ועיק בחירו׳ צריך ארם ליזהר שלא
ואפילו על אשתו אבל אכש מתכוין לייסר אשרתו
אגדות תי׳ אחר:
כתב הרמכ"ם בפ״י להדריכה בדרך ישרה .או לייסר חבירו ולהדריכו
מה׳ מלכים גוי בררך ישרה מותר שנאמר שוט לסוס ומתג לחמור
'שהכה את ישראל אפי׳ חכל ושבט לגו כסילים ותגן בפרק הגולין טה נער רשות
צו כל שהוא אע״פ שהוא אף בל רשות יצא האב הטבה את בגו והרב הרודה
חייב מיתה אינו נהרג ע״ש
את תלמידו ושליח בית דק שהוא פטור :

סימן רמ״ח
<») הזהיר הכתוב וכו׳

וענש וכו
כמכילתא כפרש' משפטים
תניא מות יומת בסייף אתה
בכ״מ וכ׳ ה' פרשת דרכים
אומ׳כסייף א״א אלא בחנק
דף כ״ג ע״ג דאע״ג דאינו
היי אתה דן ג״ש נאמר
חייב מיתה אלא כירי שמים
דוקא מ״מק׳ליחשכי׳ גבי (א)
הכתוב על־ 1הרציחות בדברורת כאן מות יומת ונאמר להלן
דאשונורת ואחרונור־ו דבתיב לא בנואף מות יומת מה להלן
ז׳ מצות שנצטוו כ״נ וכו'
ותי' דפשיט' דאיכא איסו' תרצח וענש באלות מסעי לפי עדים ירצח אות בחנק אף כאן בחנק אתה
ור״ח אשמעי׳ דחייב מיתה הרוצח ורוצח נקרא בכל עגין שאדם ־נהרג בו מקישו למנאף ואני מקישו
לשמים אכל לא נ״מ כיון דכתיב אם בבלי ברול הכהו וימות רוצח הוא■ מות למגדף נאמ׳ כאן מות יומת
רודאי איכא איסור וכ״ל יומת הרוצח וכתיב ואם בכלי עץ וגו׳ וכתיב ואט ונאמר במגדף מות יומת
דמכח קו׳ זו למד הרמב״ס בשנאה יהדפנו ותניא בספרי הרי אתה דן בנין אב מה להלן-בסקילה וכו' ת״ל
שופך ■דם האדם וב׳ ה׳ זית
דין זהדגוי שהכה את ישיאל משניהם רבר השוה שבהן שמחמת הממיתו מות
רענן וז״ל וק' דהא גבי א״א
אינו נהרג דאס היה נהרג
.וחייב
לא כתיב חנק א״כ קשת
צריך למיחשב' גבי ז׳ מצות
דנקיש א״א למגדף אלא צ״ל כדאיתא בסנהדרין רכל
לאשמועי׳האי דינאע"ש והר״ן בחי'לסנהדרין כ׳ וז״ל
מיתה וכו' וי״ל רס״ל דרוצח ברק הוא למילף ממגדף
משמע דמדין גזל וכו׳ ל״ש גוי ול״ש ישראל וכו׳ דא״כ
כי כצלם אלהים עשה את האדם ע"שוליתא דבסנהדרין
למה מט בכלל ז׳ מצות ש״ר והיא הריגה ליחשבו מכה
דף נ״ג אמרינן דלא גמריק א״א מות יומת מאוב
תכירו אלא ודאי דוקא מכה ישראל חייב מיתה ממש
וידעוט מה להלן׳; בסקילה אף כאן בסקילה מראמ׳
כמו שהרגו מרע״ה אבל הרמב״ם וכו' ע״ש נר׳דס״ל י
רחמנא ארוסה בסקילה מכלל דנשנאה־ לאו בסקילה
דכיון דמכה ישראל דוקא חייב מיתה ולא מכה .גוי
ע״ש א״כ רוצח אפשר להקישו למגדף יאו •לאוב וידעוני
תכירו ניחא דלא קתני אלא ש״ר •דכולל אפי'גוי מיהו
דכסקילה מיהו .ק׳ דהא אמרינן התם דימכס אביו
מדתניא התם דף נ״ז על שפיכות־דמים כותי בכותי
ואמו כמי לא גמרינן מאוב וידעוני אלא מא״א משוס
וכותי בישראל חייב ישראל בכותי פטור משמע אפילו
דא״א דשאי למושכו ולהחמיר עליו ע״ש וא״ב ה״ב
גוי בישראל אינו חיי□ אלא על ש״ר ממש כמו גוי בגוי
מקשינן רוצח למנאף ולא למגדף מה״ט דא״א רשאי
גם בשמות רכה פ' א' סי' ל״ב אמרו ראה מה שעשה
ונו׳-ולכאורה אל לו׳דהאי תנא ס״ל כר׳ יונתן דלא ס״ל
בבית וראה מה שעתיד לעשות לו.כשדהאמר זה ודאי
חייב מיתה כמ״ש ומכה אדם יומת ולא עוד שכא על
ה״ט דא״א רשאי וכו׳ כמ״ש מהרש״א שם מיהו כבר
הוכחתי כסי׳ ל״ג דר׳ יונתן נמי ס״ל דא״א רשאי וכו׳
אשתו של דתן ע״כ חייב הריגה שנא' אות יומת הנואף
דאל״ב אמאי אמרי' דפליגי בפלוגתא דר״ש ורבנן
והנואפת וכו׳ ול ה' יפ״ת דפליג מדרש זה על הא
דאמר ר״ח גוי שהכה את ישראל חייב מיתה וס״ל
אימא דר' יונתן ס״ל כדבק דחנק קל אלא דלא ס״ל
דה״ד אחר מתן תורה אכל מתחלה כולהו ב״נ חשיבי
ה״ט דא״א רשאי וכו׳ ועוד דא״ב מה הק' התו' בד״ס
וליכא מיתה אלא לשופך דם האדם ע״ש ונראה דלל
קמפלגי וכו' לד'ישמעאל מנ״ל דא״א בחנק וכו' ע״ש
דגוי שהכה את ישראל אפי‘ אחר מתן תורה פטורדהא
אימא דדריש כר׳ דמיתה שאין בה רושם לאפוקי מסייף
ממרע״ה אין ראייה רלא הרגו אלא משוס רודף שרצה
הקל יס״ל כר׳יאשיה בהא דא״א רשאי להחמיר לאפוקי
להרוג אותו כשדה ומ״ש דה״ד אחר מתן תורה ר״ל
משריפה ע״ש אבל לדברי הרב מחא דרוצח שאני
דאם היה אחר מתן תורה א״ל הכי אכל לפי האמת
דבדין הוא להקישו למגדף דכצלם אלהים עשה את
דלא הרגו על ההכאה ודאי דאפי' אחר מתן תורה איט
האדם ודלא כהרב גופי הלכות סי׳ ד׳ ע״ש ובזה ניחא
חייב מיתה ׳ אלא על ש״ר ממש דמנ״ל אבל לדעת
דאי גמרי׳ רוצח ממנאף דהוי כחנק ק' מאי אהכי ג״ש
הרמכ"ם א״ש דר״ח נמי חייב מיתה לשמים קאמר
בלא״ה סתם מיתה חנק כמו שהק׳ התוס׳ בסנהדרין
אכל אינו נהרג ואע״ג דכל הנשרפין גבי כהן ששמש
שם די״ל דמסכרא ילפי׳רוצח ממגדף בבנין אב מס"ט
לכ״ע
בטומאה משמ' רמי שנתחייב מיתה כירי שמים
דכצלם אלהים עשה את הארס^-לכך אהני ג״ש למילף
כתשו'
והרדב״ז
קטלי׳ ליה כבר האריך הר״ן בחי‘ שם
ממנאף לאפיקי סברא זו ואפשר דלכך לא הק' התוה'
דכשאר
שם
ומכואר
סי' תרל"א ועמ"ש כסי' שכ״ט
שם לעיל גבי מפה אביו משום דהתם נמי סברא הוא
חייכי מיתה בידי שמים לא קטלי' ליה עש״ב וא״ב
דהוי בסקילה דהוקש ככודם לבכור המקום והוי
אמאי מרע״ה הרג למצרי אלא ודאי על שכא על אשתו
כפושט ידו בעיקר דדינו כסקילה וכן מקלל אביו ואמו
•ועל מה שעתיר להורגו בשדה אבל על ההכאה אינו
בסקילה לכך אהני ג״ש למילף מא״א לאפיקי סברא
זו

ףןןךןיך*

סימן רמ״ח
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ספר יראים סי׳ נט

תשוב׳ אינו מוזהר עליו שלא לקללו בכמה דוכתי ונשיא
בעמך לא תאר עושה מעשה עמך לא תאור שאינו
עושה תאור.
נט צוה הקב״ה שלא יכה אדם אביו ואמו והזהיר
שלא יכה את הבית בפ׳ כי תצא ארבעים
יכנו לא יוסיף ואביו ואמו בכלל .וענש באלה המשפטים
דכתיב ומכה אביו ואמו מות יומת[ .א] ומנלן דבחנק
לפי שכל מיתה האמורה בתורה סתם אינה אלא חנק.
כאשר פרשתי למעלה בזקן מטרא הלכה ג׳ ואביו {ב]
כשלא אמו ואמו בשלא אביו לר׳ יונתן מדלא כתיב
יחדו ולר׳ יאשי׳ דילפי׳ ליה מקלל׳ ובקללה פירשנו
בהלב׳ דלעיל .המכה אביו ואמו אינו חייב עד שיעשה
בהן חבורה [גן .והמכה לאהר מיתה פטור .מנלן דאמר
קרא מכה בהמה ישלמנה פי׳ עושה בה חבורה דכתיב
נפש דמשטע הוצאת דם דכתיב כי הדם הוא הנפש
ואם אינו ענין לבהמה דאם הכישה באבנים ומתה חייב

ואהבה

תנהו ענין לנפש אדם .הכי דריש ליה [דן באלו הן
הנחנקין .איבעיא להו מהו שיקיז בן דם לאביו .רב
מתנה אמר מותר ואהבת לרעך כמוך רב דימי בר
היננא אמר מותר מכה אדם ומכה בהמה מה מכה
בהמה לרפואה פטור אף מכה אדם לרפואה פטור( .א)
והמכה אביו רשע חייב דאע״ג דפטרינן ליה לעיל
מדכתיב לא תאר ומקשי׳ הכאה לקללה קיימא לן ברבי
ישמעאל דתנא דבי רבי ישמעאל לכל אין הבן נעשה
שליח להכותו חוץ ממסית ומדיח שהרי אמרה תורה לא
תחמול ולא תכסה עליו .ותנן ביבמות בם׳ כיצד [ה] מי
שיש לו בן מכל מקום חייב על הכאתו ועל קללתו ובנו
הוא לכל דבר חוץ ממה שיש לו מן השפחה ומן הנכרית.
[למכה אביו ואמו] שלא יקיז להם דם שמא יחבל בהם
כדאמרי׳ [ו] בפרק אלו הן הנחנקים רב פפא לא שביק
ליה לבריה (ב) למישקל ליה סילוא .מר בריה דרבנא
לא שביק ליה לבריה למיפתח ליה בועתא פי׳ מורסא.

שורש היראה
[א] ומגלן דבוזנק בר .עיין סנהדרין וף נ״ב ודף פ״ד ע״ב.
נט
[ג] עד שיעשה בהן
[ב] ואביו כשלא אמו .סנהדרין דף פ-ה.
חבורה .עיין בירושלמי בפרקין שנסתפק גבי מכה אביו דבעינן שיעשה
בו חבורה ,אי הוד .חבורה דומיא דשבוו ,חנפי׳ לא חיסר כלום חייב•
דבשבת בנגרר הדם אף שלא  xrחייב ,א-ד דבעינן חבודה דוסיא

[ד} ואיבעיא.
דנזקין דלא חייב נזק עד שיקסע בו אבר ,ע״ש בפ׳־מ.
1ו] כדאמריגן בו׳.
[ה] ביבמות דף כ*ב.
שם דף פ״ר ע״ב.
שם דף פ־ד ע־ב .ועיין ס-ש בפירושי הארון־ בנמוה הקודמת ,דמבאן
הוכיחו דהאב א׳יי למחול על גערו ועל בזיונו ,ועיין בברכ״י יו-ד
סי׳ ר»מ.

תוספות אהבה

המקום ולכך אין להם למחול על בזיונם ויש חילוק בין בזיון
לכבוד ,ודו״ק.
נט (א) והמכה אביו רשע חייב וכו׳ .בברכ״י יוסף יו״ד סי׳
רמ״א תמה על רבינו ,וז״ל ורבינו אליעזר ממיץ בספר יראים
סי׳ ג״ט כתב והמכה אביו רשע חייב כו׳ .וק״ק מאי חייב
דקאמר דברשע בלא עשה תשובה אפי׳ להרי״ף ליכא איסורא,
ותו האי דקאמר ותנן ביבמות כו׳ חייב ,זה הוא שקשה ,דהא
אוקמא בש״ם כשעשה תשובה ,והבא ברשע ולא עשה תשובה
קאי עכ״ל ,והאמת דלכאורה דברי רבינו תמוהים דהא קאמר׳
1גמ׳ דמקשינן הכאה לקללה ואינו חייב רק בעושה מעשה
עמך ,וב״ם הרמב״ם פ״ה מהלכות ממרים הל׳ י״ב דאינו חייב
פיתה אם אביו רשע ,רק איסור גרידא ,ע״ש .ועיין בזה באורך
בשלטי הגבורים סנהדרין בפ׳ אלו הן הגחנקין על דברי רבינו
ירוחם׳ ע״ש .אמנם ברוד בעיני שרבינו פוסק כאידך ברייתא
שהביאה הגס׳ בדף פ״ה ע״ב על מתניתין דמכה אביו׳ דקאמר׳
שם ומה מכה שעשה בו שלא בעמך כבעמך ,ופירש״י דגבי
הכאה לא כתיב בעמך למעוטי שאינו מעשה עמך ,והאי תנא
סבר דלא מקשינן הכאה לקללה ,מפני .המקרא המפסיק
ביניהם ,ע״ש .והיינו דבין הפסוק מקלל אביו לפסוק מכה
אביו כתוב וגונב איש ומכרו׳ ועיין ברמב״ן עה״ת שם ,וחידוש
בעיני שלא הביא דברי רש״י דכאן׳ וע׳ש בתום׳ ד׳ה ומה
מכה ,ורבינו פוסק כסתם ברייתא זו ,דמבואר דבמכה חייב
אף באינו עושה מעשה עמך .והך דיבמות קאי אליבא דפאן
דמקיש מכה למקלל ,ואפשר דבנוסחת רבינו שם ביבמות הי׳
כתוב בגמ׳ והמכה וכו׳ וי״ל שהגמרא שם קאי על מקלל,
דבמתניתין שם ביבמות נקם שניהם הכאתו וקללתו ,עכ״פ
אין כאן תימא על דברי רבינו ,ופלא על הגאון ברכ״י שלא

הביא שם בכל פלפולו ברייתא זו.
(ב) למשקל ליה סילוא ,וע״ש בגם׳ דסריך א״ה אחר נמי
ומשני אחר שגגת לאו בנו שגגת חנק׳ וראיתי במ״ל פ״א
מהל׳ יו״ט הלי״ז שהקשה שהסוגיות סתרי אהדדי דביבמות
דף קי״ט אמרי מכדי הא דאורייתא והא דאורייתא מה לי
איסור כרת מה לי איסור לאו ,והביא שם דברי רש״י שמחלק
בין חששא להרחקה ,דבהרחקה סחלקינן בין איסור כרת
ללאו אבל בחששא לא מחלקינן והקשה עליו מיבמות דף פ״ב
לענין תעלה בק״א דאמרו דאין לחלק בין איסור ללאו לכרת,
והביא שוב סוגיא זו דסנהדרין דמחלקין בין לאו לכרת,
ובב״מ דף 1׳ דבעיא בגם׳ אי גזרו משום שבות גבי אמירה
לגוי באיסור לאו ,אי אמרינן דוקא לענין שבת דאיסור סקילה
יש שבות חסימה דאיסור לאו לא ,או ל״ש ,ע״ש .ולדעתי אין
בזה סתירה כלל ,והחילוק בזה כך ,דכל שאין בדבר שום ספק
כעת רק וודאי איסור ,אין חילוק בין לאו לכרת הן עד איסור
דאורייתא ,והן בגזירה דרבנן שגזרו להרחיק מן האיסור .אבל
דבר שכעת הוא ספק דדילמא לא יהיה איסור כלל ,ואז אם
החשש הוא שיהי׳ איסור דאורייתא ג״כ אין חילוק בין לאו
לכרת ,רק דאף אם יהיה איסור לא יהיה אלא איסור דרבנן,
רק דרבנן גזרו משום הרחקה׳ לאסור אף מספק ,אך יש חילוק
בין לאו לכרת ,דבכרת הרחיקו יותר וחששו אף לספק .ומעתה
הכל נכון דביבסות קי״ם דכמו דחיישינן אם תחייבם ,ודלמא
יתברר אח״ב דצרתה נתעברה ויש לו בן ,והיא על אחיו
באיסור כרת ,וכ׳ב חיישינן שפא יתברר שנתעברה חמותה
והיא יבמה לשוק ,וביבמות פ״ב דאין שום ספק לפנינו ,ואם
נימא דמב׳ס בטל בשניהם שייך ביטול ולהחמיר בכרת דניפא
דלא בטל ,ובלאו יהי׳ בטל אץ חילוק ,ובן בב״מ דאין כאן
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ם הזהיר הצור בפרש׳ קדושים תהיו (א) שלא
להרביע בהמו׳ וחיות .דכת׳ בהמתך לא
תרביע כלאים .ותניא בתורת כהנים וקצת בם׳ השוכר
את הפועלים [א] אילו נאמר בהמתך לא תרביע היתי
אומר לא יאחוז אדם את הבהמה כדי שיעלה עליה
זכר יאחז מפר׳ התם יכנים ת״ל כלאים .לא אפר אלא
כלאי׳ .בהמתך אין לי אלא בהמתך על בהמת אחרי׳
בהמת אחרים על בהמתך בהמת אחרים על בהמת
אחרים מנין ת״ל את הקתי תשמרו .ומניין שחיה ועוף
כיוצא בהן כדתנן !ב] בפר׳ שור שנגח את הפרה אחד
השור ואחד כל בהמה לכלאים וכן חיה ועוף כיוצא
בהן .ומפרש בגמרא דכלאים ההרבעה יליף בהמתך

ואהבה

עט

בהמתך משבת מה להלן חיה ועוף כיוצא בהן אף כאן
חיה ועוף כיוצא בהן .וגבי שבת מנלן דתניא ר׳ יוסי
אומר משום ר׳ ישמעאל בדיברות ראשונות נאמר עבדך
ואמתך ובהמתך .ובדיברות אחרונות כתיב שורך
וחמורך וכל בהמתך .והלא שור וחמור בכלל כל בהמה
היו ולמה יצאו לומר לך מה שור וחמור האמו׳ כאן
חיה ועוף כיוצא בהן אף כל חיה ועוף כיוצא בהן.
ותניא [נ] אין לי אלא ב׳ מיני חיות ב׳ מיני עופות
ב׳ מיני בהמות בהמה על חיה חיה על בהמה
בהמה על עוף עוף על בהמה טהורה על טמאה טמאה
על טהורה מנין ת״ל את חקתי תשמרו בהמתך לא
תרביע וגו׳ פי׳ דמיניה ילפי׳ גזירה שוה ואע״ג דילפי׳

שורש מיראה
ם

[א] בסרק .ב ׳מ דף צ״א ע״ב.

[ב] בפרק .ב״ק. .דף נ״ד ע״ב.

[גף ותניא .בת״ב שם פ׳ קדושים.

תוספות אהבה
משום ספק ואם רבנן החמירו בכרת החמירו גם בלאו כיון
דאין ספק לפנינו אבל כאן בסנהדרין דבאמת לרפואה מותר,
ואף אם יטעה לא יהי׳ בזה איסור דאורייתא כלל ,דלא הוד.
אלא אונס שברשות מרפא כמ״ש בחי׳ הר״ן ,וא״כ לא יבוא
לעולם לאיסור דאורייתא ,אף כשיתברר שטעה והקיז דם
בוריד אחר ,וכיון שיכול להיות שלא יטעה כלל ,לא החמירו
באיסור לאו רק באיסור כרת׳ וא״ש כל הסוגיות ,ודע דבגמ׳
הגירסא דרב לא שביק לבריה ורבינו גרים ר״פ ולגירסא דידן
דגרסינן רב הנה רב דס״ל בשבת דף כ״ב דדשא׳ם אסור יהי׳
מקום לומר דרב לטעמי׳ אך ק׳ א״כ הי׳ יכול הג׳ לשנות
אח״כ אליבא דר״ש דס״ל דדשא״ט מותר ,ולגירסת רבינו
דגריס ר״פ א״ש די״ל דר״פ ס״ל דדשא״מ מותר [אמנם בב״ח
ובדקדוקי סופרים גורסים שם :רב פפא] .ויש לפלפל בזה
בדברי חי׳ הר״ן שם ואי״ה נעמוד בזה בהל׳ שבת אם יזכני
השם הטוב.

ס (א) שלא להרביע כו׳ .עיין ביו״ד סי׳ רצ״ז פרטי דינים
בזה ,ושני מינים אפי׳ טהורים בטהורים אסור וע״ש ,בש״ך
יו״ד סק״א ודע שראיתי בשו״ת הלכות קטנות ח״ב סי׳ רכ״ה
שכתב הא דתגן טמאה עם טהורה וטהורה עם טמאה ,דהוא
כפל לשון וכתב שם וז״ל אפשר דייתורא אתא לרבות לפרה
שילדה כמין סוס ,שאעפ״י שהוא נראה ממין הסום אסור עמו,
מפני שהוא טהור עם טמא ועם אמו אפשר דמותר לחרוש,
דמילתא דל״ש הוא ,וליכא למיגזר למראית העין דקלא אית
לי׳ מיהו מההוא דבן פקועה אפשר דלא משמע הכי ,עכ״ל.
והיינו דאסור מדרבנן דאל״ב לא הי׳ חילוק בין עם אמו או
עם אחר והיינו מפני מראית עין .והנה מי שעבר והרביע
בהמתו כלאים הוולד מותר בהנאה כמבואר ביו״ד סי׳ רצ״ז,
ויש עוד ענין איסור הרבעה אשר השמיט רבינו ,דאסור
להרביע ■בהמת פסולי המוקדשין כמבואר במכות דף כ״ב ,ועיין
בזה באורך במ״ל פ״ט דכלאים שכתב שיש חילוק בין קודם
פדיון לאחר פדיון ,ועיין בשעה״מ שם ובמ״ל פ״א דמעילה
הל״ט שכתב דהא דיש איסור הוא דוקא כשבהמת פסוה״מ
היא הנרבעת ,אבל כשהיא רובעת פשיטא דשרי שהרי אין

כאן עבודה ע״ש .ודבריו נפלאו דהרי מבואר במס׳ מ״ק דף
י״ב ביוצא בו אין מרביעין בבכור ולא בפסוהמ״ק ובבכור
ל״ש נרבעת דהלא בכור זכר הוא ,וכבר עמד בזה הגאון בעל
יד דוד במ״ק שם ובם׳ מעיין החכמה .והנה ראיתי בר״ן
במו״ק שם שהביא בשם יש מפרשים ,דהא דאין מרביעין
הטעם דגזרינן משום שמא יגדל מהם עדרים ואתא לידי גתה
ועבודה ע״ש .והנה לשון זה שמא יגדל עדרים הוא לשון
ר.גמ׳ בתמורה דף י״ח ,ע״ש .והנה מדברי היש מפרשים יש
להביא ראי׳ לדברי תשובת ברכת יוסף הנדפס כעת בחיו״ד
סי׳ ס״ד ע״ד ששאלו ממנו אם מותר להניח בכור גדול בתוך
עדר של בהמות דדלמא יתעברו ממנו ,וכתב וז״ל אולם בחולין
דף פ״ט דפריך ומי מצי אמרת וכו׳ ואר״י לא נצרכא אלא
לנפל שלא נתקשרו אבריו בגידין ,ולא פריך הא הזריע קדשים
בעצם קדוש ,וגס בתמורה דף י״ז קאמר הש״ם אי דעולה זכר
הוא ולאו בר אולודי הוא ,מכ״ז מוכח דזרע של זכר ריר ורוק
יחשב לענין איסור קדשים ,וכמו שלענין ד״מ כשהבהמה זכר
של ראובן בא על בהמה של שמעון פשיטא דהולד של שמעון
לחודי׳ ה״ה בנדון זה ול״ש בנ״ד הא דחוששין לזרע אב ע״ש.
ובאמת ראיותיו יש לדחות דשם לא מצי הגמרא להקשות,
דאיסור מוקדשין קדיש בשביל הזרע דבגוף הזרע בוודאי ל״ש
שום קדושה כמי רגלים שלה ,ואעפי״ב י״ל דכל שנתהווה
ונוצר ממנה נעשה קדוש ,ולא גדע מוולדות קדשים למ״ד
בהוויתן הוא קדוש .ועודן במעי אמן אין בהם קדושה ואיך
חל הקדושה אח״כ ,וכ״כ בזה ,ובספרי בית אהרן להל׳ גיטין
סי׳ קל״ז סק״ו כתבתי בהא דאמרינן בזבחים דף י״ד מן
הבהמה להוציא נתן עובר קדשים באתנן ,וקסבר וולדות
קדשים בהוויתן הם קדושים ,ולכך חל האתנן בעודו עובר.
וקשה דהלא איירי דהבהמה היתד .כבר הקדש קודם שנתעברה
כמ״ש התום׳ שם ,א״כ יצאה מרשותו לגמרי וכיון דפסק
ממנו כל זכות שהיה לו באמה נימא כיון דפסקה פסקה ובאיזה
כוח נכנם העובר לרשותו שיהיה שלו ,ועכצ״ל דאף שהקדישה
כח הלידה שיש לבהמה נשאר לבעלים הראשונים ע״ש מ״ש
בזת וכן בזה אף שגוף זרע הבהמה אין בה משום קדושה,
הוולד שנתהווה ממנו י״ל דיש בו קדושה ,וכן מהא דתמורה
בוודאי אינו ראי׳ דשפיר פריך אי דעולה זכר הוא ,דשם
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ואהבה

שלג

רמד צוה הקכ״ה כפ׳ שופטים לא יקום עד אחד (א)
באיש לכל עון ולכל חטאת ככל חטא
ונוטר .ותניא כסיפרי (ב) לא יקום עד אחד כאיש אין
לי אלא לדיני טמונות (נ) ,לדיני נפשות מנין ת״ל לכל
עון ולכל חטאת .ולכל קרכנות מנין ת״ל ולכל חטאת.
למכות טגין (ד) ת״ל ככל חטא אשר יחטא .להעלות
לכהונה (ה) ולהוריד מן הכהונה טנין ת״ל לכל עון
ולכל חטאת אין לי אלא לעדות איש לעדות אשה
מנין (ו) ת״ל לכל חטא אשר יחטא .אם סופינו לרכות
אשה מה ת״ל איש לעון אינו קם אכל קם הוא להשיאה
לאשה (ז) דברי ר׳ יהודה (ח) .ר׳ יוסי אומר לעון אינו
קם אכל קם הוא לשבועה (ט) .למדנו מכאן עד אחד
שיודע בחבירו דבר שאינו ראוי לשבועה דלא מהני
עדותו ואינו רשאי להעיד עליו דשום כיש מפיק עילויה
כדאמר כערכי פסחים (י) טוביה חטא וזיגוד מינגד
משום דמסהיד עליה כיחידי עדיה רכא משום לאו דלא
יקום .מיהו ההוא מלקות מדרבנן דהא איתקש כסגהד׳
(יא) דיני מכות לדיני נפשות כגזירה שוה דרשע רשע
ודיני נפשות אין דינן אלא כזמן שסנהדרין נוהגת (יב).

אחא כר יעקב אמר קרא לא תענה על ריב על רב.
ומגלן (ה) דכדיני נפשות משתעי קרא דכתיב לא תהיה
אחרי רבים לרעות וכתיב אחרי רכים להטות .לא
כהטייתך לטובה הטייתך לרעה .לטובה על פי אחד
לרעה על פי שנים .ואי זה דין שייך למימר ביה פעמים
לטובה פעמים לרעה הוי אומר זה דיני נפשות .אכל
דיני ממונות א״א לעשות כהן רעה כלא טובה טובה
כלא רעה .יש רע לזה טוב לזה טוב לזה רע לזה .ומיהו
אין המקרא יוצא מידי פשוטו להזהיר על החולק כדין
להטותו.
רמו צוה הקכ״ה כפ ,משפטים (א) כפ׳ א׳ דיני
ממונות (כ) דתני׳ נקי וצדיק אל תחרג
כי לא אצדיק רשע ופרשו (ג) מנץ ליוצא מכ״ד חייב
ואמר אחד יש לי ללמד עליו זכות מנין שמחזירין
אתו (ד) שנאמר נקי אל תחרב מנין ליוצא מבית דק
זכאי ואמר אחד יש לי ללמד עליו חובה טנק שאק
מחזירין אותו ח״ל וצדיק אל תהרג ,שאם יצא מידך
זכאי לא יצא מידי זכאי ,יש לי שלוחין הרכה ליפרע
ממנו .וחינו דכתיב כי לא אצדיק רשע (ה).

רמה הזהיר הכתוב כפרשת משפטים לא תענה על
ריב לנטות פשטיה דקרא (א) הזהיר
הכתוב שלא יחלוק אדם להקניט (כ) חבירו להטות
משפט .ואפילו אמר כלבו שאין כאן גזל כי לכסוף אודה
לו לפסוק הדין על פי טשפט מיד בעשותו עוכר עליו.
ורבותי׳ ז״ל דרשוהו בפרק אחד דיני ממונות (ג) שדיני
נפשות מתחילין מן הצד (ד) שאלו ידבר הגדול תחלה
לא יהא אדם רשאי לחלוק עליו .מנהגי טילי אמר רב

רמז ויראת מאלהיך ולא תכה חכירך דכתיב כפ׳
תצא ארבעים יכנו לא יוסיף וגומר.
ותניא בספרי (א) אם יוסיף עבר כלא תעשה (כ) .אין
לי אלא בזמן שמוסיפין על (העניין) [חמגיק^ על אומד
שאמדוהו בית דין מנין תלמוד לומר לא יוסיף מכל
מקום .אין לי (ג) אלא מכה רכה מכה מועטת מנין
תלמוד לומר על אלה ,שמצוה להכותו על מכד .וכאשר
אפדהו בית דין אם הוסיף על האומר עוכר על לא

שורש י ר אד .ואד.ב ד.

ובכ״ם
רמד (א) עיין רמב״ם פרק ה מהלכות עדות הלכה
בהג״ה שם ,ועיין טוש״ע הו״מ סי׳ כה ס״א בהג״ד -ועיין
בהפלאה כתובות דף פד ע-א ,ועיין יד המלך הל׳ עדות פ״ג
ה״ה עיון עצום ,וע״ע בפ״ד דרך סצותיך ח״ב דף סו ע״ג
(ג) בספרי
(ב) פיסקא קפו4
בדברי הסמ״ג סי׳ ריב
אשר לפנינו איתא :אין לי אלא לדיני נפשות לד״מ מנין׳ pi
(ד) עיין
הוא בילקוט ,וע״ע בהגהות מיימוניות פ״ה ה״א•
(ה) עיין כתובות דף כד ע"□
כריתות דף יב ע״א.
(ז) עיין כתובות
<ו) עיין גיטק דף ב ע״ב ובשאר מקומות.
דף כב ע״ב ,ועיין רמב״ם פי״ב מגירושין ד״י״ח ,ועיין מרבבת
המשנה הל׳ סוטה פ״א הי״ה ,ויד המלך שם הי״ד והט״ו ,ועיין
טוש״ע אה״ע סי' יז סל״ז ,וסי׳ קעח ס״ז ,ועיין עצי ארזים שם
(ה) רבי יהודה .בספרי איחא רבי יהושע
דברים נחמדים.
<ט) עיין
אבל גם בילקוט איתא הגירסא רבי יהודה.
כתובות דף פז ע״ב ,ושבועות דף מ ע״א׳ ועיין רמב״ם פי״א
מטו״ג ה"* ושעה״מ שנב ובמ״ל פ״ה מה׳ שאלה ה״ו ,ועי?
שער משפט סי׳ קלה סק״ד שהביא דברי המ״ל ,ועיין עוד חו״ם
(יא) דף י ע״א•
(י) דף קיג ע״ב.
סי* פז ס״א.
(יב) עיין סנהדרין דף מא ע״א וברש״י שם ,ועיין תום׳ סנהד׳
דף לז ע״ב ,ובתום׳ כתובות דף ל ע״א ,ועיין ע״ז דף ח ע״ב,
וברמב״ם סנהדרין פרק יד הי״א והי"□

רמה <א) עיין פירוש פסוק זה ברש״י שם ,ובגור ארי׳ שם,
ועיין חידושי הר״ן סנהדרק דף לו ע״א ד״ה לא תענה ,ועיין
בזה בס׳ אש דת למהרח״א אלפנדרי פ׳ משפטים דף כה ע״א
(ב) עיין להם משנה פ״י מהל׳
בשם הרב הר״א קופיגו.
סנהדרין ד",ו בלשון הרמב״ם שמביא מדפוס וויניציאה ,ועיין
בספר מעץ החכמה דף לא ע״ב ,וע״ע בסה״ם להרמב״ם ל״ת
רפג ,ובחינוך מצוד .עז ובפרשת דרכים ד״ם ח״ב דף סו ע״ב
(ד) עיין רמב״ם פ״י מסנהדרין הלכה ו.
(ג) דף לו ע״א
<ה) סנהדרין דף ב ע**•
(א) [בם׳ משפטים וכו׳ ופרשו מנין .יש כאן ערבוב,
רמו
וכנראה דצ״ל! ■"בס׳ משפטים ונקי וצדיק אל תהרג כי לא
אצדיק רשע .ופרשו בם׳ א׳ דיני ממונות דתניא מניף׳ ראה גם
 Wעיין
(ב) סנהדרין דף לג ע״□
ביראה״ש סי׳ קםז1־
בהשגות הרמב״ן לסד.״מ ל״ת רצ ,ועיין בחינוך מצוד ,פב,
בדברי הרמב״ן ,ובמנ״ח שם ,ועיין עוד בס׳ מעין החכמה דף
לב ,וע״ע בפרשת דרכים דרך מצותיך ח״ב דף סו ע״ב
(ד) עיין ברמב״ם סרק י מהל׳ סנהדרק ה״ח וה״ם ,ועיין כ״ם
(ד ).עיין מכילתא משפטים ש□
פי״א ד",ת
(ב> עיין רמב״ם הל׳ סגהדרין
(א) פיסקא רפו.
רמז
פט״ז הי״ב ,ועיין תו׳ סנהדרין דף פד ,ע״א ד״ה הכהו.
(ג) מכות דף כג ע״א.
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תעשה מי שאין רשות להכותו קל וחומר 7ןובר בלא
תעשה .ואפילו .לא הכהו אלא הגביה ידו (ד) נקרא
רשע ולמה שנאמר ויאמר לרשע למה חכה רעיך הכה
לא נאמר אלא תכה אעפ״י שלא הכהו .בפרק ד׳
מיתות (ה) ריש לקיש אמר משמיה דרבי חנינא נקרא
חוטא .שנאם׳ אם לא לקחתי בחזקה .וכתיב ותהי
חטאת הנערים ונומר .רב הונא אמר תקצץ ידו שג׳
וזרוע רמה תשבר .רב הונא קץ ידא ר׳ אלעזר אמר אין
לו תקנה אלא קבורה שג׳ ואיש זרוע לו הארץ .לפיכך
צריך אדם ליזהר שלא יגביה ידו לחבירו להכותו ואפי׳
על אשתו (ו) אבל אם מתכוין (ז) לייסר אשתו להדריכה
בדרך ישרה או לייסר חבירו ולהדריכו בדרך ישרה
מותר שג׳ שוט לסוס ומתג לחמור ושבט לגו כסילים.
ותנן בפרק הגולין (ה) מה נער רשות א!ת כל רשות.
יצא (ט) האב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו
ושליח בית דין (י) שהוא פטור.
רמח הזהיר הכתוב על הרציחה בדיברות ראשונות
ואחרונות דכתיב לא תרצח (א) .וענש
באלה מסעי לפי עדים ירצח את הרוצח .ורוצח נקרא
בכל ענין שאדם נהרג בו ,דכתיב אם בכלי ברזל הכהו
וימות רוצח הוא מות יומת הרוצח ,וכתיב ואם בכלי
עץ וגומר וכתיב ואם בשנאה יהד(ו)פנו .ותניא (ב)
בסיפרי הרי אתה ־דן בניין אב משניהם דבר השוה
שבהן שמחמת הממיתו מת וחייב אף כל שמחמת
הממיתו מת וחייב (ג) כדאמר בפרק הנשרפין (ד)
ואפילו ־גוסס דאמרי׳ (ה) רוב גוססין למיתה בגוסס
בידי שמים (ו) כולי עלמא לא פליגי וחייב .והיינו דתנן
בפרק השואל בשבת (ז) הטעמץ עיניו של מת בשעת
יציאת נפש הרי זה שופך דמים .והרודף חבירו (ח)
להרגו או בא לגזול ממונו בכלי זיינו רשאי הנרדף
להורגו דכתיב ואם במחתרת ימצא הגנב והוכה ומת
אין לו דמים .ותגן בפרק בן סורר ומורה (ט) הבא
במחתרת נידון משום סופו .וטעמא מפרש בגמרא דאטר

ואהבה

רבה (י) אין אדם מעמיד עצמו על ממונו (י•) ויודע
שיעמוד בעל הממון בפניו ועל דעת להורגו הולך,
והתורה אמרה הבא להורגך השכם להורגו .והמוסר
—חבירו (יא) לפני גוים על ממונו נקרא רודף מזה הטעם
כיון שלא יעמוד עצמו על ממונו יהרגוהו אם כן להורגו
מסרו .והיינו דתניא (יב) המלשינים והמסורות טורידין
אבל לא מעלין .ואמרינן בבבא קמא (יג) בפרק הגוזל
בתרא רב כהנא שמטיח לקועיה דההוא גברא דבעי
לאחוויי תיבנא דחבריה .ותנן (יד) נתכוון להרוג כותי
והרג ישראל פטור דבעינן שיתכון לדבר חיוב .ואינה
נקראת רציחה אלא מישראל דכתיב אשר ירצח את
רעהו (טו) רציחת רעהו נקראת רציחה באדם אחר
אינה נקראת רציחה .ואפי׳ ספק הנרדף (טז) אם יהרגהו
רודף רשאי להורגו אחרי שבא עליו כענין שהורגין בני
אדם..כדאמרינן בפרק בן סורר ומורה (יז) אמר רב כל
דאתי .עלי במחתרתא קטילנא ליה לבר מרב חיננא בר
שלמיא דקים ליה בגויה דמרחם עלי כאב על הבן.
[תולדות הרציחה] שלא להרוג הגוים (יח) .כדתניא
בע״ז בפ״ב (יט) הכותים והרועים בהמה דקה לא מעלין
ולא מורידין.
רמט ברוך יוצרינו לעד שנתן כפרה לנסתרות כי
חפץ בעמו וכפרתם אוהב דכתיב בפר׳
משפטים כי ימצא חלל באדמה אשר יי אלהיך נותן
לך וגומר וכתיב ויצאו זקינך ושופטך ומדדו את הערים
אשר סביבות החלל .וכתיב והיתד .העיר הקרובה אל
החלל ולקחו זקני העיר ההיא וגומר .וכתיב והורידו את
העגלה אל נתל איתן וגומר .ותגן (א) איתן כמשמעו
קשה ואף על פי שאינו איתן כשר .ועורפין אותה
בקופיץ מאחריה .וטעמא מפרש בגמרא [דגמר עריפה]
עריפת מחטאת העוף .ותגן (ב) מקומה אסור לזרוע
ולעבוד .ומותר לסרוק שם פשתן ולנקר שם אבנים.
(דכתיב) וכל זקני העיר ההיא הקרובה אל החלל ירחצו
את ידיהם על העגלה הערופה בנחל .ותנן (ג) רוחצין

שורש יראו .ואהבה
(ד) עיין טור ושו״ע חו״מ סימן תכ סעיף א׳ ועיין רש״י על
(ו) עיין הו״ט
(ה) דף נה ע״ב.
התורה פרשת תצא שם.
(ז) עיין טוש״ע אה״ע סי׳ קנד ס״ג בהג״ה
סי׳ הנ״ל.
(ט) עיין רמב״ם
(ה) מכות דף ה ע״א.
ובפ״ת שם.
(י) ע״ש בדברי הראב״ד.
הל׳ רוצח פרק ה ה״ו.
(א) עי? רמב״ם פ״א מהל׳ רוצח ה״א ועיין בםה״מ
רמח
ל״ת רפט׳ ועי? עליו בס׳ מעין החכמה דף יז ע״ב ד״ה כיד?.
(ג) עיין רמב״ם שם פ׳י׳ב ה״ג.
(ב) מסעי׳ פיסקא קם.
( 0סנהדרין
(ה) גיטין דף כח ע״זג
(ד) דף עו ע״ב.
דף עח ע״א ,ועי? בדמב״ם הלכות רוצח פ״ב ה״ז[ .ועי׳ לש?
(ז) דף קנא׳ ועי? טוש״ע
היראים ביראה״ש סי׳ קעה].
(ח) עיין סנהדרין דף עג,
יו״ד סי׳ שלט ס״ג ,ובפ״ת שם.
ועי? רמב״ם שם פ״א ה״ו דיני רודף וע״ש במ״ל .ועיין ביד
<ט) סנהדרין דף עב ע״א׳ ועי? רמב״ם
המלך שם הי״ב

(י) רבה לפנינו איתא! רבא [וכן
הל׳ גניבה פ״ט.
(י•) עי? רמב״ם גניבה פ״ט הלכה ט.
ביראה״ש :רבא4
(יא) עיין רמב״ם פ״ח מהל׳ חובל ומזיק ,ובחו״מ סי׳ שפח,
(יג> דף קיז ע״א.
(יב) ע״ז דף כו ע״ב.
דיני מסור.
(טו) במכילתא משפטים איתא להך
(יד) סנהדרין דף עח.
דרשה ע״פ וכי יזיד איש על רעהו ,רעהו להוציא את אחרים׳
(טז) סנהדרין דף עב ע״א.
ועיין רמב״ם פ״ב מרוצח הי״א.
(יח) עיין רמב״ם פ״ה מרוצח הי״א.
(יז) שם ע״ב.
(יט) דף בו ע״א.
<א) סוטה דף מה ע״ב .ועיין רמב״ם הל׳ רוצח פ״ט
רמט
ה״ב ,ועי? בתוי״ט בפי׳ המשנה סוטה שם ,ועי? בשו״ת ח״ץ
סי׳ שלב שהאריך בזה ,ועיין רשב״ם ב״ב דף נה ע״א ד״ה
גחל׳ וברש״י סביב הרי״ף שם ,ועי? ירושלמי פאה פ״ב ה״ה
(ג) שם.
(ב) סוטה שם.
ועי? בפי׳ הר״ש פאה שם.
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שם •

עמתי

היראה.

חד״ש

יךן ,שלא לקלל או״א נדתנן וט׳שס כסנהדרין נ״ג ^זיללס נכיטי בשום תקום דמייתי הך מימרא אלא הכי איתא ונשיא "
ל׳« מהייב וכו׳כדתניא ר״ת בר סימאייוט׳ לרטתוט׳ הכל מעשה עמך ותו ליכא ורבי׳הופי׳זה הלשון והדבר ק׳ לשמוע שהרי
במשנה וגמרא .שם .ס*ו א׳ובת״כ צ׳קדושיס .־ .ואוצרן רביכו לבאר אע״ג דפטור ממיתה כשלא עשה תשו׳א״ת לאו איכא כמ׳ש הסייג
פי׳אשה משו׳ירלישנ׳דגחר׳דקפני לרט׳בתמשח׳בפודהבביתאביה לאוין רי״ח אם קלל׳ בכינוי פגיור מן ההקינ׳ומ״ת לוקה כדר׳שלוקה
ולא לאחר שנשאם להכי.קאמר
על קללת כ״א מישר* פכ״לה״ג
רבינו פי׳אשה דהיינו אפי׳לאחר
מויפרו
ויסרו
למדנו
אברו
איר
*
היכאבתיבא
בבסי"-ם
מלקית
טמא גבי מקלל ולא עשה תשוב׳
שנשאת .דדוקא גכי כבוד אמרינן ויסרו־מבן ובן מבן והיה אם בןהכות הרשע • תניא בסיפרי ואפי׳ אס לא יהיה חייב מלקות
תאפה פטורה .דרשות אארים ובפרק אלו הן הנחגקין אט׳ רבי יאשיה סח לי זעירא מאנשי איסורא תיהא איכא וכת״ש
פליהמשא״כ גבי מורא כמש״ל ירושלים בן סורר ומור׳ שרצו אביו ואמי למחול לו מוחלין לו הר״ת שסהי״ב וריב״ה בסי׳
כ׳ כ״ו וכ״ש לגבי קללת או״א
מאלהיך שלא להלל אביך ואמך כרתגן בפרק רת״א ויל מי שהיו או״א וכו׳
.דלהכי אחא קרא דאיש איש
ארבע מיתות אילו הן הנסקלי' מקלל אביו אפי׳יוצאיןליהרג אסור להכותם
לרבות אשה * ובסיד׳ג לאו*ן נאמו ואינו חייב ער שיקללם בשם • קיללם בכיטי דבי מאיר ולקללם ואם קלל או חבל בהם
.די״ת גרים נהדיא בברייתא מחייב וחכמים פוטדין * וטעמא דרבנן כדתניא בגמרא רבי פטור עכ״ל ואלו מדברי רביט
לרבות את האשה וגן בת״כ פ׳ מנחם בד רבי יוסי אומר בנקבו שם יומת מה ת״ל שם לימד שב' שאינו פושה תאור משמע
.קמשי׳גריס בהדיא יעה ואע״ג
על מקלל אביו ואמו שאינו חייב עד שיקללם בשם  :דהשו׳או״א לרגי׳דבשאיט עושה
דמזה הכתוב אשה לאיש וט׳ ותניא איש איש בי יקלל אביו ואמו מה ת״ל איש לרבות תאור ודוחק לו׳ דת״ש רבינו
.כבר .תירץ בתו׳סם ם״ו א׳בד״ה בת פי׳אשר .טומטום ואנדרוגיטם • אשר יקלל אביו ואמו שאינו עוש׳תאור היינו תן התו׳
לרעת בת וכו׳יפ״ש • והרה״ה אין לי אלא אביו ואמו אביו בשלא אמו ואמו כשלא אביו אבל מדרבנן איסור איכא וכס׳
.בחי׳ לסנהדרין תי׳ דפיקו* קרא מנין ת״ל אביו קילל אמו קילל דברי רבי יאשיה • רני יונתן הר״מ שכתב אסור לקללן • ונר׳
.אתא לפומכוום ואנדרוגינ׳ואגב אומר משמע שניהן כאחת ומשמע אחד ואהד בפגי עצמו דרכינו אזיל לשיטתי׳שכת׳לעיל
?השביהנחי אפה יפ״שולה׳ ער שיפרוט לך הכתוב יחדיו ־ מות יומת בסקילה • אתה ה׳ נ״ו ואם היה אביו רשע ונו׳
פני מבין_נר^ ח׳ב בהי׳לסנהד׳ אומר .בסקיל׳או איט אלא באחת מבל ■מיתות האמורות סטורממוראו וכיבודו ופירשתי
בתורה נאמר כאן דמיו בו ונאמ׳להלן באוב וידעוני דמיה׳ לעיל בס״ד דאפילו בחייו סטור
מ׳ף..ל'׳ג מה״ם •
כאן בסקילה פונש שמענו בם מה להלן בסקילה דבתיב בהו בהדיא בסוף פרשת קדוש' נמצא דכתג זר נחשב לגבי אביו
וט׳ כצ״ל וכל דברי רבי׳ הס תהיו ואיש או אשד .בי יהיה בהם אוב או ידעוני מות וא*כ הויל כאחר שקללו וכשלא
ברייתא שם והסקי׳ליכת׳ריחתנ׳ יומתו .באבן ירגמו אותם דמיהם בם • אף כאן בסקילה • עשה תשוב׳ אמרינן לגבי אחר
וט׳ולרע״ק וט׳נפק״ל דליכתוב עונש שמענג אותרה מניין ת״ל אלהים לא תקלל אם היה טפחא דפטור דגבר׳קכולא הוי
.קראי אלקיס ונשיא בעמך לא אביו ריק או נשיא הרי הוא בכלל ונשיא בעמך לא תאר וא״כ גבי בט נתי הו׳ניה כאחר
.האור לא תקל׳ל״ל לאו״א דברי אינו .לא דיין ולא נשיא מנין הרי •אתר ,דן בנין אב דאמרינן שפיר בשפה מעשה
רבינו וגירסתו ק׳לישבו פס גי׳ משניהן • ומסקינן ליבתוב רחמנא לא תאר נשיא וחרש עמך וט׳ אבל ק״ט חדא דיש
.הגמרא דקאמר א״כ ליכתוב לא תקלל אלהיים למה לי אם אינו ענין לנופו תנהו ענין חילוק בין מורא ולכטד למקלל
קראלאתקלמאילא׳שקללש״ת לאביו * ולרבי עקיבא דאמר אלד,ים קודש נפקא לי דלבתוב דאע״ג דפכוור ממורא וכבוד
תרתי • ופשט הגמרא מ&מפ קרא אלהי׳ונשיא בעמך לא תאור לא תקלל למה לי לאביו אסור לקללם ופיק מלשו׳רבינו
דליכתוב וט' ש״מ תרתי א־א ולאמו •י ומכ{לל אפילו לאחר מיתה חייב דתנן בפרק אילו שכת׳לקתןהנ״ט והמכ׳אבי׳רש'
'לקדם גחדא גאו״א ונמו שפירש" ,הן הנחנקין חומר במקלל מבמבה שהמקלל לאחר מיתה חייב אע״ג דסטדיגן ליה מלא
.לא מקלל שתי קללות במשמע חיי'מה שאין בן במכה שמכה לאח' מיתר .פטור ־ ואם תאור וט׳ותרקאחר בהך לישנא
'.זאלקיס נפי שתי לשוטת יש בו אביו .עבריין בעבירה אחת של תורה ולא עשה .תשוב׳אינו דפטרי׳ליה וט׳משמא דפיטורא
.פכ״ל אגל לפי גי׳רביט משמע מוזהר :עליו שלא לקללו בבמה דובתי ונשיא בעמך לא תאו׳ הוא דדרשינן אבל אינצרא איבא
עושר .מעשה עמך לא תאור שאינו עושה תאור  :וא״כ מוכרחים אנו נדחו׳בדבריו
דליכתבינהו בלאי אחד אלקים
.ונשיא .לא תאו׳והגם לאין להק' לט צ*ך} הקב״ה שלא יבה אדם אביו ואמו והזהיר כתש״ל בדו׳דמדרבק איסו׳איכא
יכם־':או״א וט׳
דמי לאו שבכללות כיח דחפור'
שלא יכה את חבירו בפרשת כי תצא ארבעים
ארבעים יבט לא יוסיף
בקרא נט אלקים ונשיא כמש״ל
יבנו ■
•וט׳ ואב ואם בכלל וט'
.ה׳מ״ב על קו׳ ת׳ש״ש • מ׳׳מ .
צגי׳רבינו היא היפך גי׳הגמרא שלפנינו וסבור הייתי להגיה כרעי הני תניא בסנהדרין פ״ה א׳במקוס שמצוה להכותו מטה שלא
רביטהכי ליכמביקרא אלקיסלא תקל'ונשיא נכו׳ לא תקלל וכו' להכותו ופירש" ,שלא להכותו יותר ת״ת דכתיב לא יוסיף פן יוסיף
וטהגירסתו כגירס׳תגמ׳אמנם ק:אחאי הביא קרא דונשי׳בעמך חליף אזהרה למכה אביו או וגירו מהנא וכ״פ הר״ממה״מ ה׳ח׳
וט׳כיון דעיקר לנשיא הוי חקר׳ דלא תקלל • גס הייתי רוצה לפרש ויל הואיל והוא מוזהר שלא להכות אדם מישראל הרי אלא מלל
דברי הביט כת"ש מרן בכ"ת דברי הר״ח בפ״ה מה׳ממרים יע״ש עכ״ל וכ״פ בה׳סנהדרין סט״ז הי״ב ואם מסיף וכו׳עבר על מנ״ת
מ״מ צריך להגיה ליכתוב קרא לא תקלל וכו ׳לא תקלל ל״ל פי׳קרא שנאמר לא יוסיף וה״ה נל״תכה למבירו שהואבל״תק״ו לשאר כל
דלא תקלל חרש דהיינו אזהיה למקלל חבירוגמי כח״ש רבינו לעיל אדם וכו׳עכ״ל ובכתובו׳ל״ג א׳אמרי׳חובל בחבית נמי א״כ ביטלת
ה׳מיב • ויש קצת ראיה לצי׳ זה ממ״ש רבינו לא תקלל ל״ל ואי לא יוסי׳פן יוסי׳ושירש״י שהוא אזהר׳לתכה את חבי׳עכ״ל ומשמע
כגירסת הגמרא הונ״ל תאי לא תקלל מ״מ הכל מא דרך דחוק דחכוליה קרא ילפינן בין על חון המלקה בין למכה את חבית •
אמנם מהרד״ף בס׳הסשרי ד׳רס״ח כ׳על דמיי הר״ח דחולא יוסיף
סו״ד דגירסת רביט לא מצאתי בשום מקים :
ומקלל אסיי׳לאח״ת חייב כדתק וט׳שס פ״ה ב׳ואם היה אביו וכו׳ דרשינן לא יוסיף מ״מ על האומד שאמדוהו ב״ד ופן יוסיף מבפ״ל
עושה מעשה עמך לא תאור שאינו עושה תאור דברי רבי׳ קשי׳ לאזהרה לחובל בחנית זכייפ״ש ואלו מדברי הר״מ בה׳סנהדרי׳
להבינם דבשלמא מ״ש ולא עשה תשו׳אינו מההר וכו׳מא במסקנת שהבאתי מוכח דמקרא דלא יוסיף מפיק ליה למקלל חבירו ופן ג״כ
 .הגת׳ ש 0פ״ה א׳דמוקי ברייתא דקתני היוצא ליהרג וכו' בגו מסו׳רכתודל״ג א׳וההגהה שהגיה מהרד״ף מטן שלא יוסיף על
חייב היינו כשעשה תשו׳ולהכי .כ׳רבי׳ולא עשה תשו׳ אינו תווהר אומד וכו׳ ת״ל פן יוסיף ופו׳ כן הביא ג״כ הרב מגדל עוז בה'
אבל חר< שסייס רבי' עושה תעשה עמך לא תאור שאינו עושה סנהדרין אבל הגי׳ שהביא ■הגת׳ שם -פ״ט הוא •דמלא ינסי׳ יליף
היך סיפא דקאתר איט עושה תאור אינו בתלמוד דירן נמי אם הוסיף על האומד שאמדוהו ב״ד :האמורה כתורה סחם
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עמיד

הד״ש

היראה

אינו אנא חנק שם פ״ר ב׳ואמו בשלא אביו לר״י וכו׳הייני הברייתא ולא נוכל לומר רובינו מם׳ ברייתא דרי״ם כשעשה השובה וכמיש
ש־ביא נפיל והיא בסנהדרין ס״ן א׳ .אינו היי׳עד שיעש׳בהן הבו' המוספו׳ביבמת כ״ב .ב׳ר״ה כשעש׳תשובה וט׳יע״ש ומש״ה־קאמר
והמכה לאמ״ח ונו׳ שס פ״ה כ׳-מנלן דא״קוכו׳זה הביא רבי׳ רבינו דחייב • זה אינו 'שהרי חדקאחר והמכה אביו רשע חדקרי
נראיה דאינו חייב פד שיעשה בהן הבו' וגם דנאה' ח פטור החנה ליה רשע מוכח דכשלא פשה תשובה מיירי • ועוד ראי כשעשה
.תשובה היכי מדת? \־ביט
,
כראי׳הז׳פ בב׳ופ״הב׳ובת״כ
' ............. ............................. .......האי להא דלעיל שכ^במתק

פ׳אמור

הכל כלשון רבינו אלא

דרכינו הוסיף נבאר דחשחע
הוצאת דם כדבתיב מ ה־ס וכו'
ועוד דרב״ט גריה הנישה וחתה
ח״ב וחצו כש״ס כלפנינו גרהי׳
הכחישה באבנים וצ״ג התה וכן
בהלי׳מדנרי הזו׳ד״ה הכחי׳וכו׳
בהכחשה דלא הדרא א״רי וכו׳
מידי דהוה צמתה והופה נחזור
הרי דמיירי כלא חיתה אבפ״ל
מהו שיקיז דם נחביו וכו' שם
פ״ד ב׳גרסינן־ר״מ א׳ ואהבת
וכז׳ופירש״י נא הוזהרו ישראל
מלעשות לחבריהם אלא דבר
שאיט חפן לעשות נעצמו רחוב'
מזה דחותר להקיז דם לאביו

ורביט גרים בהדיא מותר כדברי
ר״מ וכן היא גי׳הסמ״ג בלאוין
רי״ע דגרי׳בהדי׳מותר • וראיתי
לה' דינאדחייד׳ קצ״ד שהעיר
פנהסחיג שכתב ר״ח א׳ חותר
לנראה שהיתה גי׳הרב המחבר
ללריח במקום •רית יע״ש
והוא תימא שלא העיר עליו
במאי דגרי׳בהדי׳מות׳מאי דלא
גרסי׳בש״ס לילן • והנה ממ״ש
רבינולקמן תולדה למכה או״א
שנא יקיז וט׳ כדאחרי׳ ר״פ לא

שביק וכו' משמע דלא ם״ל כם׳
הריח וריב״׳ה דבפיא אפשיעא
להת־רא  fifeכס׳הדי"ףוהרא״ש
כי!בוי8־ בחרן ב״י י״ר סי׳רמ״א
(וה׳דינא דתיי הביא כמה סוס׳
דם״נ הכי ) דס״ל דר״פ ומר
בריס דרבינא פליגי אפשיטותא
דבפיא להתירא ומש״ה סייס
רב^תולדה וכו' שנא יקיז וט'
‘׳““*'

יבנו לא יוסיף ואביו ואמו בכלל * וענש באלר .המשפטים
דכתיב ומכה' אביו ואמו מות יומת ־ ומנלן דבהנק לפי שכל לשונו דאפ״ג דפטרינן לפיל
מיתה האמורה בתורה סתם אינה אלא חנק :באשר פרשתי מדכתי׳לא תאור מאי ק״ל הא
למעלה בוקן ממרא הלכה ל״ג  :ואביו כשלא אמו ושמו לעיל מיירי כשלא עשה תשו׳־
כשלא אביו לר׳יונתן מרלא כתיב יחדיו ולוי׳יאשיה רילפינן כמבואר ־ בדבריו וכאן תיירי
ליה מקללה ובקללה פירשנו בהלכה דלעיל • המכה אביו שעשה תשו׳* אל״ו דמוכרחי׳אנו
ואמו אינו חייב עד שיעשה בהן הבורה ־ והמכה לאחר לו׳רמיידי כשלא עשה תשו׳וכיק
מיתה פטור •־מנלן דאמר קרא מבה בהמה ישלמנהפירש שכן מנ״ל לחייב לא מיתת ביד
עושה בה חבורה דבתיב נפש המשמע הוצאת דם הכתיב בי גלא מלקות* גס הרמבים פיו
הדם הוא הנפש ואם אינו ענין לבהמה דאם הכישה באבנים הי״א פ׳המחז׳חייב בניבו׳ אויא
ומתה חייב תנהו׳ ענין לנפש אדם • הכי דריש ליה באלו אע״פ שהוא פטו׳ט׳פד שיפשס
הן הנהנקין ■ ואיבעיא להו מהו שיקיז בן דם לאביו • תט׳עכ״ל תשמע לפעור מעוג׳
רב מתנה אמר מותר ואהבת לרעך כמוך רב דימי בר חינגא וליכא אלא .איסורא • ופול לא
אמר מותר מכה אדם ומכה בהמה מה מבה בהמה .לרפואת וכיתי להבין מאי דמחלק רביע
פטור אף מבה אדם לרפואה פטיר • .והמכה אכיו רשע בין הכאה לקללה מדקי״לכתנא
חייב דאע״ג דפטרינך ליה לעיל מדכתיב לא 'ת :ו ".ומקשי׳ דבי רי״ש לאין הבן נעשה שלית
הבאה לקללה קיימא לן -כרבי ישמעאל התנא דבי לבי וט׳והרי .בתנא דבירי׳ישקתני
ישמעאל לכל אין הבן נעשה שליח להכותו חוץ ממסית אין .הבן נפשה שליח צהטקו
ומריח שהרי אמרה תורה לא תחמול ולא תכפה עליו־ :ולקללו וכן גרים הגאון בה״ג
וחנן ביבמות בם' ביצר מי שיש .לו בן מכל מקום חייב על וכןהיאגי׳הרי״ףוהרא״שוהר״מ
הכאתו ועל קללתו ובנו הוא לבל דבר רדץ ממה שיש לו וא״כ ת״ש הכאה דתייב ובקללה
מן השפחה ומן הנכרית ( תולדה למכה אביו.ואמו ).שלא פעורי • ורבינו גדים אן נעשה
יקיז להם דם שמא יחבל בהם בדאמרי׳ בפרק אלך'הן שני יש •להכותו חוץ וכו׳ כנראה
הנחנקים רב פפא לא שביק ליה לבדיה למישקלליה׳ סילוא דלא הוה גרי׳ולקנלו * גס מאי
מדבריה ררבגאלא שביק ליה לבריה למיפתח ליה .בועתא .דמייתי וסנן ביבמו׳וט׳סס כ״ב
והתם גרסינן חייב על הנאיצ
י פי'מגרסא
 Dהזהיר הצור בפרש' קדושים ׳תהיו שלא להרביע ועל קלמו וא״כ אתאי מחלק
בהמו׳וחיות דבת׳ בהמתך לא תרביע כלאים בין הכאה לקללה • ועו״ר ,דהא
ותניא בתורת בהנים וקצת בפי השוכר את הפועלים אילו' .מתני׳תוקמי׳לה ביבמו׳ כשעשה
נאמר בהמתך לא תרביע הייתי אומר לא יאחה אדם את תשובה ומש״ה חייב על מכתו
הבהמה י כדי שיעלה עליה זבר’ יאחז מפר' התם יבניסת״ל והיאך מייתי לה לראיה למכה
כלאים * לא אסר אלא בלאי'• בהמתך אין לי אלא בהמת' אביו .רשע וסייע כשלא עפה
על בהמת אתרי׳ בהמת אדרים על בהמתך בהמת אתרים תשובה • סוף דבר דברי רביט
על בהמת אחרים מנין ת״ל את חקתי השמות  *,ומנין נפלאו מתני אם 5א שנאמר
שהיה רעוה כיוצא בהן בדתנן בפיר׳ שור שנגה את הפרה בדוחק דהאי דקאמררביטחייב
אחד השור ואחד כל בהמה לכלאים ובן חית ועוף ביוצא ר? מכת מרמת ח״ב להייט
איםורא דרכק:.
בהן • ומפרש בגמרא הכלאים ההרבעה יליף בהמתך בהמתך
שלא להרביע וט׳ ותניא
י
וכו׳ שסצ״א יאחוו(.כצ4ל)

ס

 ------------------עבדך ואמתך ובהמתך •

מפ׳התס יכניס וט׳שס בגמרא
וכ״פ הסו׳ • בהמתך אין לי אלא
בהמתך עלנהממונהממועצ

היא גי הפרו פ כ וע׳ועיין לה׳ ובריביות אחרונות כתיב שורך י וחמורך ובל בהמתך * והלא
מאמך שם שהניא נמה סו׳ שור והמור נכלל נל נהסה היו ולמה ’צאו *סו ,-io' f
ו»׳(נצ״לדהנ5-יהא נה<)5
'ישיר
.
.
י®־"* ס'־"*™ו ־
מנק שחיה ועוף ניוצ׳בהן כדתמ
ולשון רבנו הנחו בפסקי
רקאנטי ׳סי תס״ח  :והטבה אביו רשע וכו׳בסת״ג .לאוין רי״ג כ׳ בפ׳שור שנגח ונרשם נ״ד ב׳מתני׳וגת׳ עריית׳ :בדברו׳הראשט׳
א^ט מתחייב הבן מיתה על הכאתו ועל וכו ׳ובדברו׳ האחרונות וכר שם בברייתא ועין למהר״י אלגאזי בם'
קללתו מ*מ אסור לפשות לו כן דתניאדבי רי״ש וט׳ עכ״ל אבל
הלכות יו״ט ד׳ ח׳ ב׳ עלברייתאדבטרות י״נו ת״ר קדש לי כל

דברי רביע נא זכיתי להבינם מכמה טעמי חדא במ״ש חייב דמשחע
חייב מיתת ב״ד לא ידעתי חנ״ל שהרי מחאי דחייתי חדתניא רי״ש
בסנהדרין פ"ה ב׳לא קאתר חייב אלא ראינו נעשה שליח • וכבר
פי יט״״־ף ביבמות פ׳כיצד-על הא דתנן וחייב על חכתו קרי כאן
משיא נפחך ומ׳כשפשה תשוב׳ה״ח לפנין חיובא אבל לענין אי סר
לא פשה תשובה אסור צו לבן להכותו ולקללו דגרסי׳בסנהדרין
אין הבן נפשה.שליח וכו׳ -עכ״ל הרי לברייתא
לאינ^רא ולא לידובא ומיידי בפלא פשה תשובה •

בכור יכול אפילו נקבה ת״ל זכר ופירש״י דהאי הוי כלל ופרט זב׳
מהרי״א להא הוי פלוגתא בכלל ופרע המרוחקים אי לח“ או
לא ושוב העלה דכלל זה לא נאחר אלא ככלל ופרט וכו׳אבל במלה
זו הצריך לפרט וכו׳יע״ש והנה מהאי ברייתא מוכת דסתמא לש״ם
נקיט לחדרש בכלל ופרט אע״ג למרותקים זה מזה * ואס נאמר
כתי׳התו׳שס בב״ק ופסחים ו׳ב׳( והביאו תהרי״א בהל׳יו״ט
קצ״ז ־) דעשרת הדבתת קשיב כחל ענינא משוס *דבדטר א׳נאמרז
יפ״ש * א״ב גבי בכור נמי גימא דע׳קדש 'לי• פלבטר ופ׳-כל הבכור
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שו״ת יביע אומר חל? ב  -אה״ע סימן י ד״ה (ב) וסמוכין
(ב) וסמוכין לזה מדקי״ל בגיטין (פה ,):ולא לכתוב ודין די יהוי ליכי מנאי ספר תרוכין ,אלא ודן .ופרש״י ,לא לכתוב
ודין ,דמשמע דין הוא שאגרשה ,אבל אם אינו דין עלי שאגרשך לא תתגרשי .עכ״ל .אלמא שיש מקום לחוש לגט
מוטעה בכה״ג .ואע״פ שיש לחלק דשאני התם שכותב כן בגט עצמו .משא״ב הבא שא״ל כן בע״פ לפני כתיבת הגט,
ובשעת כתיבת הגט מבאר ומגלה דעתו שהוא מגרש ברצונו הטוב בלי שום אונס ותנאי כלל .וע׳ להלן .עכ״פ נראה
שצריך לחוש לד׳ הרדב״ז הנ״ל .וע״ע בשו״ת הרדב״ז ח״ד (סי׳ קנז) ,שהביא מ״ש רבינו שמחה ,שהרגיל להכות את
אשתו כופין אותו להוציא ,והפריז על המרה לומר .שיעשוהו ע״י גוים .וכ׳ עליו .ואני תמה על הוראה זו שכיון שהגט
מעושה לא נמצאו בניה ממזרים י ובמה הפקיעו אישות שבה .ובשלמא גבי בעל פוליפוס וכדומה ,ירדו חכמים לסוף
דעת הנשים ,וידעו שאינן יכולות לסבול ,ולפיכך הפקיעו קדושיהן ע״י גט כזה .אבל הבא פעם מכה אותה ופעם משמח
אותה וכו׳ .ובשלמא כפייה בדברים או ע״י פרעון כתובה וקנס ניחא ,אבל כפייה בשוטים ע״י עכו״ם לא תהא כזאת.
וכ״ב הרשב״א בתשובה ,שאין כפייה אלא לאותם שמנו חכמים .וכו׳ .וכיצד יעשו ,מנדין אותו שלא יכה אותה וכו׳ ואם
לאו קונסין אותו בכתובה ,ואם לא חזר מענישין אותו ע״י עכו״ם בגופו מפני שעבר על פן יוסיף ,וחובשין אותו על
שהכה אותה ואין מזכירין לו שיוציא את אשתו כלל .ואם עמד מעצמו מחמת עונשו וגירשה אין זה אונס וכו׳ אבל
לכופו לגרש ע״י נדוי או עונש הגוף ,וכ״ש ע״י עכו״ם איני רואה ואיני מסכים כלל .וקרוב בעיני להיות הולד ממזר.
עכ״ל .ולמדנו מד״ק שאפילו הוא פושע בדבר שמכה את אשתו אין מזכירין לו שיוציא את אשתו .אך יש לדחות דשאני
התם שעוסקים עמו בעונשי קנם ומאסר ,ואם יזכירו לו שיגרשנה הוי כאילו כפאוהו לגרש .והן אמת דקשיא לי ע״ד
הרדב״ז הללו ממ״ש בתשו׳ המיוחסות להרמב״ן (סי׳ קב) ,שבעל המכה את אשתו שלא כדין ,איני רואה שיכולים ב״ר
* להשביעו שלא לעשות כן ,אלא גוערים בו ומייסרין ומודיעין אותו שאם יכה שלא כדין שיהא חייב להוציא וליתן
כתובה .ע״ש .ומשמע שיכולין לדרוש ממנו שיוציאנה בכתובה ,ומייסרין אותו ג״כ .וי״ל .וע׳ בב״י (ס״ס עד) שהביא ד׳
תשו׳ הרמב״ן להלכה .וע׳ בב״י (סי׳ קנד) שגם הוא דחה דברי ר׳ שמחה מההלכה שאין לכפות להוציא על דברים שלא
נזכרו בדברי שום אחד מהפוסקים המפורסמים .וע׳ בד״מ שם .ואכמ״ל.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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שו״ת יביע אומר חלק א  -יו״ד סימן ח
בענין הנ״ל .שאלה האם מותר להוסיף ולהרבות על תבשיל הבשר ,עד שיהיה ס׳ כנגד הדגים שנפלו לתוכו.

(א) הרמב״ם (בפט״ו מהלכות מאכלות אסורות הכ״ו) כ׳ ,שאיסור של דבריהם מבטלין אותו לכתחלה ,כיצד ,חלב
(בפתח) שנפל לקדרת בשר עוף ונותן טעם בקדרה ,הרי זה מרבה עליו בשר עוף אחר עד שיבטל הטעם .וכן כל כיוצא
בזה .ע״כ .וכן פסק מרן בשלחן ערוך יו״ד (סי׳ צט ס״ו) ,שאיסור של דבריהם אין מערכין אותו בידים כדי לבטלו ,אבל
אם נפל מעצמו ואין בהיתר כדי לבטלו מרבה עליו ומבטלו .ע״כ .ואע׳׳פ שהרמ״א בהגה הביא דברי החולקים בזה,
וס״ל שאין להרבות עליו לבטלו .ע״ש .אנן קי״ל כהוראות מרן .ומעתה יש לדון אם איסור זה הוי מה״ת או מדרבנן,
מכיון שאין בזה סכנת נפשות ממש ,רק דקשה לדבר אחר דהיינו צרעת .והנה בדין החובל בעצמו אם הוא עובר על
איסור תורה או לא ,מצינו בשבועות (כז) ,יכול נשבע להרע לעצמו ולא הרע ,יכול יהא פטור ,ת״ל להרע או להיטיב ,מה
הטבה רשות אף הרעה רשות ,אביא נשבע להרע לעצמו ולא הרע שהרשות בידו .וכ׳ הר״ן (שם) ,שאע״פ שבפרק
החובל (ב״ק צא ):אמרינן שאין אדם רשאי לחבול בעצמו ,מדרשא נפקא לן ,וכל דליתא מן התורה מפורש ,לא מקרי
מושבע ועומד לענין שלא תחול שבועה עליו .עכ״ל .וכ״כ עוד הר״ן (שבועות כה) ד״ה מלקין אותו .ע״ש .וע״ע הר״ן
(נדרים ח) .ובשו״ת הר״ן (סי׳ לב אות ד) .ומבואר להדיא דהוי איסור מה״ת .וכן מבואר בתשו׳ הרשב״א (סי׳ תריו),
וז״ל :ודקא קשיא לך הא דתניא בשבועות (כז) יכול נשבע להרע לעצמו וכו׳ ,והא חובל בעצמו דאורייתא הוא ,כדאיתא
פ׳ החובל (צא ,):וסבירא לך דנשבע להרע לעצמו היינו שנשבע לחבול בעצמו ,מדאמר (שבועות שם) הרעה דאחרים
היכי דמי אכה את פלוני ואפצע את מוחו ,ולא היא ,דנשבע להרע לעצמו היינו נשבע שלא יאכל .וכו׳ .ע״ש .הרי
^יייי^שהודה בעצם הדבר שהוא איסור דאורייתא .וע׳ תוס׳ שבועות (לו).
* (ב) אולם חזות קשה הוגד לי בדברי הרשב״א הללו ,כי בב״ק (צא ):מקשי׳ אמתני׳ ,ואין אדם רשאי לחבל בעצמו,
והתניא יכול נשבע להרע לעצמו וכו׳ (כנ״ל) ,אמר שמואל באשב בתענית .דכוותה גבי הרעת אחרים להושיבם בתענית,
* והתניא איזהו הרעת אחרים אכה את פלוני ואפצע את מוחו .אלא תנאי היא ,דאיכא למ״ד אין אדם רשאי לחבל בעצמו.
* ואיכא מ״ד רשאי אדם לחבל בעצמו .ע״כ .ומבואר שפי׳ הברייתא דשבועות כפשטה ,דהיינו לחבול בעצמו ,ומוכח לה
דהוי דומיא דהרעת אחרים .ודלא כדמסיק הרשב״א .אלא שאף קושית הרב השואל להרשב״א לק״מ ,דהא בב״ק
* מוקמינן לה כמ״ד דרשאי אדם לחבול בעצמו .ודברי הר״ן הנ״ל נלפע״ד דאזלי לדברי הרי״ף שהביא דברי הברייתא
* להלכה ,אע״ג דאנן קי״ל שאין אדם רשאי לחבול בעצמו ,וע״כ משום שאיסור זה אינו מפורש בתורה ,להכי חיילא
שבועה עליה .והגמ׳ דב״ק מדייק מלישנא דברייתא ,דקתני הרעה לעצמו רשות ,ולא מכח הדין של הברייתא .ושוב
מצאתי כן בחי׳ הר״ן שבועות (בג ):בד״ה דמוקים לה כד״ה ,שאחר שהביא הראיה דחיילא שבועה על איסור שאינו
מפורש בתורה ,מההיא דנשבע להרע לעצמו ,כתב שעדיין הוא מסתפק בראיה זו ,דדילמא התם משום דס״ל להאי תנא
דאדם רשאי לחבול לעצמו ,כמ״ש בב״ק (צא .):ושוב הביא דברי הרי״ף שב׳ בהלכות ההיא ברייתא דהרעת עצמו ,וכ׳
* מתני׳ דפ׳ החובל שאין רשאי לחבול בעצמו .וכן פסק הרמב״ם .וכו׳ .ע״ש( .ואולי כן היתה ג״כ כוונת השואל
להרשב״א) .וכ״כ הרדב״ז על הרמב״ם (פ״ה מה׳ שבועות הי״ז) .וע״ע בש״ך (סי׳ רטו סוף ס״ק יא) .אבל דברי
הרשב״א בתשובה הנ״ל צע״ג[ .ושו״ר להגאון מהר״א יצחקי בשו״ת זרע אברהם (חיו״ד סי׳ יג דנ״ח ע״ד) שעמד בזה.
^נ״ש• וע׳ בדברי המאירי (ב״ק צא ,):שכ׳) שהחובל בעצמו איסורו מדברי סופרים ,וקרא אסמכתא בעלמא].

(ג) וראיתי בס׳ ארעא דרבנן (אות רנד) שב׳ וז״ל :חובל בעצמו ,כתב מרן הב״י יו״ד (סי׳ דלו) בשם הר״ן ,שאין איסורו
אלא מדרבנן ,ושבועה חיילא עליה .ע״ש .עכ״ל .ועיינתי שם וראיתי שב׳ משום דלא אתי אלא מדרשא ,וכנ״ל ,וא״כ הוי
מדאורייתא .וכ״כ הרמ״א בהגה (שם) .ולפלא על הרב ארעא דרבנן שלא דייק בהעתקתו ,וליתנהו למילי דמר .ובס׳
חסידים (סי׳ תרעו) כ׳ וז״ל :כשם שחייב אדם על נזקי חבירו כך חייב על נזקי עצמו ,שאם שרט בפני עצמו ,ותולש
בשערו ,ומקרע כסות עצמו ,פטור מדיני אדם ודינו מסור לשמים .שנא׳ ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש .ע״כ.
ומבואר דס״ל דאיסור זה מה״ת( .אך ק״ק דבב״ק (צא ):דחי הראיה לאסור לחבול בעצמו ,מקרא דואך את דמכם
לנפשותיכם אדרוש ,דדילמא קטלא שאני ,ומייתי מנזיר דכתיב חטא על הנפש ,שציער עצמו מן היין .ע״ש) .ומדברי
הס״ח יש סייעתא לקו׳ מהר״ד פארדו בס׳ משכיל לדוד (פרשת קדושים דק״ז ע״א) ,בגמ׳ דסנהדרין (סח סע״א),
שכשנפטר ר׳ אליעזר היה ר׳ עקיבא מכה על בשרו עד שהיה דמו שותת לארץ ,וכ׳ התוס׳ ,ומשום שרט לנפש לא תתנו
בבשרכם ליכא ,דמשום תורה קעביד ,כדאמר הרבה מעות יש לי ואין לי שולחני להרצותן ,והקשה המשכיל לדוד ,דמאי
נ״מ דמשום תורה קעביד ,סוף סוף איסורא מיהא איכא ,כדקי״ל בפ׳ החובל ,שהחובל בעצמו אע״פ שאינו רשאי וכו׳.
ע״ש .והובא בס׳ מנחם אבלים (ז־ס״ט ע״א) .ומיהו י״ל דכבוד תורה שאני .וע׳ ע״ז (יא) .ושו״ר במשכיל לדוד שם שכן
תירץ .וע׳ בשד״ח (מערכת א כלל מא).
(ד) ומעתה יש לדון ,כי האוכל בשר ודגים יחד שהוא מזיק לעצמו ,עובר על איסור מה״ת ,כדין כל חובל בעצמו דס״ל
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להרשב״א והר״ן שאיסורו מה״ת( .והמאירי הוי יחיד לגבייהו) .וכ״כ האחרונים לדינא .אכן יש לדחות שכשאינו מכוין
להזיק לעצמו רק להנאתו ,אין בזה איסור מה״ת[ .וקצת סמך לזה ,שהרי אף לכתחלה מותר להכניס עצמו במקום סכנה,
לצורך פרנסה ומזונות .וכמ״ש בב״מ (קי״ב) מפני מה עלה זה בכבש ונתלה באילן ,ומסר עצמו למיתה ,לא על שכרו.
ע״ש .וכ״כ בשו״ת נודע ביהודה תנינא (חיו״ד סי׳ י) .ובשו״ת שם אריה (חיו״ד ס״ס כז)] .ויש מקום לדייק כן מד׳ מרן
הש״ע בחו״מ (סי׳ תכז ס״ט) ,הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש בהם סכ״נ ,וכמ״ש ביו״ד (סי׳ קטז) .וכו׳ .ע״ש.
ומבואר מזה שהאיסורים המובאים ביו״ד (סי׳ קטז) ,ואכילת בשר ודגים מכללם ,אינם אלא מד״ס .וכ״כ בבאר הגולה
(שם אות ע) ,דהוי מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא .ע״ש .וכבר ראיתי כן להלבוש שב׳ שאיסורים הללו אינם אלא
מדרבנן .והובא בתבואות שור (סי׳ יג סק״ב) .וחלק עליו ,שהרי חמירא סכנתא מאיסורא ,וכדכתיב רק השמר לך ושמור
נפשך מאד .ע״ש .ועמש״ב לעיל בתשו׳ (חאו״ח סי׳ כד אות ג  -ד) .וראיתי בשו״ת דברי מלכיאל ה״ד (סי׳ סד) שב׳,
שהדין עם הלבוש בזה ,רכל הני לאו סכנה ודאית נינהו ,ורק מחמת חששא אסרו חז״ל .והוכיח כן ממ״ש התוס׳ ביצה
(ו) בדין גילוי ,אי אסור משום דהוי דבר שבמנין ,וצריך מנין אחר להתירו .ע״ש .וע׳ בשו״ת שם אריה (חיו״ד סי׳ כז)
מ״ש בזה .וכ״ש בהאי דליכא חשש סכנה גמורה ,רק דקשה לדבר אחר .וע׳ בשו״ת מנחת אלעזר ח״ב (סי׳ עו) .ואע״פ
שאמרו (נדרים סד ):מצורע חשוב כמת ,מ״מ נראה דלא ברי היזקא כולי האי ,וגם סכנת מיתה ממש ליכא .וע׳ להלן
(סי׳ ט׳ אות יא).
** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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שו״ת יביע אומר חלק ח  -יו״ד סימן כא
שאלה :החוזרים בתשובה שהוריהם אינם שומרי תורה ומצוות ,האם חייבים הם בכל זאת לכבד את הוריהם מדין מצות כיבוד אב
ואם ,או מכיון שהוריהם עוברים במזיד על מצות התורה ,כגון שבת וכשרות וכיוצא בזה ,אינם צריכים לנהוג בהם כבוד?

תשובה :הרמב״ם (בפרק ו׳ מהלכות ממרים הלכה יא) כתב ,כיבוד אב ואם ומוראם מצוה גדולה היא ,ואפילו אם היה אביו רשע
ובעל עבירות מכבדו ומתיירא ממנו .וכן פסק מרן בשלחן ערוך יורה דעה (סימן ו־מ סעיף יח) .אולם הטור ביורה דעה (סימן 1מ)
חולק על הרמב״ם ,וכתב ,ולי נראה שכיון שאביו רשע אינו חייב בכבודו ,וראיה לדבר מהגמרא בבא מציעא (סב א) על מה
ששנינו בתוספתא ,הניח להם אביהם בירושה מעות של רבית ,אף על פי שהם יודעים שהן של רבית אינם חייבים להחזירן ,אבל
אם הניח להם פרה או טלית של רבית ,וכל דבר המסויים ,חייבים להחזיר מפני כבור אביהם( .ופירש רש״י ,שכיון שהוא דבר
מסויים וניכר וידוע שהוא בא מאיסור של רבית ,חייבים להחזיר כדי שלא יהיה נזכר אביהם לקלון) .ופריך ,והני מפני כבוד אביהם
מי מחייבי ,קרי כאן ונשיא בעמך לא תאור ,בעושה מעשה עמך ,אמר רבי פינחס משמיה דרבא ,בשעשה תשובה .אי עשה תשובה
מאי בעי גביה ,שלא הספיק להחזיר עד שמת .ומכאן למדנו שכל זמן שהאב לא עשה תשובה אין הבנים חייבים בכבודו .ע״כ .וכן
הקשה על הרמב״ם בזה ,רבינו משה מקוצי ,בסמ״ג ,והובא בהגהות מיימוני (בהלכות ממרים פרק ו׳ אות ז׳) .וכן הקשה רבינו
אליעזר ממיץ בספר יראים (סימן נו) .ע״ש .וראיתי להגאון(רבי יעקב ברלין בס־פר־ב־אר־ יעקב ()־ף פד ע״ד) שכתב על קושית הטור
הנ״ל ,בזו הלשון :ושמעתי תירוץ נכון מפי הגאון הגדול המפורסם רבינו יהונתן אייבשיץ ,אב״ד ור״מ דקהל קדוש מיץ ,על פי
המבואר בקידושין (מט ב) האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק ,אף על פי שהוא רשע מקודשת ,שמא הרהר
תשובה בלבו .ולפי זה יש לומר שלכן הבן מחוייב לכבד את אביו אפילו היה רשע ובעל עבירות ,משום שמא הרהר תשובה ,אבל
לענין החזרת הרבית של האב ,שצריכים להוציא מיד הבנים להחזיר הרבית ,לא שייך לומר שמא הרהר תשובה ,שאם כן למה לא
הוציא האב מידו את הרבית בחייו להחזיר לבעליו ,ונמצא שרגלים לדבר שלא חזר בתשובה^ודלכך הוצרך לתרץ לעולם שחזר
בתשובה אלא שלא הספיק להחזיר הרבית עד שמת .ע״כ .וקרוב לתירוץ זה בת^בשו״ת משיבת7פש£חלק יורה דעה סימן טז),
שנראה לו שטעמו של הרמב״ם משום שיש לחוש שמא הרהר תשובה בלבו ,כי רשעים מלאים חרטות ,וכמו שאמרו בקידושין
(מט ב) האומר לאשה על מנת שאני צדיק מקודשת אף על פי שהוא רשע ,שמא הרהר תשובה בלבו .ומספק חייבים הבנים במצות
כיבוד אב ואם ,כדין ספק דאורייתא לחומרא ,אבל לענין החזרת פרה וטלית וכל דבר המסויים של רבית אין להוציא מן היורשים
מהספק דשמא חזר בתשובה ,שכיון שלא נודע לנו בודאי שחזר בתשובה אין להוציא ממון מן היורשים המוחזקים ,ואוקי ממונא
בחזקת מריה .ע״כ .גם הגאון רבי שלמה מפינטשוב(בספר יקהל שלמה ($־שת לך לך) כתב ,שטעמו של הרמב״ם בזה משום שמא
עשה תשובה ,וכמו שאמרו בקידושין (מט ב) הנ״ל ,וקושית הגמרא בבבא מצייעא־ץסב א) היא משום שרגלים לדבר שלא חזר
בתשובה ,שהרי לא החזיר הרבית לבעליו ,ולכן הוצרכה הגמרא לומר ,לעולם שעשה תשובה ,אלא שלא הספיק להחזיר הרבית עד
שמת .ע״כ .גם הגאון רבי חיים בן עטר בספו/ראשון לציון^רף צו ע״א) ,ובספרו אור החיים (ריש פרשת קדושים) ,הביא קושית
הטור על הרמב״ם ,וכתב דלא קשיא מידי ,דהא קיימא לן בקידושין (מט ב) על מנת שאני צדיק אפילו הוא רשע מקודשת ,שמא
הרהר תשובה בלבו ,הרי דלא מקילינן במילתא דאורייתא כל היכא דאיכא למיתלי שחזר בתשובה ,ודוקא גבי פרה וטלית של רבית
אין לחוש לכך ,משום דמוכח שמת ברשעו ,כיון שלא החזיר וכו׳ .ע״ש .וכן כתב הגאון רבי מרדכי בנעט בשו״ת פרשת מרדכי
(חלק יורה דעה סימן כה) .ועיין עוד בספר ערוך לנר (יבמות כב ב) ,ובשו״ת בן יהודה (סןמן יא) .ע״ש.
ב) אולם לפע״ד יש להשיב על התירוץ הנ״ל ,שהרי הלכה רווחת שהמקדש בפסולי עדות מחמת עבירה דאורייתא ,אינה מקודשת,
וכמו שפסק הרמב״ם (בפרק ד׳ מהלכות אישות הלכה ו׳) .וכן פסקו הטור והשלחן ערוך אבן העזר (סוף סימן מב) .ומבואר
בתשובת הרשב״א חלק א׳ (סימן אלף וקפ״ה) ,שכן כתבו הגאונים רב אחא משבחא ,ובעל הלכות גדולות ,ורבינו שמואל בן חפני,
ורבינו האי גאון .ע״ש .וכן דעת הרי״ף והרא״ש בסנהדרין (כו ב) .ועיין עוד במרדכי קידושין (פרק האומר סימן תקלב) ,ובדברי
המאירי קידושין (כד ב) .ע״ש .ואם איתא למה לא חששו הגאונים והפוסקים להחמיר להצריכה גט מספק ,שמא הרהרו העדים
בתשובה קודם מעשה הקידושין ,אלא ודאי שמכיון שהוברר בודאי שהעדים פסולים מחמת עבירה דאורייתא ,מעמידים אותם על
חזקתם ,ואין חוששים מספק לשמא חזרו בתשובה להצריכה גט ,שאין ספק מוציא מידי ודאי (פסחים ט א) .ואם כן גם כאן למה
יתחייב הבן בכבודו ומוראו של אביו הרשע ,משום שמא הרהר תשובה בלבו ,הרי יש לנו להעמידו על חזקתו הקודמת ,עד שיוודע
בודאי שחזר בתשובה .ובאמת שכבר נשאל הרדב״ז בחלק א׳ (סימן קמ)< מה בין דין המקדש בפיסולי עדות מחמת עבירה ,שאין
חוששים לקידושיו ,לדין האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנח שאני צדיק שאפילו היה רשע מקודשת ,שמא הרהר תשובה
בלבו .והשיב ,שכל שיש עדים שמעידים עליהם שעברו עבירה מן התורה שנפסלים בה לעדות ,הרי הם לעולם בחזקת פסולים,
ואינם חוזרים להכשרם אלא עד שיבואו עדים ויעידו בבירור שחזרו בתשובה ,הא לאו הכי אין חוששים לקידושיו .אבל המקדש
שאומר בפיו על מנת שאני צדיק ,כיון שהוא קורא לעצמו בתנאי הקידושין שהוא צדיק ,וחפץ במעשה הקידושין רגלים לדבר
שחזר בתשובה ,ואע״פ שראינו שהלך בדרכי רשע ,שמא בשעת הקידושין הרהר תשובה בלבו .ולכן הרי היא ספק מקודשת .ע״כ.
וכיוצא בזה כתב בשו״ת מהר״ם פדואה (סימן לז) ,דההיא דהאומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק ,דחיישינן שמא
הרהר תשובה בלבו ,טעם גדול יש בדבר ,שמאחר שהוא אומר כן בפירוש ,והוא חפץ בקידושין שיתקיימו ,מסתמא הוא רוצה
בקיום תנאו ,וחוששים שמא הרהר תשובה בלבו .אבל אי אפשר שיהיה בזה דבר כללי על כל בעל עבירה לומר שמא הרהר
בתשובה ,שאם כן למה טרחו הגאונים והפוסקים לחלק בין מי שקידש בפיסולי עדות מחמת עבירה דאורייתא ,שאז אין חוששים
לקידושיו ,לבין המקדש בפיסולי עדות בעבירה דרבנן שצריכה גט מספק ,ואם איתא שיש לחוש לשמא הרהרו בתשובה ,לעולם'
תצטרך גט מספק ,אלא ודאי דלאו כללא הוא ,אלא דוקא כשיש טעם והוכחה אז יש לחוש לשמא הרהר בתשובה .ע״כ .וכן הסכים
לדבריו הלחם משנה (פרק ח׳ מהלכות אישות הלכה ה׳) .וכן הסכימו לזה גם בשו״ת משפטי שמואל (סימן סח וסימן פג) .והגאון
מהר״א הלוי בשו״ת זקן אהרן (סימן ב׳ דף ג׳ ע״ד) .וכן כתבו בשו״ת עדות ביעקב (סימן יח) ,ובשו״ת משפט צדק חלק א' (סימן
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מג) .וכן כתב הבית שמואל (סימן מב ס״ק כב) .וכן כתבו בביאורי הגר״א (שם סק״ל) ,ובשו״ת חתם סופר (חלק יורה דעה סימן
שמא) בד״ה ובלא״ה נמי ,ועוד .אתה הראת לדעת שמכל האחרונים מוכח שאף לדעת הרמב״ם לעולם לא חיישינן שמא הרהר
תשובה בלבו ,אלא אם כן יש הוכחה ורגלים לדבר .וגם בזה יש לומר שהוא רק משום חומרא דאשת איש .וכמו שכתב הרא״ש
בתשובה (סימן יז אות א  -ב) .וכן כתבו בשו״ת מהרי״ו (סימן קסד) ,ובשו״ת מהר״י מברונא (סימן כא) ,ובשו״ת מים עמוקים
(סימן לא) .ע״ש .ואם כן לא יתכן לפרש בדעת הרמב״ם שטעם החיוב לכבד ולירא מפני אביו רשע ,מטעם שמא הרהר תשובה
בלבו ,כיון שאין כל הוכחה ורגלים לדבר לכך.
ג) הן אמת כי בתשובת מהר״י קולון (סימן פה) כתב ,מעשה היה לפני רש״י באנוס שקידש בפני חבריו אנוסים ,ואחר כך חזרו
בתשובה ,ואמר שקידושיו קידושין להצריכה גט ,שאף על פי שחטא ישראל הוא ,ועוד שמא הרהרו תשובה בלבם ונעשו צדיקים.
ע״כ .הרי שחשש לקידושין אף על פי שלא היה שם רגלים לדבר שחזרו בתשובה בשעת מעשה הקידושין .והנה מרן הבית יוסף
(סוף סימן מב) הביא התשובה הנ״ל ,וכתב ,שדבריו תמוהים הם .ונראה שכוונת מרן להקשות על כך ,דאמאי לא נוקי העדים
בחזקת פסולים (והאשה בחזקת פנויה) ,הואיל ואין כל הוכחה שהעדים חזרו אז בתשובה .ובאמת שגם רש״י לא חשש בזה אלא
משום שהוכיח סופם על תחלתם שחזרו בתשובה ויצאו משם כשמצאו מקום הצלה ,וכמו שמבואר בתשובת רש״י שהובאה
בארחות חיים חלק ב׳ (הלכות קידושין עמוד נד) .וכן בשו״ת מהר״ח אור זרוע (סימן מה) .ע״ש .וכן כתב להדיא בשו״ת מהר״ם
פדואה (סימן לז) בדעת רש״י .ועיין עוד בשו״ת מהרשד״ם (חלק אבן העזר סימן י׳) שכתב שאין לחוש כלל לשיטת רש״י הנ״ל,
מאחר שכל הגאונים והפוסקים פה אחד הסכימו שהמקדש בפיסולי עדות מחמת עבירה דאורייתא אין חוששין לקידושיו .וכן
הסכים הרשב״א .וגם הריב״ש שהוא בתראה טובא פסק כן ,ולא חששו למאמר אף על פי שחטא ישראל הוא ,וגם לא לטעמא
דשמא הרהרו בתשובה בלבם .ע״ש .גם הגאון מהר״ם בן חביב בספר גט פשוט (סימן קכג סק״ח) העלה ,דלגבי עדים לא חיישינן
לשמא הרהרו תשובה בלבם ,אלא אם כן הדבר מוכיח שהרהרו בתשובה ,ויש רגלים לדבר על כך ,וכההיא דקידושין (מט ב) על
מנת שאני צדיק וכו׳ ,ולית רחש לסברת מי שאומר דחיישינן לשמא חזרו בתשובה אף בלא הוכחה ורגלים לדבר .ע״ש .וכן הסכים
הגאון רבי יונה נבון בספר גט מקושר (דף נד ע״ב) .ע״ש .ודו״ק.

ד) ותבט עיני למרן החיד״א בספר ברכייוסף .יורה דעה (סימן ו־מ ס״ק יא) ,שהביא תירוץ הגאון רבי יהונתן אייבשיץ הנ״ל ,דהיינו
טעמא דהרמב״ם משום שמא הרהויבתשובה ,והקשה עליו ,שאם כן אין חיובו אלא מספק שמא הרהר תשובה ,ולפי זה אינו אלא
מדרבנן ,לדעת הרמב״ם (בסוף פרק ט׳ מהלכות טומאת מת) שחומר הספקות של תורה מדרבנן ,ואילו לשון הרמב״ם שכתב
"מכבדו ומתיירא ממנו" מורה שאף על פי שהוא רשע בודאי חייב לכבדו ,וחיובו מן התורה .ע״ב .והניף ידו שנית להקשות על
התירוץ הנ״ל ,בשיורי ברכה (שם סק״ז) ,דלא דמי לההיא דקידושין (מט ב) על מנת שאני צדיק וכו׳ ,דהתם אתי דיבור דידיה
שאומר בפה מלא על מנת שאני צדיק ,ומספק עלינו את חזקתו הקודמת ,ובהא הוא דחיישינן שמא הרהר תשובה בלבו ,אבל הכא
כיון שאדם רשע הוא לא שבקינן חזקת רשע שלו משום ספק דשמא הרהר תשובה בלבו .ע״ב .ועיין עוד בספר אהבת רוך (בנד״מ
דף קכא ע״ר) .ע״ש .גם הגאון מלובלין בשו״ת תורת חסד (חלק אבן העזר סימן ו׳ אות ג) ,חשב לתרץ מדנפשיה דברי הרמב״ם
משום דחיישינן שמא הרהר בתשובה ,ושאני ההיא דבבא מציעא (סב א) שיש הוכחה שלא חזר בתשובה ,ממה שלא החזיר הרבית,
ולכן אין לחייבם בכבודו .ושוב דחה ,שאם כן אין לחייב הבן בכבוד אביו רשע אלא מדרבנן ,שהרי ידוע שדעת הרמב״ם היא דהא
דספקא דאורייתא לחומרא היינו רק מדרבנן ,ומן התורה כל הספקות מותרים ,וכל שכן הכא דהוי רק חששא בעלמא ,ומלשון
הרמב״ם בפרק ו׳ מהלכות ממרים משמע מסתמות דבריו שחייב בכבודו מדאורייתא .וגם משמע שאף בידוע שאביו עדיין רשע
ולא עשה תשובה חייב בכבודו .ובחלקת מחוקק ובבית שמואל (ס״ס מב) וכן בתבואות שור יו״ד (ס״ס טז) מבואר שבלא הוכחה
ורגלים לדבר אין לחוש להחמיר משום שמא הרהר בתשובה .ע״ש .עכת״ד .ולכאורה יש להשיב על הטענה הנ״ל "שאם כן החיוב
לכבד את אביו רשע הוי רק מדרבנן ,דספקא דאורייתא לחומרא רק מדרבנן" ,לפי מה שכתב המהרי״ט אלגאזי בספר הלכות יום
טוב (פרק ג׳ דבכורות דף נג ע״ר) ,שאף להרמב״ם דספקא דאורייתא לחומרא רק מדרבנן ,מכל מקום במצות עשה ספיקא
דאורייתא לחומרא מן התורה ,משום רעשה חמיר מלא תעשה ,שהרי עשה דוחה לא תעשה .ע״ש .וכן כתב בשו״ת יהודה יעלה
אסאד (חלק חשן משפט סוף סימן רנו) בשם רבו הגאון מהר״ם בנעט .ע״ש .קושטא קאי שמרן החיד״א במחזיק ברכה (סימן
תקפט סק״ו) סובר שאין חילוק בזה בין מצות עשה למצות לא תעשה .וכן מוכח עוד ממה שכתב בספרו דברים אחדים (בקונטרס
אחורי תרעא דף קפא ע״א) .וכן כתב בשו״ת אור לי בהשמטות (דף קמא סע״ב) להוכיח כן מדברי החיד״א בקונטרס אחורי תרעא
הנ״ל( ,שהובא בספר יד דוד סימן כח הגהות הטור אות כח) .ובאמת שכן דעת הפרי חדש בליקוטיו (אורח חיים סימן קפד) .וכן
כתב בשו״ת הלכות קטנות חלק ב׳ (סימן רעז) .וכן הוכיח במישור הגאון רבי יצחק טייב בספר ווי העמודים (סימן כד אות יא דף
לח סע״ג) ,ושכן דעת המוצל מאש .ע״ש .וכן כתב השאגת אריה (בסוף סימן כה) .ע״ש .ואפילו אם רצינו לחלק בזה בין מצות
עשה למצות לא תעשה ,מטעם שכתב החוות דעת (בכללי הספק ספיקא סימן קי) ,שאף להרמב״ם דוקא באיסורים כגון חלב וחזיר
וטריפה אמרינן ודאי הוא דלא יאכל ,הא ספק יאכל ,על דרך שאמרו בקידושין (עג א) ממזר ודאי הוא דלא יבא הא ספק ממזר יבא,
אבל בלקיחת אתרוג ואכילת מצה ,אדרבה מחוייב שיקיים המצוה בודאי ולא בספק ,וכדאמרינן בסוטה (כט א) כל טהור יאכל
בשר ,טהור ודאי ולא ספק .ע״ש[ .וכן כתב הגאון החתם סופר (בחידושי סוגיות ,ירושלים תרנ״ג ,בסוגיא רחצי שיעור) ,והועתקו
דבריו בשו״ת מכתב סופר (חלק אורח חיים סימן כ׳ ,דף לג ע״ב) בהערה .וכן כתב בשמו בשו״ת כתב סופר (חלק אורח חיים סימן
ח׳) בד״ה ועל אחרון ,וכן (בחלק אורח חיים סימן יד) בד״ה ויש לעיין .ע״ש .גם האבני נזר (חלק יורה דעה סימן שלד אות יט)
הביא דברי החוות דעת וקילסו שהוא דבר נחמד .וכן כתב בשו״ת בית אפרים (חלק אבן העזר סימן ב׳ דף ו׳ ע״א) בשם רבו הגאון
רבי אייזיק הכהן שכתב כהחוות דעת הנ״ל .וכן כתב בשו״ת יד אליהו רגולר בפסקים (סימן עה אות ט׳) כדברי החוות דעת ,וסייעו
ממה שכתב בחידושי הרשב״א (יבמות מ א) ,ודייק מדנפשיה מהגמרא (סוטה כט א) כדברי החוות דעת .ועיין עוד בשו״ת עונג יום
טוב (סוף סימן עא) ,ובספר משמרות כהונה בחידושיו לעבודה זרה (כד א) .ע״ש .ואכמ״ל] .מכל מקום בענין זה אין לדייק
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מהפסוק לחייב בספק אם חזר בתשובה ,שהרי אם אנו מדייקים מהפסוק "ונשיא בעמך לא תאור" ,בעושה מעשה עמך ,צריך
להיות ודאי עושה מעשה עמך ,ולא ספק .ודו״ק היטב[ .ועיין במה שכתבנו עוד בשו״ת יביע אומר חלק ג׳ (חלק אבן העזר סימן
ח׳) ,אם יש לחוש לשמא חזר בתשובה כשאין רגלים לדבר .ואכמ״ל].

ה) ברם בקושטא כבר תירץ מרן הכסף משנה (בהלכות ממרים שם) ,דשאני ההיא דבבא מציעא (סב א) דמדינא אין הבנים חייבים
להחזיר ,משום דאמר קרא אל תקח מאתו נשך ותרבית וחי אחיך עמך ,אהדר ליה כי היכי דניחי ,ואמרינן התם ,לדידיה אזהר
רחמנא ,לבריה לא אזהר ,אלא שמשום כבוד אביהם חייבום חכמים להחזיר ,ודוקא בדעבד תשובה ולא הספיק להחזיר עד שמת,
דהוה ליה ההיא פרה או טלית כאילו לא הורישה לבניו ,שמאחר שהיה בדעתו להחזירה והוא דבר המסויים ,חייבים להחזירה
משום כבוד אביהם ,אבל כי לא עבד תשובה ,בניו ירשוה והתורה לא חייבתם להחזיר ,דלדידיה אזהר רחמנא ולא לבריה ,הילכך
הוי לגמרי ממונא דידהו ,ואינם חייבים לכבד את אביהם בממונם ,דקיימא לן כמאן דאמר כבוד משל אב ,אבל בשאר כבוד שאין
בו חסרון כיס אין הכי נמי דמחייבי אף על פי שהוא רשע ,כדמוכח בסנהדרין (פה א) ,דאמרינן לכל אין הבן נעשה שליח לא
להכות אביו ולא לקללו וכר .ע״כ .ובן כתב עוד מרן בבית יוסף יורה דעה (סימן רמ) .ע״ש( .ועיין עוד בספר ראשון לציון דף צו
ע״א ,ובחידושי\וזמהר״ם שיק על תרי־״ג׳מצוו? מצוהרלזקבהסבר דברי מרן בזה) .והרדב״ז בהלכות ממרים שם כתב לתרץ ,דשאני
ההיא דבבא מציעא (סב א) שכבר מת ,ושוב קיא יוכ׳ל "לתקן את אשר עיות בחייו ,אבל הכא דמיירי שאביו חי וקיים ,יש תקוה
שיעשה תשובה ולא תזכרנה הראשונות ,ונמצא שהבן עובר למפרע על מצות כיבוד אב ,והרי הדבר ברור שהחי מצטער על העבר,
אבל המת גם שנאתו אבדה .ע״כ .ויש להרחיב קצת הדבור ,כי הנה קיימא לן בגיטין (כח א) שמא מת לא חיישינן שמא ימות
חיישינן ,אף כאן נהי שאין אנו צריכים לחוש שמא הרהר תשובה בלבו ,כיון שהיה בחזקת רשע ובעל עבירות ,מכל מקום כיון
שרשעים מלאים חרטות חיישינן שמא יהרהר בתשובה ,שעל זה לא שייך חזקה דמעיקרא .ועיין ברמב״ם פרק ז׳ מהלכות תשובה
הלכה ה׳ ,שכבר הבטיחה התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם ,ומיד הם נגאלים( .ואם נפשך לומר שזהו רק על כלל
ישראל ,ולא לאדם יחיד ,פוק חזי מ״ש הר״ן נדרים (סה רע״ב) ,והריב״ש בתשובה (סי׳ תנז) בשם הרשב״א שהאומר קונם שאיני
נושא את פלונית מפני שאביה אדם רע הוא ,ואמרו לו מת או שעשה תשובה ,מותרת ,ולא הוי כנולד ,משום שאדם רע עשוי
לעשות תשובה ,ועשוי למות ,משא״ב אשה כעורה שאינה עשויה להיות נאה וכו׳ .ע״ש( .וכ״פ רמב״ם פ״ח מנדרים ה״ג וטוש״ע
יו״ד סי׳ רלב סי״ט) .ודון מינה להכא) .ולכן יפה כתב הרדב״ז ,שכיון שיש תקוה שיחזור בתשובה ולא תזכרנה הראשונות ,נמצא
שהבן עבר למפרע .ובמיוחד יש סמך לזה בדעת הרמב״ם ,לפי מה שכתב הנודע ביהודה קמא (חלק יורה דעה סימן נה) ,שגם
פרישה סמוך לוסת הויא מן התורה אליבא דהרמב״ם ,משום שאף שיש לה חזקת טהרה ,ומשום הכי קיימא לן (בנדה טז א) וסתות
דרבנן ,מכל מקום שמא ראתה לא חיישינן ,שמא תראה חיישינן מן התורה ,כי ההיא דגיטין (כח א) שמא מת לא חיישינן שמא
ימות חיישינן .ע״ש .וכן כתב כיוצא בזה הערוך לנר (יבמות סב ב) אליבא דהרמב״ם .ע״ש .ואף על פי שהרשב״א בחידושיו
לנדרים (ג ב) כתב שהחששא דשמא ימות אינה אלא מדרבנן ,וכן מוכח במאירי (גיטין כח א) .וכן כתב הקרן אורה (נדרים שם).
וכן כתב המהר״ם שיק (חלק יורה דעה סימן קעו ,וחלק אבן העזר סימן א׳) .ומכל מקום יש לומר שהרמב״ם יחלוק על זה ,ויסבור
שהחששא דשמא ימות הויא מן התורה ,כמו שהבין הנודע ביהודה הנ״ל .ולפי זה גם החששא כאן יש לה מקום .ומיהו עדיין יש
לדחות דהא דשמא ימות חיישינן מפני שסופו של אדם למות ,כי מי גבר יחיה ולא יראה מות .וגם בחששא דשמא תראה אטו
לעולם לא תראה ,וחזקה אורח בזמנו בא ,אבל כאן מי יאמר בודאי שיעשה תשובה .ואמנם־בשב״ת בית היוצר (חלק אורח חיים
סימן טז) הביא דברי הגאון רבי יהונתן אייבשיץ הנ״ל ,וביאר בכוונתו דהאי ספיקא חשיב רובא ,שרשעים מלאים חרטות ,ורובא
עדיף מהחזקה שהיה בחזקת רשע .ע״ש .אך אין דבריו מחוורים( .ועיין במה שכתבנו בשו״ת יביע אומר חלק ג׳ חלק אבן העזר
סימן ח׳ אות ט׳) .אכן בשו״ת מהרי״ץ דושינסקי חלק א׳ (סימן צד) כתב על דברי הגאון רבי יהונתן אייבשיץ הנ״ל ,שאף על פי
שהבית שמואל (סימן מב) כתב דלא חיישינן לשמא הרהר בתשובה בלי הוכחה ורגלים לדבר ,מכל מקום הכא חיישינן שמא יעשה
תשובה מאהבה ,והוי כאילו לא חטא כלל ,ונמצא שעבר למפרע על מצות כיבוד אב ואם ,ולכן חייב לכבדו .ע״ש .אולם הרדב״ז
לא נחית לומר שמא יעשה תשובה מאהבה ,משום דלא שכיחא כולי האי ,זולת לשרידים אשר ה׳ קורא .ולכן הוצרך לומר שמכיון
שהחי מצטער על העבר נמצא שאם יעשה האב תשובה ,הרי הבן עבר על מצות כיבוד אב למפרע .ועיין בשו״ת כתב סופר (חלק
יורה דעה סימן קז) בד״ה ולפע״ד ,שכתב ליישב הקושיא מהגמרא בבא מציעא (סב א) על הרמב״ם ,שיש לומר שמודה הירמב״ם
שבאותה עבירה עצמה שנעשה עליה רשע ,כגון רבית ,ולא חש לכבודו ,אין הבנים חייבים לכבדו ולהחזיר הרבית ,אלא אם כן
נודע שחזר בתשובה ולא הספיק להחזיר עד שמת .ע״ש .וכן כתב המהר״ם שיק בחיבורו על תרי״ג מצות (מצוה לג) .ע״ש .וכבר
קדמם בתיריץ זה הפני יהושע בחידושיו י'בבא קמא (צד ב)■ וע״ש' ודו״ק•

__<c

^\f

ו) ועינא דשפיר חזי להרב באר יעקב (דף פה ע״א) שכתב ליישב עוד קושית הטור על הרמב״ם הנ״ל ,על פי מה שכתבו התוספות
(כתובות פו א) בד״ה פריעת בעל חוב מצוה ,שאם אין אחריות נכסים מצוה על היתומים לפרוע חוב אביהם ,אבל אין כופין אותם,
כדמוכח לקמן (צא ב) ,וטעמא משום דהוי מצות כיבוד אב מצוה שמתן שכרה בצידה ,שאין בית דין כופין עליה .והא דאמרינן
בבבא קמא (צד ב) הניח להם אביהם פרה או טלית וכל דבר המסויים ,חייבים להחזיר ,מפני כבוד אביהם ,שאני התם שאם אינם
מחזירים איכא קלון אביהם ,הילכך חייבים להחזיר ,אבל משום כבוד לחודיה לא .ע״כ .ומוכח שלשון חייבים להחזיר היינו שבית
דין כופין עליהם להחזיר ,ומעתה לא קשיא מידי על הרמב״ם ,דהא דפריך הש״ס ומפני כבוד אביהם מי מחייבי ,כלומר וכי כופין
בית דין על כך ,הרי כיון שהוא רשע ואינו עושה מעשה עמך ,לא יכפו אותם בית דין להחזיר ,שהרי הוא עצמו לא חשש לקלון,
ומנעו ה׳ מכבוד .ומשני בשעשה תשובה ,אבל בעיקר המצוה בלא כפיה אף על פי שהוא רשע צריכים לכבדו .וכדברים האלה כתב
בספר פרדס דוד (פרשת לך לך דף יא ע״ב) .ע״ש .וכן מצאתי עוד להגאון רבי דוד ביסטריץ בספר בית דוד חלק ב׳ (עמוד ריג)
שתירץ כן .ע״ש .גם הגאון רבי יצחק ברכה בספר בירך יצחק (פרשת קדושים דף סח ע״ד) כתב לתרץ קרוב לזה ,על פי דברי
התוספות (בבא קמא צד ב) בד״ה הא אביהם חייב להחזיר ,ואם תאמר דילמא לצאת ידי שמים קאמר ,ויש לומר דדייק מדנקט
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לשון חייבים וכו׳ .ע״ש .ולכן השמיט רבינו כאן לשון חיוב ,אלא כתב מכבדו ומתיירא ממנו ,שאף על פי שאין כאן חיוב להענש
עליו ולשלם ממון ,מכל מקום אם אינו מכבדו איסורא מיהא איכא וכו׳ .ע״ש[ .ואף על פי שיש להעיר קצת בדברי קדשו ,וכמו
שכתב בשו״ת שמע אברהם פלאג׳י (סימן יג דף נ׳ ע״ג) .ועיין עוד בספר בן הרמה (דף רמז ע״ב) .ע״ש .מכל מקום סמך לדבריו
ממה שכתב כיוצא בזה בספר חסידים (סימן תקעג) ,שאף על סי שהאב שמחל על כבודו כבודו מחול ,היינו דוקא בדיני אדם ,אבל
בדיני שמים חייב .וכבר האריכו בזה האחרונים .ועיין בביאורי הגר״א (סימן ו־מ ס״ק כח) ,ובספר שערי דעה (שם סק״ה) .ודו״ק.
ואכמ״ל] .ועיין עוד במשנה למלך (פרק ד׳ מהלכות מלוה ולוה הלכה ד׳) שכתב ,שעל פי דברי התוספות (כתובות פו א) הנ״ל
דהכא איכא קלון לאביהם ,ניחא דלא תקשי שמכיון שחייבים להחזיר משום כבוד אביהם ,גם הניח להם מעות דלא הוי דבר
המסויים לחייבו להחזיר ,דומיא דמטלטלי דיתמי שאף על פי שאין חיוב עליהם לשלם ,מכל מקום יש בזה משום כבוד אביהם.
אלא דשאני הכא שאפילו עשה תשובה אין הבנים חייבים משום כבוד באותו דבר עצמו שעבר עבירה על ידו ,וקרינן ביה יכין רשע
וצדיק ילבש ,ורק בדבר המסויים שיש בו משום קלון ועשה תשובה חייבים להחזיר וכו׳ .והזכיר בזה דברי הגידולי תרומה (שער
סא ,חלק א׳ סימן ו׳) .ע״ש( .וגם הבאר יעקב הנ״ל הזכיר בזה דברי הגידולי תרומה) .ועיין עוד בשער המלך (פרק א׳ מהלכות
גזילה הלכה יא) ,ובברכי יוסף (סימן ו־מ סוף ס״ק יא) .ודו״ק[ .ועיין בספר ים של שלמה (פרק קמא דקידושין סימן סח) ,ובספר
אור שמח (פרק ו׳ מהלכות ממרים) ,ובספר החפץ חיים פלאג׳י (סימן צד) ,ובשו״ת שבט הלוי (חלק יורה דעה סימן קיא אות יג),
ובשו״ת משנה הלכות חלק ז׳ (סימן רסג) .ע״ש .ואכמ״ל].
ז) ובהיותי בזה ראיתי להחזקוני (בריש פרשת קדושים) שהביא מה שאמרו חז״ל (יבמות ה ב) ,יכול יהא כיבוד אב ואם דוחה
שבת ,תלמוד לומר איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו אני ה׳ ,כולכם חייבים בכבודי .מאי לאו דאמר ליה שחוט לי בשל
לי ,וטעמא דאמר קרא את שבתותי תשמורו ,הא לאו הכי דחי ,אלמא דעשה דחי לא תעשה שיש בו כרת .לא בלאו דמחמר .והקשה
ויש
על זה ,שהרי כתוב ונשיא בעמך לא תאור ,בעושה מעשה עמך ,ואם אביו ואמו אומרים לו לחלל שבת הרי אינו חייב
לומר דמיירי בשבות דרבנן ,דסלקא דעתך אמינא דאתי כיבוד אב ואם דאורייתא ודחי שבות דרבנן ,קא משמע לן2_/׳כ^.מבואר
דסבירא?יה דלא כהרמב״ם שסובר שאפילו אביו רשע מכבדו ומתיירא ממנו ,ואסכןאילאו קרא הוהאמינאשישמ7ו?ת ותירוצו
של החזקוני קשה לשמוע .חדא שמבואר בגמרא דמיירי שאומר לו שחוט לי בשל לי ,או בלאו דמחמר .ועוד אטו אתי קרא
דאורייתא לאשמועינן על איסור שבות דרבנן .הא ודאי דלא אתי קרא לדרבנן ,וכמו שכתב הרמב״ם (בפרק י׳ מהלכות כלאים
הלכה ד) .וכן כתבו גם כן התוספות כתובות (פה ב) ,שאם מכירת שטר חוב אינה אלא מדרבנן ,אמאי אצטריך קרא למעוטי שטרות
מאונאה ,הרי אם מכר שטר חוב לא קנה כלל מדאורייתא וכו׳ .ע״ש .וכן כתב בפשיטות בשו״ת מכתב לדוד פארדו (חלק אורח
חיים ריש סימן יז) ,וכ״כ בספר נחמד למראה ח״ג (דף צג ע״ג) ,ובספר מכתב לחזקיהו בחידושיו ליומא (סד א) .ופשוט .ושוב
ראיתי בשו״ת בית אפרים (חלק אבן העזר סימן קיד דף רא ע״ב) ,שעמד בקושיא זו על החזקוני .וכן הקשה בספר בית דוד
ביסטריץ חלק ב׳ (דף ריב ע״ב) .וכן בשו״ת מעשה אברהם (חלק יורה דעה סימן מה) .ע״ש .ועיקר הקושיא הנ״ל ,כבר העירו בזה
הסמ״ג (בסוף עשין קיג) ,ובהגהות מיימוני (סוף פרק ו׳ מהלכות ממרים) ,שהביאו מה שאמרו בבבא מציעא (לב א) אמר לו אביו
היטמא ,או שאמרלואגי תחזיר ,יכול ישמע לו ,תלמוד לומר אני ה׳ ,כולכם חייבים בכבודי .וכתבו ,מכאן למדנו שבדיבור בלבד
לא נחשב רשע ,שדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין ,שאילו היה נחשב רשע בדיבור בלבד ,פשיטא שלא ישמע לו ,ולא
היה צריך פסוק לזה ,ולא מצינו עונש בדיבור בלבד אלא למסית .ע״כ .ומרן החיד״א בספר דבש לפי (מערכת א׳ אות טל) ,הביא
הסוגיא דיבמות (ה ב) ,והקשה ממנה לדעת הטור והסמ״ג דסבירא להו שאם אביו רשע פטור מכיבוד אב ,שאם כן למה לי קרא,
כיון שאמר לו לחלל שבת פשיטא שלא ישמע לו כיון שרשע הוא ,ותירץ דמיירי בתוספת שבת שהבן קיבל שבת מבעוד יום ,ואביו
עדיין לא קיבל שבת ,דהוה אמינא שישמע לו ,שהרי אביו אינו רשע ,שעדיין לא קיבל שבת ,וגם הצבור לא קבלו שבת ,קא משמע
לן שלא ישמע לו .ע״ש .וקצת קשה שלא זכר דברי הסמ״ג והגהות מיימוני והחזקתי הנ״ל .ותירוצו נסתר מדברי הגמרא (יבמות ה
ב) דבעי לאוכוחי שעשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת ,ובתוספת שבת אין כרת .וכל שכן לפי מה שכתב מרן הבית יוסף אורח
חיים (סימן רסא) ,שרבינו הטור השמיט דין תוספת שבת משום דסבירא ליה כדעת הרמב״ם שאין דין תוספת לשבת .ועיין עוד
בכסף משנה (פרק ה׳ מהלכות שבת הלכה ג׳) .ואם כן אין לתרץ תירוץ החיד״א אליבא דהטור .איברא שבשו״ת זרע אמת (סימן
לג) חולק על מרן הבית יוסף ,וכתב שגם הרמב״ם והטור סבירא להו תוספת שבת מדאורייתא .ע״ש .וכן כתב בשו״ת הרדב״ז
בלשונות הרמב״ם (סימן קיג וסימן רסח) .ע״ש .ועיין בספר שרשי הים חלק א׳ (דף מז ע״ג) ,ובספר אות היא לעולם (דף קפח
ע״ד) ,ובהעמק שאלה (פרשת וזאת הברכה ריש סימן קסז) ,ובספר בן יוחאי (שער ו׳ דלת יג) ,ובשו״ת ארץ צבי תאומים (סימן מז).
ע״ש .ובעיקר הקושיא היה נראה לי פשוט שמכיון שכן הדין בכל התורה עשה דוחה לא תעשה ,הוה אמינא שאין כאן איסור כלל
על האב שמצוהו במצות כיבוד אב ואם ,ולא חשיב רשע כלל ,קא משמע לן קרא שאף על פי כן לא ישמע לו .וכן מצאתי בשו״ת
בית אפרים (חלק אבן העזר סימן קיד דף רא רע״ב) שכתב כן .וכן כתב הגאון מלובלין בשו״ת תורת חסד (חלק אורח חיים סימן נג
אות ו׳) .וכ״כ בשו״ת מהרי״ץ דושינסקי ח״א (ס״ס צד) .ע״ש .ועיין עוד בתירוץ השני של מרן החיד״א בספר דבש לפי שם( .ויש
לי עוד אריכות דברים בזה ממה שכתבתי בימי חרפי בשנת תפרי״ח לפ״ק .ואכמ״ל).

ח) והנה לענין הלכה מרן השלחן ערוך (סימן 1מ סעיף יח) פסק כלשון הרמב״ם ,שאפילו היה אביו רשע ובעל עבירות מכבדו
ומתיירא ממנו ,וכתב על זה הרמ״א בהגה ,ויש אומרים שאינו מחוייב לכבד אביו רשע אלא אם כן עשה תשובה .ע״כ .והפרי
מגדים בהקדמה ליורה דעה (כללי הוראות איסור והיתר אות ג׳) נסתפק אם בכהאי גוונא דעת הרמ״א לחלוק על מרן המחבר ,או
דילמא שכל שלא כתב "וכן עיקר" ,לא הביא סברת יש אומרים אלא לכבוד בעלמא ,והעיקר להלכה כדעת המחבר .וכן כתב באמת
בשו״ח מהר״ם זיסקינד סימן ד׳ .ולי הדבר צ״ע ,שאפשר שמכיון שהביא הרמ״א סברת יש אומרים ,כוונתו לומר שהדבר ספק,
ובדאורייתא אזלינן לחומרא ,ובדרבנן לקולא .עכת״ד .ובשו״ת הרמ״ץ (חלק יורה דעה סימן טז) על מה שכתב מרן השלחן ערוך
ביורה דעה (סימן שיט סעיף ב׳) סברת הרמב״ם בסתם ,והרמ״א בהגה הביא סברת הרא״ש והטור שחולקים עליו בשם ויש
־-4

אומרים ,כתב הרמ״ץ הנ״ל ,שאף שהרמ״א כתב ויש אומרים וכו׳ ,כיון שלא כתב וכן עיקר ,הלכה כדעת המחבר שנאמרה בסתם.
ע״ש .ועיין עוד בשדי חמד (כללי הפוסקים סימן יד אות יב) .ע״ש .אבל הערוך השלחן (בס״ק לט) פסק כדברי הטור ,שזוהי דעת
רוב הפוסקים .ע״ש .ומדברי החיי אדם (כלל סז סימן יח) נראה שדעתו לפסוק להחמיר כמרן השלחן ערוך .וכן כתב בקיצור שלחן
ערוך (סימן קמג סעיף ט׳) .וכן העלה בשו״ת בן יהודה (סימן ד׳) ,שהעיקר בזה כפסק מרן המחבר ,שגם אם אביו רשע חייב
לכבדו ,ואפשר שגם הרמ״א מודה לזה להלכה ,ולא כתב סברת היש אומרים שפטור אלא לומר שיש ספק בדבר ,ונפקא מינה לענין
העוסק במצוה פטור מן המצוה וכו׳ .ע״ש .והובא בשדי חמד (מערכת כ׳ כלל צט) בד״ה ואם אביו רשע .ע״ש( .ועיין במה שכתבנו
בשו״ת יביע אומר חלק ב׳ חלק יורה דעה סימן טו אות ט׳) .ועל כל פנים לדידן שקבלנו הוראות מרן ,בודאי שעל הבן לכבד את
הוריו אף על פי שאינם שומרים תורה ומצוות.
'*ט) אולם עדיין צריכים אנו למודעי ,כי הגאון רבי חיים בן עטר בספר ראשון לציון (דף צו ע״ב) ,וכן בספר אור החיים (ריש פרשת
קדושים) ,כתב לדייק מדברי הרמב״ם ,שדוקא אם היה האב רשע לשעה ,כגון שעבר עבירה מן התורה שנקרא עליה רשע ,וכעת
אינו ממשיך ברעתו ,אלא שיש בידו אותה עבירה של תורה ,צריך לכבדו ולירא ממנו ,אבל אם הוא רשע גמור וממשיך בדרכו
הרעה ,שמסתמא אין לחוש שמא יצרו ת?פו ומיד שב ,אלא הבאיש ריחו לגמרי ,ועובר על העבירות שב&בת לידו ,אינו צריך
ןלכבדו .עכת״דןולפי זה אם ההורים חילוניים שמחללים־את־השבת ואינם־שומרים על כשרות וטהרת־המשפחה וכיוצא בזה ,כי זה
י דרכם כסל למו ,גם לדידן אין צריך לכבדם ,והדיוק שכתב הגאון הנ״ל מדברי הרמב״ם שייך גם בדברי מרן השלחן ערוך .אולם
מרן החיד״א בברכי יוסף (סימן רמא טק״ז) הביא דברי הרב ראשון לציון הנ״ל ,וכתב עליו שאין דבריו מוכרחים ,וסיים ,שכבר
אמרו באגדה על אברהם אבינו ,שאמר לו הקב״ה לך לך מארצך ,לך אני פוטר מכיבוד אב ואם ואיני פוטר לאחר .ע״כ .כלומר
שאע״פ שתרח עובד ע״ז היה ,חוטא ומחטיא את אחרים ,מ״מ לא פטר הקב״ה מכיבוד אב אלא את אברהם ,ולא לאחר כיוצא בו.
ומוכח שגם כשעודנו ממשיך ברשעתו ,אף על פי כן צריך לכבדו( .ועיין עוד בספר מדבר קדמות מערכת כ׳ אות ד׳ ,ובשו״ת שמע
אברהם סימן יג ,דף נ׳ ע״ד ,ובספר בן יוחאי מענה יד עמודים סט  -ע) .וכן כתב הגאון רבי שלמה אליעזר אלפנדארי בשו״ת הסבא
קדישא חלק ב׳ (חלק יורה דעה סימן י׳) בד״ה גם ראיתי ,והלאה ,שעל פי הזוהר הקדוש גם כשאביו רשע חייב לכבדו ,ושכן מוכח
מהמדרש שאילו היה אחר דומיא דתרח היה חייב לכבדו .ע״ש .ועיין עוד למרן החיד״א בפתח עינים (עבודה זרה מד א) .ע״ש.
ויש להוסיף על דברי מרן החיד״א הנ״ל ,שבדורינו זה רבים מאלו הנקראים חילוניים הם כתינוק שנשבה בין הגוים ,וכמו שכתב
הגאון מופת הדור החזון איש יורה דעה (סימן ב׳ אות כח) לגבי דין מומר ,שיש בזה תנאי שלא יהיה אנוס ,וכמו שכתב הרמב״ם
(בפרק ג׳ מהלכות ממרים הלכה ג׳) ,שבניהם ותלמידיהם של הצדוקים ,שהדיחו אותם אבותיהם ,ונולדו בין הצדוקים ,הרי הם
כתינוק שנשבה ביניהם שהרי הוא כאנוס ,ואף על פי ששמע אחר כך שהוא יהודי ,וראה מנהג היהודים ודתם ,הרי הוא כאנוס,
מאחר שגידלוהו על פי טעותם וכו׳ .ע״ש .ולכן אנו מצווים להחיותו ואף לחלל שבת בשביל הצלתו .ובספר אהבת חסד כתב בשם
הגאון רבי יעקב מולין ,שמצוה לאהוב את הרשעים בזמנינו ,מפני שהם קודם תוכחה ,וכמו שכתב בהגהות מיימוני (פרק ו׳
מהלכות דעות) ,והביא גם כן תשובת מהר״ם מלובלין שאצלינו הכל קודם תוכחה ,מפני שאין אנו יודעים להוכיח ,ודיינינן להו
כאנוסים .עכת״ד .וכן כתב עוד החזון איש לגבי דין מורידין ולא מעלין ,שאין זה אלא בזמן שהשגחת השי״ת היתה גלויה כמו
בזמן שהיו הנסים מצויים ,ומשתמשים בבת קול ,וצדיקי הדור היו מונהגים בהשגחה פרטית הנראית לעין כל ,אז היה ביעור
הרשעים גדרו של עולם ,אבל בזמן ההעלם שנכרתה האמונה מדלת העם ,וההנהגה היא בהסתר פנים ,אין במעשה הזה גדר הפרצה
אלא הוספת הפרצה ,שיהיה זה בעיניהם כמעשה השחתה ואלימות ח״ו ,לכן עלינו להחזירם למוטב בעבותות אהבה ,ולהעמידם
בקרן אורה עד כמה שידינו מגעת .עכת״ד( .ועיין בשו״ת לב אברהם סימן קמא  -קמב) .ולכן גם כשההורים ממשיכים בחילול
שבת ושאר עבירות ,צריכים הבנים לנהוג בהם כבוד ,ושיתאהב שם שמים על ידיהם ,אולי ישמעו וישובו .כי התורה דרכיה דרכי
נועם וכל נתיבותיה שלום .אולם כל זה שייך כשההורים אינם מפריעים לבניהם שזכו להכיר את האמת ולשוב לצור מחצבתם,
ומוקירים אותם על אומץ לבם ועוז רוחם( .או לכל הפחות שנשארים אדישים כלפיהם) .אבל אם הם עויינים אותם על כך שחזרו
בתשובה ,וצוררים להם בגלל שנאתם לדת ,הרי הם בכלל המינים והאפיקורסים שבודאי אין לכבדם ,ומנעם ה׳ מכבוד .וכמו שכתב
הערוך השלחן (בס״ק לט) .ע״ש .ואם אפשר עדיף שהבן יפרד לגמרי מהורים כאלה וידור בעיר אחרת ,כמו שכתב כיוצא בזה
בספר חסידים (סימן שמג) .ע״ש .והשי״ת יחזיר את כל פושעי ישראל בתשובה שלימה ,וידעו כל תועי רוח בינה ,ומלאה הארץ
דעה את ה׳ כמים לים מכסים ,אמן.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -אונ׳ בר־אילן**
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שו״ת יביע אומר חלק ח  -חו״מ סימן יב

נשאלתי אם מותר לנערה פנויה או לאשה נשואה ללכת לרופא לעשות לה בפניה ניתוח פלסטי כדי לתקן ולשפר את
צורתה ולהתיפות יותר ,או יש לאסור מטעם שאין אדם רשאי לחבול בעצמו?

א) במשנה בבא קמא (צ ב) החובל בעצמו אע״פ שאינו רשאי פטור אחרים שחבלו בו חייבים .ובגמ׳ (צא ב) אמרינן
דתנאי היא ,דאיכא למ״ד שאין אדם רשאי לחבול בעצמו ,ואיכא למ״ד רשאי לחבול בעצמו ,ומאן תנא דאמר שאינו
רשאי ,ר׳ אלעזר הקפר ברבי הוא ,דתניא וכפר עליו מאשר חטא על הנפש ,א״ר אלעזר הקפר ,וכי באיזה נפש חטא זה,
אלא שציער עצמו מן היין ,והלא דברים קל וחומר ,ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא ,המצער גופו מכל
דבר עאכ״ו .ופסק הרמב״ם (בפ״ה מהל׳ חובל ומזיק ה״א) שאסור לאדם לחבול בעצמו( .וכ״כ בפרק ה׳ מהל׳ שבועות
הלכה יז) .והביאו הטור חו״מ (סי׳ תב) .וסיים ע״ז ,והרמ״ה פסק שאדם רשאי לחבול בעצמו .וכתב מרן בב״י ,שטעמו
של הרמ״ה לפי שמשמע לו דבשום דוכתא מוכח דלית הלכתא כר״א הקפר .ע״כ .ואפשר דהיינו מדאמרינן בנזיר (יט
א)  ,קסבר ר״א הקפר נזיר טהור נמי חוטא הוא .ולשון קסבר משמע דהאי תנא ס״ל הכי ,ולית הלכתא כוותיה .וכמ״ש כן
החיד״א בספר שער יוסף (הוריות יב .דף קח סע״א) .ובספר פתח עינים (תענית כ ב) ד״ה קסבר .וכן דייק הגאון רבי דוד
פארדו (שבועות פ״א מ״ב) .וע׳ בס׳ יד מלאכי (כלל תקמח) שכתב לסייע דברי השער יוסף הנ״ל ,ממ״ש מרן הכסף
משנה (סוף פ״א מהל׳ תרומות) בשם הסמ״ג .ע״ש .וע״ע בספר יעיר אזן (מע׳ ק אות ג) .ובשדי חמד (מע׳ ק כלל מג).
ע״ש .והב״ח כתב שהרמ״ה למד מהסוגיא דפ״ק דשבועות (ח א) דרבנן פליגי על ר״א הקפר ,והלכה כרבים .ע״ש .וע״ע
בתוס׳ שבועות (כז א) בד״ה אביא נשבע להרע לעצמו ,דהאי ברייתא קמ״ל דאדם רשאי לחבול בעצמו וכו׳ .ע״ש.
ושו״ר בשטמ״ק ב״ק (צא ב) שב׳ בשם הרמ״ה ,דמהא דאמרינן ,רב חסדא כי הוה אזיל ביני היזמי (קוצים) ,הוה מדלי
למאניה ,אמר זה מעלה ארוכה וזה אינו מעלה ארוכה ,שמעינן מינה דאדם רשאי לחבול בעצמו ,ואינו רשאי לאבד
ממונו ,וקי״ל כרב חסדא ,דבתרא הוא .ע״ש .ומרן הש״ע (סי׳ תכ סעיף לא) פסק כהרמב״ם ,שאסור לאדם לחבול
בעצמו .ומכל מקום נראה באמת דבנ״ד שהאשה חפצה מאד להתנאות ביופיה ע״י ניתוח כזה ,והניתוח נעשה ע״י
הרדמה ,ואינה מרגישה באותה שעה שום צער כלל ,ואח״כ נהנית מזה באופן תמידי ,והריוח יותר מן ההפסד והצער,
בכה״ג שפיר דמי ,ואין זה בכלל החובל בעצמו שאינו רשאי ,ואע״ם שהתוס׳ ב״ק (צא ב) בד״ה אלא האי תנא ,כתבו
שאסור לחבול בעצמו אפי׳ לצורך ,כגון אותה אשה שטפחה בשמן על ראשה וכו׳ ,וכ״כ בפסקי תוס׳ (שם אות רטו)
שאסור לחבול בעצמו כדי להרויח ממון ,מ״מ יש לחלק בין צורך לצורך ,ולאו כולהו בחדא מחתא מחתינהו ,ונידון
שלנו שהיא נהנית בתמידות לזמן ארוך ,ואילו הניתוח הוא בזמן קצר מאד ,ועל ידי הרדמה ,הרי זה בבחינת מה שאמרו
(מועד קטן ט ב) ,אע״פ שמיצר עתה ,שמח הוא לאחר זמן .וכל שכן אם יש לה צער ללכת כך ,שבודאי שיש להתיר,
וכמ״ש כיו״ב התום׳ שבת (נ ב) בד״ה בשביל צערו ,שאפילו אם אין לו צער אלא שמתבייש ללכת כך בין בני אדם,
מותר ,שאין לך צער גדול מזה .ע״ש .וכ״ש אשה שצערה יותר גדול ,שאין אשה אלא ליופי (כתובות נט ב) .וע״ע בתוס׳
תענית (ד א) ד״ח יכול ,דגבי אשה לא דייק עלמא אלא ליופי .וכן במדרש ובפירוש רש״י (ר״פ חיי שרה) ,בת עשרים
כבת שבע ליופי .ע״ש .ואם פנויה היא עושה כן כדי שיקפצו עליה בני אדם מהוגנים להנשא .ואם נשואה היא עושה כן
כדי להתחבב על בעלה .וע״ע בשו״ת יהודה יעלה אסאד (חיו״ד סי׳ רמט) בד״ה אבל ,שב׳ לדקדק מלשון הרמב״ם
(פ״ה מהלכות חובל) ,כל המכה אדם דרך נציון [נוסחא אחרינא בזיון] עובר בלא תעשה ,מוכח שלא אסרה תורה לחבול
אלא דרך בזיון ,דקרא יהיב טעמא פן יוסיף להכותו וכו׳ ונקלה אחיך לעיניך ,הרי שהתורה חסה על בזיונו .גם בב״ק
'(צא ב) מדמה חבלה בגוף למקרע בגדיו שעובר על בל תשחית ,והרי שם אינו חייב אלא בעושה דרך השחתה ,וכמ״ש
הרמב״ם (פ״ו מהל׳ מלכים ה״ח) ,כ״ש גופו שמעלה ארוכה שלא אסרה תורה אלא דרך בזיון וכו׳ .ע״ש .וסיוע לזה
בשו״ת מהרלנ״ח בקונט׳ הסמיכה (ד״ס רע״ב) שדייק כן .ע״ש .ולפ״ז בניתוח שאינה עושה דרך בזיון ,אלא אדרבה כדי
לנאות וליפות עצמה אין בזה איסור חובל בעצמו כלל[ .ושו״ר כן בשו״ת מנחת יצחק ח״ו (סי׳ קה אות ב) שאין בזה
משום איסור חובל בעצמו ,כיון שאינו דרך בזיון ,והסתמך ג״כ על המהר״י אסאד הנ״ל( .וע״ע בספרו מנחת יצחק ח״א
סי׳ לו אות ד) .וכן כתב הגאון רבי משה פיינשטיין בתשובה שהובאה בספר הלכה ורפואה ח״א (עמוד שכג) להתיר
בנ״ד מטעם זה .ע״ש .וע״ע להלן אות ג׳ .ובשדי חמד (פאת השדה ,מערכת א׳ כלל מ׳) .ע״ש].

ב) ותבט עיני בשו״ת כפי אהרן אפשטיין (סי׳ יח) שכתב ,שאדם שיש לו איזה מום של יופי ,והוא נמאס בעיני הבריות,
ואפשר להסיר מעליו את המום ע״י ניתוח ,אך יש חשש שיסתכן בניתוח ,אפילו אם הוא חשש רחוק ,אסור למסור עצמו
לניתוח ,וגם אסור לרופא ישראל לנתח אותו ,אפי׳ אם החולה בעל המום דורש בכל אופן לעשות לו הניתוח ,ואינו
חושש על האיסור שהוא מסכן את עצמו בזה .ע״ש .ואמנם דבריו צודקים כשיש חשש סכנה בדבר ,ובפרט בימים ההם
שכמעט בכל ניתוח היה חשש סכנה .וכמ״ש בשו״ת אבני נזר (חיו״ד סי׳ שכא אות ג) ,שכל ניתוח הוא בחזקת סכנה,
ואפי׳ כשהרופאים מבטיחים שאין סכנה בדבר ,מ״מ הנסיון הוכיח שאין לסמוך עליהם בזה .ע״ש( .וע״ע בשו״ת משנה
הלכות ח״ד סי׳ רמח) .משא״כ בזמנינו עם התפתחות המדע הרפואי ,אין בניתוח כזה חשש סכנה כשהוא נעשה ע״י
רופא מומחה ובעל נסיון .ואע״פ שבעצם הרדמה כללית יש בה חשש סכנה ,זהו דוקא בהרדמה עמוקה וארוכה של
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ניתוח שנמשך כמה שעות ארוכות ,אבל הרדמה של ניתוח קל כזה שנגמר תוך שעה קלה לית לן בה .וע׳ להרמב״ן
בתורת האדם (ענין הסכנה דף יג ע״ב) שכתב בענין הקזת דם ,שאע״פ שכמה דברים של סכנה תלויים בהקזת דם ,מ״מ
כיון שנתנה תורה רשות לרופא לרפאות ,כדכתיב ורפא ירפא ,ומצוה נמי איכא בהכי ,אין לרופא לחוש שמא יטעה,
שאם מתנהג כשורה לפי שיקול דעתו ,אין לו ברפואות שלו אלא מצוה ,ואם טעה בלא הודע שלו אינו חייב כלום,
שכשם שהדיין מצווה לדון ,ואם טעה בלא הודע אין עליו עונש כלל ,וכמ״ש בסנהדרין (ו ב) שמא יאמר הדיין מה לי
בצער הזה ,ת״ל ועמכם בדבר המשפט ,אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות ,כן הדין לגבי רופא וכר ,ואין לך ברפואות
אלא סכנה ,מה שמרפא לזה ממית לזה .ע״ש .וכן הובא בבית יוסף יו״ד (סי׳ רמא) .וע״ע בשו״ת הרשב״ץ ח״ג (ס״ס
פב) .ובשו״ת בשמים ראש (סי׳ שפו) .ובשו״ת חתם סופר (חאו״ח סי׳ קעז) .ובחידושי החת״ס (סוגיא דמצרף עמוד
כד) .ובשו״ת מעשה אברהם (חיו״ד סי׳ נה) .ובשו״ת בנין ציון ח״א (סוף סי׳ קיא) .ע״ש .וכן מצאתי הלום להרה״ג רבי
משה טורצקי בספר ישיב משה (עמוד רפב) שכתב ,ועל השאלה ששאלתי ממורי ורבי הגרי״ש אלישיב שליט״א ,האם
מותר לאדם לעשות ניתוח פלסטי ע״י הרדמה כללית ,כדי לייפות בזה את פרצופו ,אע״פ שידוע שבכל הרדמה וניתוח
יש חשש סכנה .השיב לי מורי ורבי ,שמותר לכתחלה לעשות כן ,ואין לחוש בזה משום סכנה ,כי רק הרדמה עמוקה
מאד וארוכה ,יש בה חשש סכנה ,אבל ניתוח כזה שאינו לוקח יותר משעה אין בו חשש אמיתי ,וכן בהרדמה שלפניו.
ע״ש.

ג) אמנם ראיתי בשו״ת ציץ אליעזר חלק יא (ס״ס מא) ,שבתוך דבריו הביא מ״ש בשו״ת שערי צדק (חיו״ד סי׳ קמג),
ע״ד הרמב״ם בפי׳ המשנה (ס׳׳פ מקום שנהגו) שהחולה שלא ידרוש ברופאים כלל ,הוא דומה לאדם רעב ואינו רוצה
לאכול שבודאי ימות ברעב וכר ,וכתב ע״ז ,ולפע״ד כל מה שניתנה רשות לרופא לרפאות ,לכ״ע היינו במכה או חולי
שנתהוו אח״כ ,אבל אם נולד כך ,ואין לו שום כאב כלל ,ורוצה לגשת לרופא שיתקן אותו ע״י רפואות ,לא ידעתי מנין
לנו להתיר דבר זה מדין תורה .וכגון בנ״ד באשה שאין לה שום כאב ,אלא שאינה נכנסת להריון ,והולכת לרופא
שירפאנה שתוכל להתעבר וללדת ,איני יודע מנ״ל להתיר דבר זה וכר .וכתב ע״ז הרב ציץ אליעזר ,ודבר גדול השמיענו
בזה הגאון שערי צדק הנ״ל ,ואע״פ שבדין ריפוי עקרות דבריו דחויים ,ומנהג בנות ישראל יוכיח שבענין עקרות הולכות
לדרוש ברופאים ,אפי׳ ללא שום כאב ,אבל יש לחידושו מקום בנוגע לניתוחים פלסטיים שנוהגים הרופאים בזמנינו
לבצע בבני אדם ליפוי אבריהם ,אף שאין להם שום כאב כלל ,שבזה יש לאסור ,שלא ע״ז אמרו שניתנה רשות לרופא
"לרפאות" .ויש לדעת כי אין צייר כאלהינו ,והוא יתברך הטביע לכל אחד מברואיו בצלמו כדמותו ההולמת לו ,ואין
לסתור גזירת מלכו של עולם ,ואין לגבב קולות בזה ע״פ מדרשים ואגדות המשבחים ומהללים את היופי לנשים ,שעל
כגון זה אמרו אין למדים מן האגדות והמדרשים וכר ,ולכן נ״ל להלכה שאסור לאדם לעשות ניתוח פלסטי לשם נוי
ויופי ,וגם אסור לרופא לבצע ניתוח כזה שאינו אלא לשם יופי .עכת״ד .ואין דבריו מוכרחים ,שכיון שעיקר דברי הרב
שערי צדק אינם מחוורים ,ומעשים בכל יום שאשה שאינה נכנסת להריון ,הולכת אצל רופא להתרפאות ,וכמבואר בכל
הפוסקים( ,וע״ע בשו״ת משנה הלכות ח״ד סי׳ רמט מ״ש בזה) ,כך לענין זה כשיש לאדם צער ובושה מצורת פניו,
מותר לו לעשות ניתוח שיהיה נאה ומקובל על הבריות ,ואין בזה משום סותר גזירת מלכו של עולם ,שגם ע״ז נאמר
ורפא ירפא ,שניתנה רשות לרופא לרפאות ,וכ׳ הרמב״ן בתורת האדם (די״ג ע״א) ,שלא יאמרו הקב״ה מוחץ והוא
מרפא וכר ,והאי רשות ,רשות דמצוה היא (ע׳ ביצה לו ב) .ע״ש .וכ״ה בטור יו״ד (ר״ס שלו) .ע״ש .גם מ״ש שעל כגון
זה אמרו אין למדין מן האגדות ,זה אינו ,שידוע שזהו דוקא באגדה שחולקת על התלמוד שלנו ,הלא״ה למדים ואין
משיבים .וכמ״ש הכנה״ג (בכללי הש״ס אות ע) .והפרי חדש (סימן קכח סעיף כ) .וכ״כ ביד מלאכי (כלל עב) .וכן
מתבאר מדברי ר״ת שהובאו במחזיק ברכה (בקו״א סי׳ נא) ,ובספר יעיר אזן (מערכת א אות מב) .וע״ע בשדי חמד
(מערכת א כלל צה וצו) .ובפאת השדה (מע׳ א כלל לט) .ועוד .וראיתי בשו״ת מנחת יצחק ח״ו (סי׳ קה אות ב) שכתב,
ובנוגע לניתוח פלסטי לשם תיקון ושיפור הצורה אשר נתקלקלה ע״י אסון ,או שהיא משונה מיום הלידה ,יש הערה
גדולה מהדין שאסור לאדם להביא עצמו לידי סכנה ,כמ״ש ביו״ד (סי׳ קטז) ובחו״מ (סי׳ תכז) .ואע״פ שיש סברא
גדולה להיפך ,שבודאי הבא לעשות ניתוח כזה עושה כן לצורך ,ובפרט אם יש לו צער גדול וטירוף דעת מפני מצב
מראהו ,ולכן חפץ לשנות מראהו לטובה ע״י הניתוח ,והרי הוא בכלל חולה ,מ״מ איננו בכלל חולה שיש בו סכנה כדי
להתיר לו עשיית ניתוח .וצ״ע .ע״כ .ובאמת שי״ל שמאחר שעינינו הרואות שמעשים בכל יום שעושים הניתוח הזה,
ורובא דרובא מהם אחר הניתוח חוזרים לבריאותם השלמה ,אפי׳ אם יקרה אסון ח״ו לאחד מרבבה ,הרי זה בגדר דבר
שאינו מתכוין ,שמותר הוא לכתחלה בכל איסורי תורה( ,וע׳ שבת כט :מו ב) ,ואין כאן פסיק רישיה כלל ועיקר .וכ״כ
האדמו״ר מגור בספר מכתבי תורה (סי׳ מח) ,הילכך כשגם הרופא מאשר במיוחד לאותה נערה ,שאין חשש סכנה
בניתוח זה ,יש לסמוך ע״ז להתיר לעשותו ,להסיר הצער והבושה מעליה .וכן ראיתי בשו״ת חלקת יעקב ח״ג (סי׳ יא),
שנשאל ,אם מותר לנערה לעשות ניתוח בחוטם שלה ליישר או להקטין אותו ליופי ,כדי שתוכל בנקל למצוא שידוך
הגון ,והשיב להתיר ,וכתב ,שמכיון שמסתמא היא בושה ללכת ככה בין חברותיה ,שאשה מתקנאה בירך חבירתה וגם
ביופי של חבירתה ,ואין לך צער גדול מזה ,וכמ״ש התוס׳ שבת (נ ב) ,לא הויא כחובל בעצמו שאינו רשאי ,שזוהי
טובתה ,ואף למ״ש התוס׳ (ב״ק צא ב) להחמיר בחובל בעצמו אפי׳ לצורך ,יש לחלק בין סתם צורך ,לצורך דנ״ד שיש
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גם צער בהעדר הניתוח ,והו״ל כדין הקזת דם וכר ,וגם אין לחוש בזה משום סכנה ,ע״פ מ״ש האבני נזר (חיו״ד סי׳
שכא) שבכל ניתוח יש סכנה ,שלא כל הזמנים שוים ,ולא כל המקומות שוים ,ולא כל רופאים וניתוחים שוים ,ובפרט
לפמ״ש הרמב״ן בספר תורת האדם ,בדין הקזת דם ,שאע״פ שאינו אלא להברות גופו יותר ,מותר להקיז ,אע״פ שכמה
דברים של סכנה תלויים בהקזת דם .ופוק חזי מאי עמא דבר ,והכי הוי סוגיין דעלמא ,שאנשים רבים עושים ניתוח גם
באיברים הפנימיים שלהם ,אע״פ שנקב באיברים אלו הוי טריפה ,ועינינו הרואות שהרוב הגדול מתרפאים ,ומאריכים
ימים ושנים ,וסמכינן על מ״ש התוס׳ (חולין מב ב) ד״ה ואמר ,דשאני אדם דאית ליה מזלא וכר .גם מעשים בכל יום
באנשים רבים שיש להם כאבים או מיחושים שאין בהם סכנה כלל ,והולכים לרופאים וע״י ניתוח מתרפאים לגמרי ,ואין
פוצה פה וכר .הילכך יש להתיר גם בנ״ד .עכת״ד .ודבריו נכוחים למבין וישרים למוצאי דעת( .ופוק חזי מאי עמא דבר,
שנוהגים לנקוב באליה שבאוזני הנערות ,כדי שיוכלו להתקשט בעגילים שבאזניהן .ולית דחש לאיסור חובל בעצמו או
בחבירו ,כיון שזוהי טובתן ויופץ).
ד) וכן בקדש חזיתיה לידידי הגר״מ קליין נר״ו בשו״ת משנה הלכות ה״ד (סי׳ רמו) ,שנשאל אודות אשה שיש לה חוטם
ארוך ,והוא מום הפוגע ביופיה ,וקשה לה למצוא זיווג הראוי לה ,וברצונה לעשות ניתוח ע״י רופא מומחה ,שהוא בקי
לנתח קצת מן החוטם ולהקטינו ,ואחר שפלפל בזה העלה שאין בזה משום איסור חובל בעצמו ,שאין זה חובל אלא
מרפא ,וכדתניא בכתובות (עד ב) ,המקדש את האשה על מנת שאין לה נדרים ,והלכה אצל חכם והתירה ,מקודשת ,על
מנת שאין עליה מומין והלכה אצל רופא וריפא אותה אינה מקודשת ,מה בין חכם לרופא ,חכם עוקר את הנדר מעיקרו,
רופא אינו מרפא אלא להבא .הרי שהסרת מומין נקראת רפואה .והוסיף ,ומה שטען הרה״ג השואל להחמיר משום חשש
סכנה ,האמת היא שעינינו הרואות שכמה וכמה שעושות הניתוח הזה ,ואינן מסתכנות כלל ,וכל הרופאים הבקיאים
באומנות זו אומרים כבטחון גמור שאין בזה חשש סכנה כלל ,כאשר הנסיון הורה ,כי אין הניתוח הזה אלא ענין חיצוני
בגוף ,ולא פנימי בחלל הגוף ,והחוש מעיד על זה ,ואין זה ענין למה שנחלקו הפוסקים אם יש נאמנות לרופאים ,חדא
דהכא הויא מילתא דעבידא לאגלויי ,ועוד דהכא לאו משום דסמכינן על הרופאים ,אלא משום שהדבר מפורסם לכל
וכו׳ ,לכן נ״ל שמותר לנערה או לאשה לעשות הניתוח הזה ולתקן המום הפוגע ביופיה ,וכבר רבות בנות עשו כן
ונתרפאו ,והנח להן לבנות ישראל אם אינן נביאות בני נביאות הן ,ובפרט שלפעמים יש מצוה בדבר אם קשה להן
להנשא בגלל המום הזה וכו׳ .עכת״ד .והניף ידו שנית (שם בסי׳ רמז) שיש מקום להתיר גם לאיש שיש לו מום כזה או
כתמים בפניו ,ומתבייש ללכת ככה בין הבריות ,ואין לך צער גדול מזה ,וכמ״ר התום׳ שבת (נ ב) .ואע״פ שיש מקום
לצדד אם יש בזה חשש איסור משום לא ילבש גבר שמלת אשה ,מ״מ הרי גם הגברים עושים כן אצל הגויים ,ובדבר
השוה לאנשים ולנשים לא שייך איסור דלא ילבש גבר וכו׳ .ומסיק דבכה״ג יש להתיר ,ע״ש .וע״ע בזה בשו״ת חמדת
צבי ח״ג (סי׳ מ) .ע״ש .וכן ראיתי עוד להגר״מ פיינשטיין בתשובה שהובאה בס׳ הלכה ורפואה ח״א (עמוד שכג
והלאה) שנשאל ג״כ בנ״ד ,אם מותר לנערה לעשות ניתוח פלסטי כדי לייפות את עצמה ,והעלה שאין בזה משום חובל
בעצמו שאינו רשאי ,משום דמוכח מד׳ הרמב״ם (פ״ה מהל׳ חובל) שלא נאסר אלא כשעושה כן דרך נציון או בזיון,
וכאן אין זה דרך בזיון ונציון ,וכל מטרתה בזה לטובת עצמה שתהיה נאה ויקפצו עליה אנשים הגונים לקדשה ,כי אין
אשה אלא ליופי ,לכן יש להתיר בפשיטות לעשות הניתוח .ע״ש .וע״ע בשו״ת אגרות משה (חלק חו״מ סי׳ קג) .ע״ש.
וע׳ בשו״ת עשה לך רב ח״ד (סי׳ סה) מ״ש בשאלה זו .וכן בקובץ נועם חלק ו׳ (עמוד רעג והלאה) .ע״ש .ודו״ק.

ה) מסקנא דדינא נראה שיש להתיר לנערה לעשות ניתוח פלסטי כדי לשפר את צורתה ויופיה הטבעי למצוא חן בעיני
כל רואיה ,ושתוכל למצוא שידוך הגון כפי כבודה .ואפילו אם היא אשה נשואה יש להתיר לה לעשות כן כדי להתחבב
יותר על בעלה .ובלבד שיהיה ע״י רופא מומחה ובעל נסיון רב ,וזריז וזהיר במלאכתו ,שלא תצא תקלה מתחת ידו .וכן
נ״ל להתיר כן גם לאיש שיש מום בפניו או כתמים רבים עד שהוא מתבייש ללכת ככה בין הבריות ,וכ״ש אם זה מפריע
לו למצוא עזר כנגדו .ואין בזה משום לא ילבש גבר שמלת אשה .וע׳ בתשובת הגאונים שהובאה באוצר הגאונים (נזיר
נח א) .ובמש״כ בשו״ת יביע אומר ח״ו (חיו״ד סי׳ יד אות ו) .ואכמ״ל .הנלע״ד כתבתי .והשי״ת יאיר עינינו בתורתו
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ספר

מצות לא תעי2יה

ההוא לעון ובעזרתו הכשילו (וחזר עור ויפתד־׳ו
ויעזרהו להשלים עברתו או יכין לו סבת העברה).
ומאלו היפנים אמרו בטלוה ולוה ברבית ששניה□
יחד עוברים משום ולפני עור לא תתן מכשול בי בל
אחד משניהם עזר את חברו והבין לו לוחשליבם
העברה יוה] ודברים רבים מאד מזה המין יאמרו
ך•

המצות

רסג

בהן עובר משום ולפני עור לא תתן מכשול וו 1ופשטיה
דקרא כמו שזכרנו תחילה נזן(.קדח#ים תהיו ,הלכת
רוצח

פייב):

מצוח ש׳ שהזהיר הדיין מחכות החוטא וא] הכאות
גדולות ממיתות נב 1ובאור זה שכל
המחויב מלמות הנה תברית מה שילמה וט ארבעים
/

השר

 jיר קלוי ]
על מצות כבוד ומורא[ .ה] דאיסור רבית חל על שניהם .וכמו שאמור ליקה רבית כך אסור ליתן .ובזה נסק^מה
שראיתי לאהד מן המפרשים דכללא כייל׳ דאינו עובר על לאו דלפ״ע׳ רק היכא דהוא עצמו אינו נכשל ג״כ׳ אבה כהן
שקידש אשה גרושה לא חייל עליו איסור לפ״ע .כיון דגם הוא עצמו מוזהר על הגרושה .ומה״ט כתבו התום׳ (ב״מ
י׳ ב ).משום לאו דלפ״ע לא הוי שליה לדבר עבירה ע״ש׳ והרי כאן דהמלוה והלוה שניהם עוברין בל״ת דרבית דומיא ממש
לכהן שקידש אשה גרושה .וקאמרו בש״ס דשניהם עוברין גם על לפ״ע (עיין בתשובת נובי״ק חאה״ע סי׳ פ׳):
והנראה דמתחלת נתינת המכשול איסור לפ״ע רביע עליה׳ ואם זה נפל ברשת זו טמנו לו .עובר נותן המכשול למפרנ|
משעת נתינתו .ואס קדם והסיר המכשול קודם שנכשל זה .או שזה לא הלך בדרך הזה׳ ולא שמע לעצתו איש
עובר בולא כלום .כמו בכהן שקידש אשה גרושה דמשעת קידושין רביע עליה לאו דלא יקח׳ ואינו נשלם עד שיכו!
עליה ויהללה׳ ואם גרשה קודם שבא עליה לא עבר בולא כלום .וכ״כ בלאו דלא תשים דמים בביתך .וכרבה כיוצא בזה בעשן
ובלאוין .והוא ברור ולחנם האריכו המפרשים בזה בדברים שאין להם שחר:
בין לאו זה שאנו עסוקין בו .ללאו הקודם דלא תשים דמים בביתך הוא דלאודלא השים דמים .הוא גם במכש!
” הבא מאליו .ואינו אלא במכשול הגוף .ואינו אלא במקום סכנת .נפשות׳ (עיין מה שכתבתי בלאו ־ הקודם) ולן
דלפ״ע הוא במכשול שהניח הוא במתכוין׳ לגוף או לנפש׳ ואפילו.שלא.במקום סכנת מוח׳ [ו].ומטע״ז אינו לוקה דהו״ל לן
שבכללות כמ״ש רבינו בשרש ט׳ והכל מודים בזה׳ ע״ש׳ והחינוך ־(מצום רל״ב) כתב הטעם .בזה משום_שאין בו מעש!
ודבריו תמוהין .דפשיטא דרוב הפנינים'הנכללים בלאו זה הס במעשה .כמו נותן מכשול .לעור בךרך'.כמשמעה; ומושיט כוס •
לנזיר ואבמה״ח לב״נ׳ומכה בנו הגדול .ומלוה ברבית וכדומה .אלא דהמינוך .לשיטתו/דכל ’שנוכל לעבור על הלאו בלא מעשן

I

3m״0

אין לוקיין עליו אף בעשה מעשה .וכבר דחו אותו המפרשים [ .ז ] אין ר״ל דפשטיה דקראאינראלא במשיא עצה שאינה הוגן
לעור השכל .דודאי גם בעור ממש ונותן מכשול ממש משתעי קרא .דזהו יותר  .פשוטו של מקרא .שגם כצדוקין מודים •
(כנדה נ״ז א ).אלא רצונו .לומר דגם .זה דנותן עצה שאינה הוגנת בכונה .להכשילו׳ ׳הוא מפשטים דקרא כמו שכתבי•!
והמפרשים שהבינו מדעת חז״ל ורבינו׳ דזה דוקא הוא פשטוה דקרא׳ 'ולא מכשול ..ממש .טועין הם בלתי ספק׳ ולא ידן
נכונה׳ והרב המזרחי שהוכיח מפשטיה דקרא דא״א לומר עור ומכשול ממש׳ .משום דעור דומיא דחרש .מה חרש אינו כמשן
אף עור לאו דוקא .דבריו תמוהין .דאגה מצא לחז״ל שהוציאו מלת חרש ממשמעו .ובודאי גס.מרשהואכפשוטיככמ״שבסנכז|
(ס״ו א. ).ובמכילתא שבאומללין הכתוב מדבר׳ אף שאינו שומע הקללה׳ אלא שרז״ל הוסיפו והוציאו מן הסברא .ומרבוי המנן

דגם כל אדם בכלל לא תקלל׳ כמו שאמרו בספרא חרש׳ אין לי אלא חרש מנין לרבות.יכל אדם וכו׳ (עיין ל״ת שי״ז) ולא מיעטו ן
המקלל את כמת שאינו עובר׳ וכבר השיגו הרב קרבן אהרן שם׳ ומה שהביא הק״א בשם הגאון גור אריה הכרח להוציא ן
Is

דלפ״ע ממשמעותיה׳ מסיפא דכאי קרא שנאמר ויראת מאלהיך .ולא יאמר זהי .אלא על כנעלם בלב שאינו יוצא לפועל
יראה מעשיתו או מהמחשבה בו אלא ליודע מחשבות .ואם עור ומכשול כמשמעו זה דבר נטשה בידים׳ והדבר אשר ין
לכל הוא .ולזה דרשו בעצה שהוא דבר שבלב׳ ע״ש דקלסה הרב ק״א והוסיף להוכיח מגופיה דקרא דאמרלא תחן מכן
והמשים מכשול שיכשול בו חבירו׳ לא יקראו נותן .כי מה נותן או למי נותן׳ ולא יקרא א״כ אלא משים׳ וא״כ הול״ל ו
עור לא תשים מכשול וכו׳ .אבל בעצה שייך נתינה׳ מ״ש שהאריך והם דברים בטלים׳ דכבר מצינו בקרא .גם על
והנחה במקום ידוע לשון נתינה׳ כמו ונתת אותו לפני הפרכת האמור בבדים .ונתת על כחפות האפוד׳ .ונתת ממנה!

1

מ

העדות באהל מועד כאמור בקטורת וכדומה הרבה בכתובים עצמו מספר׳ וגם בנתינת,מכשול ממש .שייך הסהר מנן
בלב -שיאמר שהניח שמה בלי משים ובלי דעת׳ שעל זה נאמר ויראת מאלהיך. ".וגם על הסתרת.המעשה מעין רואים׳
ויראת מאלהיך הוראה במחשך׳ ומהא דתנן דהמלוה והלוה עוברין בלפני עור מוכרח שלא כדבריהם׳ דכרבית נעשה 3
• ונראה בפועל ניכל הוא׳ והדבר ברור כמו שכתבתי .ואין להאריך בו יותר' :
• ,

I
1

ל״ת ש׳
[א] שנגמר דינו למלקות׳ [ב] כי עינשו מלקוח ולא מיתה׳ ומטעם זה אמרו (מכות כ״ג א ).דאין מעמידין הזנים

אלא 1
כח

)0X9/

ספר

המצות

טצות לא העשה

חסך אחד כמו שבא בקבלה  niשיא ,יכה אדם
עד שישער ההבאוז באדם המוכרת לפי כהו ושנין
ומזגו וצורת גופו אם  .יכול .לסבול הכאת העונש
כלו יונה ואם לאו יוכה .כפי שעור סבלו לא פחות
משלש הכאורת נר ).אמרו כדי רשעתו במספר.
ובאה האזהרה טהוסיף בהכאתו ואפילו הכאה
אחת נוספרת על השערת הריין שיוכל־ לסבול.
והוא אמרו כדי רשעתו במספר ארבעים יכנו לא
יוסיף .ולשון ספרי אס ;היפיף■ -עובר בלא תעשה
אין לי אלא שמוסיף על הארבעים מנין על כל
אומר ואומר שאמרוהו בית דין ת־ל לא יוסיף

פן יוסיף .ומזאת אזהרה הוא אזהרה מחכות כל
איש מישראל 1ו 1אם החוטא אנו מוזהרין שלא
להכותו שאר כל אדם לא כ-ש נז 1וכבר הזהירנו
מלרמוז להכות אפילו לא יכה אמרו (סנהדרי! ג-ח <׳ב)
כל המגביה ידו על חבירו נקרא רשע שנאמר
רעך( .כי תצא .סנהדרין
ויאמר לרשע למה תכה
פט-ז):

מצודת עףא הזהיר מהיות רכיל" והוא אמרו לא
תלך רכיל בעמך .אמרו (ספרא) לא
תהא רך בדברים לזה וקשה לזה נא] ד*א שלא
תהא כרוכל שטוען דברים והולך נבו .וככלל לאו
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כח ויתרי מדע׳ כלומר השיעור היותר גדול׳ [ד] ואע״ג ונתיב ארבעים יכנו׳ הא אמרו שם כ״ב א׳ אי כתב ארבעים
במספר הו״א ארבעים במנינא׳ השתא דכתיב .במספר ארבעים׳ מנין שהוא סוכם את כארבעים׳ ורצונם לומר שלעולם יהיה מנין
המלקות בתוך מספר ארבעים ולמטה מהם והקצבה שנתנה תורה אינו אלא שלא לעבור על מספר ארבעים לעולם׳ ומסרה
לחכמים לגבול מספר המלקות כפי מאי שיבינו ולפי אומדן דעתם כפי כת המוכה׳ וכל אומד וגבול שיגבלו׳ הוא מה״ת
והמוסיף עליהם הכאה .אאת עובר 3בל'.הו.סיף,׳ וכמו שכתב רטנו (רפי״ז מסנהדרין) וז״ל כיצד מלקין את המחויב מלקות׳,כפי
כמו שנאמר.כדי רשעקג במספק׳' וזה 'שנאמר ארבעים שאין מוסיפין על ארבעים אפילו היה חזק וברי כשמשון אבל פוהתין
לחלש׳’'שאם יקה,לתלש''.מכ .5רכה טלאי ;הוא מת׳ ־לפיכך .אמרו חכמים׳ שאפילו הברי ביותר מכין אוהו ־תשע ושלשים
שאם .יו,סיף .אמת' נמצאת' שלא ,הכהו' .אלא ארבעים הראויות לו עכ״ל׳ ואין רצונו י בזה לומר שמספר ל״ט יהוא
אבאו׳ דודאי כוא מכ״ת׳ וכל'קצבה שנותנין הוא ־מכ״ת׳ שהתורה "מסרה
לחכמים׳ ולא .נתלהאשויס; שיעואילמספר ..סמלקיות אלא';שלא-יהיה יותר מארבעים׳ וכל שיעור שנחנו סס בתוך מספר
זק' הוא.מכ״ת׳ וכס,קצבו.,ל״נו׳ שאא,יןתיף .לא ,יעברו על מצות  .התורה ועיין לח״מ׳ [ה] ולעולם אין עומדין אלא
במטת" "כראויות • להאתלש('.מ׳זלק;וק״?אשם £ואם.אמדוהו .שיכול .לסבול ה׳ לא ילקוהו רק ג׳ דב׳' הנשארים 'אינן יכולים
לקשתלש .וכן''לעולס׳ץלמד.ו';זה.מכד.י.כשעתכ .במספר .ע״ש (כ״ג .א׳)׳ [ו] בין קטן בין גדול׳ בין איש בין אשה (ר״מ
פאק מקובל).[ ,ז'] שקוא בכלל;לא .יוס^אואס'.עבר והכה; את מטרו־ הכאה; שאין בה שוה 'פרוטה לוקה׳ שהריי-יאין
כאין תשלומיןיכךי שיהיכ..לאג זה .ניתן'' לתאלומין׳ ;ואפילו.מכיעבד מקירו ,הכאה׳ ’שחין בה שוה פרוטה לוק'ה':שהרי
ישנו .במקצת 'מצגת׳ 'אבל;..אס;'ה?ה: ,בקנ:אק";ש)0פ .משלא חמשה  .,דברים' ואינו' לוקס׳ י וא״ת ’לקתה" מידת •'הדיין דיהיה
‘לפ״ז' .הכאה'' שאין רשק .שמר'ח קיר מאבא '.אוהו',מכה7ר'בה עד,שצליך,לחמשס דברים׳ מדתי'הדין .לא..לקתה דאנו”לענוש
■אא'החובל' קאתילן׳י׳ואא .נאמר דגם ’.מל 'מכה;'.רבכ ,דנזקק; לנזק צער רפוי שבת ובושת' ילקה בעל .לרהיין:גסי הנחבל
ישא,כעונש׳' .דקמוב'ל-א.ס ילקה ,יקיכ:'.אטור‘ מלשלם כלל; 'ךקיי״לאין לוקא ומשלם׳ כן נראה מדברי הת־ויס׳'כתובות (ל״ב
א׳) ך״א' ואין .ע״א׳ ?זה'.טעא;׳ כא לאני שיניתןי להשלומין' ,שאמו לוקה ובספר החינוך (מיצוה י תקיצ״ס) כתב בזה שהוא
יי

חידושי שחדשה .קורה .ולפי האמור; יאיץ' כאן היךוש  .אלא ■ישרים .,דרכי ך׳ [ח] 'למה הכיתי לא לאמרי אלא למס תכה
אע״ם שלא הנצו נקרא רשע  :׳־’

•־■

•

•

ל״ת ש״א

[א]  JSirnאזהרה ,ל.ךע שלא יכבד לאחד מבעלי• ,דינים ,יושר..מלחבירו בדבר טענותיהם כתובות (מ״ו) י ומביאו
........י‘ ירכינו(' .קפכ״א;‘‘מסנהדרין) ודרשו' כין' משוסירבעטנא דדיינים כתיק ועוד יאמרו (סנהדרין כ״ט) 'ומלין
לכשיוצא' לא יאמר'אנ( .מ׳זכה וחבריי"’.מחיובין.' .אבל מא אעשה',שחבריי' רט עליי׳ עי״ז נאמירי לא 'תלך רכיל ־בעמיך׳
ומקיאו' רטנו(".בפכ״ב ה.״ז ישם) [ב] .כך לא תלך .בבתי בלי ,עמיך לרגל אותם לשמוט סודותס י ולהגיד לזהי מה
שראה או' שמע“מחבירו ־אע״פ; שאינך מכוון לעורר .איבה י’ומדנים ,שכמה י אקלותליוצאין' 'מזהי־כמ״ש' הולך" רכיל'־מגלה
סוד׳ ונאמן רוח מכסה דבר׳ (משלי י״א) •וכש״־כ אם הולך בכולה לשלוחי מדנים" שהוא לשון' הרע גמור ע״ז נאמר
אנשי רכיל היו בך למען שפך דם (יחזקאל כ״ב)׳ ■ואין לריך לומר אם בודה שקרים על חבירו שאמר או עשה כן׳ והוא לא
אמרו .ולא עשק זאת מעולם,׳ והוא הלקקא מוציא שם רע .וכולם בכלל אזהרה .זו׳ כמ״ש רטנו (בפ״ז .מדעות .ק״ב)׳ איזהו

יד

פ״ה ה״א ב

מלך

רעג

פרק חמישי
הלכה א .אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין
בחבירו ,ולא החובל בלבד אלא כל המכה אדם
כשר מישראל בין קטן ובין גדול בין איש בין
אשה דרך נציון הרי זה עובר בלא תעשה,
שנאמר לא יוסיף להכותו ,אם הזהירה תורה
שלא להוסיף בהכאת החוטא קל וחומר למכה
את הצדיק.

הלכה ג .אפילו להגביה ידו על חבירו אסור וכל
המגביה ידו על חבירו אע״פ שלא הכהו הרי זה
רשע.
מלשון הרמב״ם שב' אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין בחבירו
ולא החובל בלבד וכו׳ ,מבואר לאיסור לחבול בעצתו
הוא אומו איסור דלחבול שהוא הלאו דלא יוסיף שה׳ כאן
הרמב״ס ,ושו״ר שדייק כן בס׳ אבי עזרי לפ״ג מהל׳ דעות ,וצ״ע
מהמבואר בסוגיית הגת׳ בב״ק דף צא :עמש״כ במתני׳ שס בדף
צ :החובל בעצמו אע״פ שאינו רשאי וכו׳ עיי״ש מדברי ר״ע ,וז״ל
הסוגיא ,ואין אדם רשאי לחבל בעצמו והתניא יכול נשבע להרע
לעצמו ולא הרע יהא פסור ת״ל להרע או להסיב מה הסבה
רשות אף הרעה רשות ,אביא נשבע להרע לעצמו ולא הרע ,אמר
שמואל באשב בתענית ,דכוותה גבי הרעת אחרים להשיבם
בתענית וכו׳ אין דמהלק להו באינדרונא ,והתניא איזה הרעת

אחרים אכה פלוני אפצע את מוחו ,אלא תנאי היא דאיכא למ״ד
אין אלם רשאי לחבל בעצמו ואיכא למ״ד אדם רשאי לחבל
בעצמו ,מאן תנא דשמעת לי׳ דאמר אין אלם רשאי לחבל בעצמו
אילימא האי תנא דתניא רבי אלעזר אומר מיד נפשותיכם
אדרוש את למכס ,ודלחא קסלא שאני ,אלא האי תנא הוא
דתניא מקרעין על המת ולא תדרכי האמורי ,אמר רבי אלעזר
שמעתי שהמקרע על המת יותר מלאי לוקה משום בל תשחית,
וכ״ש גופו ,ודלמא בגדים שאני דפסילא ללא הדר הוא ,כי הא
דר״י קרי למאני מכבדותא ולב חסדא כל הוי מסגי ביני היזחי
והיגי חדלי לי׳ למאגי אמר זה מעלה ארובה וזה אינו מעלה
ארוכה ,אלא האי תנא הוא דתניא אמר ר״א הקפר ברבי מה
ת״ל וכפר עליו מאשר חטא על הכפש ,וכי באיזה נפש חטא ,אלא
שציער עצתו מן היין ,והלא הדברים ק״ו ומה זה שלא ציער עצמו
אלא מן היין נקרא חוטא הנמצער עצמו מכל דבר על אחת נמה
וכמה ,ע״כ הסוגיא ,וא״כ מבואר מהסוגיא שאינו אלא איסור
לצער וכאיסור דנזיר ואין זה ענין ללאו דלא יוסיף שנאמר
בחבלה שהוא מצד חבלה והאיך כ׳ הרתב״ם דאסור
משוס לא יוסיף.
עוד צ״ע דאס בכלל לאו דלא יוסיף הוא ,הו״ל ללקות ע״ז כשם
שלוקה חובל בחבירו כשאין בו תשלומין ,ולא אשכחן

מלקות אלא בחובל בחבירו בפמשו״פ כמוש״כ הרמב״ם להלן
בה״ג ,והרי משכ״ל בחובל בעצמו ,ועיין בתוס׳ דף צא :בד״ה
החובל וברשב״א שם דפשיט״ל שאינו לוקה עיי״ש ,ולא מצאנו
בשום מקום דלוקה ,ועיין ברי״פ על הרס״ג ל״ת מ״ז שהביא
משו״ת ר״י מגאש סי׳ קפ״ו וז״ל ,אין הפרש בין מצער עצמו
למצער חבירו עיי״ש דמה״ט לא מהני הודאת בע״ד לחיוב
מלהות ,והה׳ ע״ז הרי״פ שם דאם אין הפרש ילקה ע״ז ומ״ט לא

אשכחן כלל חלקות בזה ,עיי״ש ,ועיי״ש עוד תמה עמש״כ תוס׳
בשבועות דף לו .בד״ה ושמור נפשך ,שהק׳ עמש״כ בגת׳ שם
איסור מקלל עצמו מדכתיב רק השחר לך ושמור נפשך מאד,
וכדרב אבין שאמר כל מקום שנאחר השמר פן ואל אינו אלא לא
תעשה ,וכ׳ ע״ז תוס׳ וז״ל ,מימה בקללה ד״ה חייב ובחובל עצמו
איכא פלוגתא בב״ק דף צא ,:מבלה נמי תיפוק לי׳ מהאי קרא או
מהשמרו מאד לנפשותיכם וכו׳ ,ומשמע מתוס׳ דלא קשיא להו
אלא ממ״ד דמותר אבל למ״ד דאסור ל״ק משוס דאמנם נפק״ל
מהנהו קראי ,וא״כ לאו גמור הוא ויש עליו חלקות ,ועיין תומיס
סי׳ כ״ז ס״ק א׳ ,ותמה הרי׳־פ דמעולס לא שתענו שיש בזה
מלקות עיי״ש הגיח בתימא ,ולכאורה יק׳ ככל הנ״ל נס על דברי
הרמב״ם כאן וכנ״ל.
והנה במה שפסק כאן הרמב״ם דאסור לחבול בעצמו ,עיין
^"^"^--במ״מ שב׳ וז״ל זה מפורש במשנה ובגת׳ בהחובל דף צ:
ודף צא :שאין אדם רשאי לחבל בעצמו ע״ב ,ובס׳ מעשה רוקח

על הרמב״ס כאן הק׳ עליו שהרי בגת׳ מבואר כנ״ל שהוא
פלוגתא דתנאי והאיך כ׳ בפשיטות דאסור ,ובפרט שהרי דעת
הרמ״ה בטור חו״ת סי׳ ת״כ כ״א דשרי וכן דעת הרבה מן
הראשונים עיין ברי״פ הנ״ל ל״ת מ״ז ,והאיך כתב המ״מ שהוא
דבר פשוט דאסור עיי״ש ,ובגוף הדין עיין בשטמ״ק ב״ק דף צא:
בשם הרמ״ה שהוכיח דשרי ,מהא דר״ח הנ״ל דביני החמי והיגי
הוי דלי מאניה ופצע את עצמו ,ואס אסור לחבול בעצמו האיך
עבר על האיסור משוס הפסד בגדיו ,עיי״ש ויק׳ מזה על דעת

הרמב״ם דאסור ,ועיי״ש ברי״פ הנ״ל שהק׳ עוד מהא דיומא דף
נג .דרבא כד הוה מיפטר מיני׳ מרב יוסף הוה אזיל לאחוריה עד

דמנגפן כרעי׳ ומתווסן אסקופתא דבי רב יוסף דמא עיי״ש
משוס כבוד רבו ,ואס אסור לחבול בעצמו מהיכן ההיתר לזה
משוס כבוד רבו ,וכן עיי״ש הק׳ מהא דתענית דף כג :במעשה
דאבא חלקיה שנ״כ מבואר כנ״ל לגבי ר״ח דהוי מדלי למאני ביני
היזחי והיגי ,ויק׳ ג״כ דמי התיר האיסור של לחבול בעצמו.
ועיי״ש עוד ברי״פ הנ״ל הק׳ מהא דסנהדרין דף פד :איבעיא
נהו בן מהו שיקיז דם לאביו ,ורב מתנא אמר ואהבת
לרעך כמוך וכו׳ ,ופירש״י בד״ה ואהבת וז״ל ,לא הוזהרו ישראל
מלעשות לחבריהם אלא דבר שאינו חפץ לעשות לעצמו ,ע״כ,
וא״כ למש״כ תוס׳ בב״ק דף צא :בד״ה אלא ,דכל נידון הסוגיא
באיסור לחבול בעצמו הוא בחובל לצורך עיי״ש ,הרי גס לעצמו
אסור והאיך יליף מינא דשרי לחבירו ,עיי״ש ,אלא דגוף דברי

התוס׳ צ״ע טובא ,דעיי״ש הק׳ מאי חייתי מר״א בקורע על
המת יותר מדאי ,דכי ס״ד השתא דרק ר״א אוסר באיסור דבל

תשחית ופשיטא דאיכא איסור זה לכו״ע ומאי מייתי מר״א
דווקא ,וב׳ ע״ז וז״ל ואור״י דאין תביא ראי׳ אלא שאסור לחבול
אפי׳ לצורך כגון אשה שטפחה על ראשה ,וכן ההיא דאך את
דמכם שהרג את עצמו בשביל שום דבר שירא וכן מקרע על המת
יותר מדאי ,ע״כ ,ותמוה שהרי מאן תנא וכו׳ דמייתי הגת׳ הוא
נגד התנא דכשבע לחבול בעצמו חייל שבועה דהו״ל רשות ,ואינו
אסור אלא בהרעת אחרים ,והתם שלא לצורך הוא דמ״ת חיילא
שבועה להאי תנא ,ומשום דמותר וכמבואר בגת׳ ,וא״כ מיירי על
לחבול בעצמו גס שלא לצורך ,דמאן תנא דאסר ,ומה תירצו תוס׳
דמשחע שלא לצורך לכו״ע אסור להו״א דגת' דמדמי לה לבל
תשחית דלכו״ע אסור ,והרי להדיא להאי תנא חיילא שבועה בכל
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גוונא ,ושו״ר בפנ״י שם שעמד ע״ז ,ואכתי צ״ע.

לא יוסיף פן יוסיף דבטלת ב׳ לאווין ,אבל לא מצאנו בן בשאר

ובגוף הדין כתב כאן הרמב״ס ,הק׳ הלח״מ בפ״ג מהל׳ דעוח
ה״א ,שהרי מבואר בסוגיין דמ״ל דחיילא שבועה להרע

הראשונים ,והדר יק׳ כנ״ל ,ועיין בזה בפרישה וב״ח הנ״ל בסי׳
ת״כ ,ואכתי צ״ב ,וביותר תמוה דברי הקרית ספר שבפט״ז מהל׳

לעצמו אינו אלא משוס לס״ל למותר לאדם לחבול בעצתו והוי

סנהדרין הי״ב כ׳ האיסור מקרא דלא יוסיף ,וכאן כ׳ מקרא דפן
יוסיף ומ״ש ,ובפרט שלהדיא ברמב״ם כאן קרא דלא יוסיף ולא

הרעת עצתו רשות ,וא״כ לפי״מ שפסק כאן הרמב״ם לאסור
לחבול בעצמו לא חיילא שבועה להרע לעצמו ,ולא כן פסק
■אוצר החכמה:
הרחב״ס בפ״ה מהל׳ שבועות הי״ז עיי״ש נשבע להרע לעצמו
כגון שנשבע שיחבול בעצמו אע״פ שאינו רשאי שבועה חלה

עליו ,ועיי״ש שהביא מש״כ הר״ן בשבועות דף כז .דאע״ג
לאמרינן בדף צא :הג״ל שאין אדם רשאי לחבול בעצמו ,כיון
לתדרשא אתיא ואינו מפורש בתורה שבועה חלה עליו ,וע״ז הק׳
הלח״מ שהרי להדיא לא כן בסוגיא למבואר לברייתא דחיילא

קרא דפן יוסיף.
ונראה ,דעמשה״ק כנ״ל שהרחב״ס כ׳ איסור חובל בעצמו
מלאו דלא יוסיף ואילו בגת׳ מבואר שאינו אלא לר״א
הקפר דס״ל שאסור לאדם לצער את עצמו ,י״ל דאחנס האיסור
מלא יוסיף הוא ,אלא דיסוד איסור לא יוסיף משוס עשיית
הצער שבחבלה הוא ,ואם חותר לאדם לצער עצמו ואינו בכלל
גדרי צער ואיסוריו ממילא ליכא לא יוסיף ,ולזה מייתי הגת׳
דאסור לצער עצמו ,וצער עצמו וצער חבירו שוה ,ושוב ממילא

שבועה דלא כר״א הקפר אתיא ,עיי״ש ,וכן סו״ס צ״ב שהרי
בברייתא קתני מה העבה רשות אף הרעה רשות אביא נשבע
להרע לעצמו וכו׳ ,הרי מבואר דחיילא שבועה משוס דרשות היא,
ואס אסור לחבול בעצתו האיך קרי לי׳ תנא רשות ,ועיין בזה

הוא בכלל לאו דלא יוסיף המיוחד לצער דחבלה ,ושו״ר מש״כ
בס׳ אבי עזרי בפ״ג מדעות הנ״ל עיי״ש ,וקשה ע״ז חמש״כ כאן
הרמב״ם בה״ב דהמריס יד על חבירו נקרא רשע ,והוא מסוגיא

בכנה״ג חו״מ סי׳ ת״כ ס״ק י״ג ובספרו דינא לחיי על הסמ״ג
לאו קצ״ט עיי״ש ,וכן לא א״ש למבואר תדברי הרמב״ס כנ״ל

דסנהדרין דף נח ,:והביאו הרמב״ס בכלל איסור חבלה דנפק״ל
מלא יוסיף ,והתם אין צער אלא משיב כמעשה חבלה עכ״פ

לאיכא בחובל בעצמו לאו דלא יוסיף ,ואינו רק איסור מלרשא

לענין רשע ,ומבואר חזה שאין האיסור מחמת הצער ,וביותר יק׳
למבואר בב״י חו״מ סי׳ ל״ד ס״ק ד׳ שיש את הלאו דחבלה
במרים יד על חבירו ,עיי״ש לענין לפוסלו לעדות כעובר על
שאר לאווין ,וגם חלקות דן שם בב״י אס יש ע״ז עיי״ש צידד שיש
מלקות וכ׳ דח״מ י״ל דליכא ,עיי״ש ובשו״ת מהרי״ט סי׳ ת׳ שג״כ
כ״כ ,א״כ להדיא שזהו גדר הלאו ויק׳ כנ״ל.

לחוטא לנזיר ,וכיון שאינו דרשא אלא לאו תפורש ודאי תמוה
האיך קרי לי׳ תנא רשות ,ועיין בזה בכנה״ג חו״מ סי׳ ת״כ ס״ק
י״ג ובספרו דיגא לחיי על הסת״ג לאו קצ״ט עיי״ש ,וכן לא א״ש
למבואר מדברי הרמב״ס כנ״ל לאיכא בחובל בעצמו לאו דלא
יוסיף ,ואינו רק איסור מלרשא לחוטא לנזיר ,וכין שאינו דרשא
אלא לאו מפורש ודאי תמוה האיך חיילא ע״ז שבועה וכמושה״ק
■אה״ח . 11234567
הלח״ת.

וכן קשיא ממש״כ הרמב״ס כאן דמכה אה חבירו דרך נציון
עובר בלא יוסיף ,דמשמע דשלא בדרך נציון ליכא ללאו,

והנה במש״כ הרמב״ם כאן אם הזהירה תורה שלא להוסיף
בהכאת החוטא ק״ו למכה את הצדיק ,והוא עפ״י

פד :בן מהו שיקיז דם לאביו עיי״ש ,והרי אזהרת מכה אבין מדין

עיי״ש ובירושלמי

מובל בחבירו הוא (עיין בזה במחלוקת הרמב״ם והרמב״ן

סנהדרין פי״א ה״א עיי״ש ,ובבהגר״א סי׳ ת״כ ס״ק ג׳ ,הק׳

בסמה״צ ל״ת ש״י שי״א) ואם אין אזהרה אלא בדרך נציון מאי
קמיבעיי״ל בהקזה שאינה דרך נציון( ,ועיין בזה ג״כ בס׳ אחרי

שהרי אין מזהירין מה״ל ומנ״ל מלקות בכל חבלה ,ועיי״ש
בערל״נ שאינו אלא בילוי מילתא בעלמא שאין האיסור בהכאת
החוטא דווקא עיי״ש ,ולא כן מבואר מדברי הרמב״ס בסהמ״צ

בינה שבת סי׳ ל׳) וכן הק׳ שם מהא דכתובות דף לה .דס״ל לר״ל
דחייבי מלקיות שוגגין ודבר אחר פטורין מהיקש דמכה אדס

המבואר כן בסוגיא בסנהדרין דף פה.

הב״ח בסי׳ ת״כ ובס׳ מעשה לוקח כאן ובערל״נ סנהדרין שס,

ל״ת ש׳ שלא הביא הלאו אלא בדיין שלא יכה את החוטא יותר
ממה שנתחייב ,עיי״ש שסיים שמזאת האזהרה הוא רומז שלא
להכות כל איש מישראל ,הרי להדיא דגם לבתר הק״ו עיקר הלאו

וברי״פ על הרס״ג ל״ת מ״ז הנ״ל תמה מהמבואר כסנהדרין דף

ומכה בהמה ,ועיי״ש בסוגיא דההיקש בחובל בחבירו נאמר,
וכיון ששוגג הוא אין זה דרך נציון ואין כאן לאו כלל ומאי
קלבדר״מ שייך בזה לר״ל עיי״ש ,אכן מדויק מלשון הרחב״ם שלא

כ׳ דרך נציון אלא כשכתב שיש לאו גם במכה ,אבל כדחיירי על

אינו אלא כלפי מי שנתחייב מלקות  ,וגם הרמב״ס לא הביאו
במנין המצוות שבריש הל׳ חובל אלא במנין שבריש הל׳ סנהדרין

ושו״ר בס׳ חמדת ישראל ל״ת ש״י שדייק כן וכן בשד״ח א׳ בפאת

עיי״ש ובמש״כ שם בפט״ז הי״ב ,הרי להדיא שגס לבתר הק״ו אין
הלאו אמור אלא על מחוייב מלקות ,ואידך רק מק״ו ילפינן,
וודאי קשיא כנ״ל שהרי אין חזהירין מה״ד.
עוד צ״ב מש״כ כאן הרמב״ם שהלאו הוא מקרא ללא יוסיף,
ואילו הטור בסי׳ ת״כ כ׳ האיסור מקרא דפן יוסיף דכתיב

השדה א' אות מ׳ עיי״ש ,וטעם הדבר צ״ל דכדי לעבור על הלאו
בעי שם מכה וחבלה של גנאי וזלזול כמוש״כ בקרא פן יוסיף
ונקלה ,ובחבלה לעולם הו״ל מעשה חבלה ומכה של זלזול מצד
עצם מציאות המכה ומש״ה לעולם אסור ,ורק הכאה שאין בה
חבלה ,כל שאינה דרך נציון אין זו מכה וחבלה של איסור ואינה

שם( ,דברים פכ״ה ג׳) ולשון הקרא הוא ארבעים יכנו לא יוסיף
פן יוסיף להכותו על אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך ,וח״ט

בכלל הלאו ,ומש״ה כמובן לק״מ חהא דסנהדרין דחיירי בהקזה
שהיא חבלה ,וכן לק״מ מהא דקלבדר״מ דמיירי לגבי חבלה

לא מרישא דקרא כמוש״כ הרחב״ס ,ובגת׳ כתובות דף לג.

לתשלומין ,וא״כ להדיא מזה ג״כ דהאיסור במעשה החבלה הוא,

ביטלת לא יוסיף פן יוסיף ,דתשמע תרווייהו ולא כמוש״כ
הרמב״׳ס ,ועיין ג״כ ברש״י סנהדרין דף פד :בד״ה אי הכי כ׳ נ״כ
לא יוסיף פן יוסיף ,ואילו בדבריו בפי׳ עה״ת דברים שם כ׳ רק
לא יוסיף ומ״ש ,ועיין ב״ח סי׳ ת״כ מש״ב בזה עיי״ש ,וברבנו
בחיי דברים שם כ׳ בשם רבנו יונה שיש בזה ב׳ לאווין ,וכ״כ
בשמו הב״י באע״ז סו״ס ע״ד עיי״ש ,ועיין בהפלאה כתובות דף
לב :בד״ה אבל ,ויתכן שזוהי הכונה במש״כ בגת׳ בכתובות הנ״ל

דאס האיסור בצער המכה הוא ,ל״ש דרך נציון אא״כ דין הוא
בעצם הלאו ,ושוב ל״ש מובל ממכה ,ויק׳ כנ״ל מהמבואר בדמיון
הגת׳ לאיסור לצער את עצמו שהאיסור מצד צערו הוא.

חבלה בריש דבריו לא הזכיר דרך נציון ,דבחובל א״צ דרך נציון,

וצריך לומר דתרווייהו איתנהו ,והלאו מורכב ממעשה חבלה
ומצער לחבלה ,וצירוף דתרווייהו משווי את שלימות
הלאו ,וי״ל דזהו פן יוסיף ולא יוסיף המבואר בגח׳ כתובות דף

לג .הכ״ל׳ ללא יוסיף על החכה והיסורין שיש בהלקאה ,ופן
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יוסיף הוא כמוש״כ בקרא ונקלה אחיך וכר דהיינו על שס
המבלה וחכה שהוא מעשה זלזול ובזיון וכנ״ל ,והצירוף של

לק השמל לך ושמור נפשך מאל וכדרבי אבין אמר רב אילעא
לאמד כל מקום שנאמר השמל לך פן ואל אינו אלא ל״ת ,ע״כ,

פרווייהו הוא דמשווי את הלאו ומש״ה נאמרו תרווייהו ,ונקט
כאן הרמכ״ס לא יוסיף שהוא תחילת הלאו שנאמר על חובל,

ומבואר לפי״ז לאו מיוחד מקרא דהשמר לך ופר ,על המקלל

אבל למעשה בעי ג״כ פן יוסיף שהוא מלקו השני של הענין
שבהצטרפותו משווי לי׳ ללאו גמור ,ואה״ג למרים יל על חבירו
איו בו אח שלימות הלאו אבל עכ״פ נאסר בכלל הלאו מצד

מעשה חבלה שבו ,ומש״ה נקט לי׳ הכא הקרי״ס ,ומש״ה מבואר
מש״כ הב״י דהו״ל עובר על לאו אבל כנ״ל ליכא חלקות ,דצ״ב
לאס יש ע״ז לאו מ״ט אינו לוקה ,ואין כאן תשלומין שיהא עי״ז
כשאר חבלות לכלי קרא למשלם ואינו לוקה ,אכן נת׳ בעז״ה בס׳
באר מריס ח״ג לפ״ט ה״ט ב׳ ללאו המורכב מב׳ מעשים
שצירופם הוא הלאו השלם ,עושה רק חלק אחד הו״ל עובר על
לאו אבל אין בו מלקות עיי״ש לנבי לאו לנזילה ועוד ,וה״ה כאן

עצמו ,ולא הובא במנין הלאווין בסהח״צ לרמב״ס ולא השיגו
הרמב״ן ע״ז וגס החינוך נא הביאו ,ועיין ברי״פ על הרס״ג ל״ת
מ״ז הביא חס׳ זהר הרקיע לאווין דצ״א שכ׳ למשמע מדברי
הרמב״ם שהוא בכלל לאו למקלל אחרים ,ועיי״ש ממה עליו ללא
כן מבואר בגח׳ ושהוא לאו בפנ״ע מקרא דהשמר וכר׳ ועיי״ש

שהביא לשון הרמב״ס בפכ״ו מהל׳ סנהדרין ה״ג שכ׳ וז״ל המקלל
עצמו לוקה כמו שקלל אחרים שנאמר השמר לך וכו׳ ע״כ ,הרי
שהוא בכלל קללת אחרים ,וע״ז הק׳ הרי״פ שם דאדרבא הרי
להדיא ברמב״ס שאינו מדין קללת אחרים אלא מקרא דהשמר,

עיי״ש.
והנה בתום' שם בד״ה ושמור כ׳ וז״ל ,תימה בקללה ל״ה חייב
ובחובל עצמו איכא פלוגתא בב״ק דף צא ,:חבלה נמי
תיפו״ל מהאי קרא או מהשמרו מאד לנפשותיכם ,ועוד תימה

במרים יד על חבירו הרי אין הוא אלא חלק מהאיסור שמצד
תעשה החבלה ,ותש״ה אמנם עובר על לאו אבל אין בו מלקות,
וכן י״ל במכה את חבירו שלא בדרך נציון לאמנס אינו מעשה
חבלה אבל כלפי הצער ל״ש ,ויש בו איסור ,אלא שהרמכ״ס כאן

דבפ׳ ד׳ מיתות (סנהדרין לף סו ).לחיק לאשכוחי אזהרה למקלל
אביו מנשיא וליין וחרש ,ליגמר ממקלל עצמו ,וי״ל דאי לאו

כתב את העובר על שלימות הלאו ולזה בעי במכה דרך נציון

דאשכחנא אביו לא הוי גמרינן בעצתו מה שלא חצינו שאסור

וכנ״ל.

בחבירו ,ע״כ ,ותשמע שבאו ליישב כל משה״ק ,ואינו תובן

ולפי״ז נראה לענין הק״ו שכ׳ הרמב״ם אע״פ שאין מזהירין
מה״ד ,דאמנס הכאת מחוייב מלקות שאני מהכאת כל
אלם וגרע מיני׳ ,דמש״ה איכא ק״ו לכל אדם ,אבל אין זה אלא

ד אמנם קושיא בתרייתא מתורצת במש״כ ,אבל קושיא קמא
אכתי קשיא שהרי חבלה באחרים ודאי אשכחן ושוב איכא למילף
מהנהו קראי איסור על עצמו וכמושה״ק תום׳ ,ובמה ניתרצה
קושייה זו ,וביותר לקושיא זו קשיא גס למ״ד אסור לחבול בעצמו
שעכ״פ אינו לוקה ע״ז ,ואס בכלל השמר וכו׳ הוא מ״ט לא ילקה
כשם שלוקה מקלל עצמו דיליף מהאי קרא ,וכן קשיא שהרי גס
לת״ד אסור למבול בעצמו מייתי הגת׳ בדף צא :מקראי אחרינא
לנזיר ובל תשחית ומאבד עצמו לדעת ,ומ״ט לא מהאי קרא
כמקלל עצמו ,עיי״ש 3רי״פ הנ״ל שהרבה לתמוה.

כלפי שם חבלה שאסור ,שבזה אדם זה שניתן לחבלה והכל המשך
של חבלת חלקות הוא ,קל הוא חאלס שאינו מחוייב דחמיר
מיני׳ ,אכל כלפי מלק האיסור שמצד הצער ,כל שאינו מחוייב בו,
כשם שאסור לצערו בכל צער אחר אסור לצערו בצער לחבלה
באותה דרגת איסור של כל אדם ,וא״כ הנידון דבעי ע״ז ק״ו
אינו כלפי האיסור ,שבזה מצל חלק האיסור של הצער ולאי גילוי
מילתא בעלמא הוא וה״ה לכל אדם ,ורק לגבי שלימות הלאו

ונראה ,שהרי באמת האי קרא דהשמר לך ושמור נפשך מאל,

שע״ז מיירי כאן הרמב״ם בעי לק״ו שגס בכל אלם יש בו את

כתיב בי׳ פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן

חלק האיסור מצל מעשה החבלה ,וא״כ למש״ב הרמב״ס

יסורו וגו׳ ,ועיי״ש ברמב״ן בדברים פ״ל ט׳ שם ,ואינו ענק כלל
לשמור עצתו מקללה או מחבלה ,וי״ל דמאי למייתי לה הגת׳
לילפותא למקלל עצמו לאו משום דבהכי איירי קרא ,וכנ״ל ללא
ע״ז אזיל קרא ,אלא למילף מהאי קרא קאתי לשייך התייחסות
למעשה אדם על עצמו כהתייחסות אל אחר ,שהרי לשון הקרא
הוא לאדם שישמור את עצמו שלא יעשה כן וכך לעצמו ,והרי

אין מזהירין מה״ל ,ועיין בירושלמי הנ״ל בפי״א מסנהדרין ה״א

הוא המוזהר והוא זה שנעשה בו ואיך שייכת התייחסות
ואזהרה ,שלא יעשה כן לעצתו ,והרי זה אותו עצמו שעליו

בסהמ״צ שרש י״ר דכל שידעינן איסור (עיי״ש תמש״ב בתורה
עונש) אע״פ שאין עונשין אא״כ מזהירין ,אפשל ללמוד האזהרה
בק״ו עיי״ש ,בכל אדם שידעיגן כבר איסור מצד הצער שבחבלה,
שפיר ילפינן מק״ו לאזהרה ,ואין בזה את הכלל שאין מזהירין
מה״ד ,ושפיר חייב כל אלם במלקות בק״ו דבכה״ג אין חסרון של

אזהרה במכה אביו מנין עיי״ש מי שאינו מצווה וכר ,ופירש
במה״פ הכונה עפיתש״כ הרמב״ם בסהת״צ הנ״ל לכל דידעינן
איסורו מזהירין חה״ל ,עיי״ש ,ולמש״כ הרי הוא לאו דוקא במכה

אביו אלא בכל אלם וכק״ו שכ׳ כאן הרמב״ס ,וא״ש היטב לפי״ז
משה״ק בס׳ לינא לחיי על הסמ״ג ל״ת קצ״ט ,עמש״כ הסמ״ג
שם ללאו דלא יוסיף בחחוייב מלקות ,והוסיף ע״ז דה״ה לכל
מכה חבירו שעובר בל״ת ,ומה זה שנתנה תורה רשות להכותו
צוה הקב״ה שלא להכותו יתר על רשעו וכר ,ומחש״כ וה״ה
מבואר שהוא במה הצד ולא ק״ו ,וחיל אח״כ כ׳ ק״ו ,ולכאורה
סותר את עצמו מיני׳ ובי׳ עיי״ש ,ולמש״כ מבואר שפיר ,דאמנס
יש כאן גס במה הצל וגס ק״ו ,ובמה הצד כלפי חלק האיסור
שמצד צערו ,ועי״ז מהני ק״ו גם על חלק האיסור שמצד החבלה
עצמה וכנ״ל ,וא״ש היטב לבלי הרמב״ס והסמ״ג.
ומעונה נלאה לגבי האיסור לחובל בעצמו ,דהנה בגת׳
שבועות דף לו .על הא ראיתא במתני׳ בדף לה .שם
דמקלל עצמו עובר בל״ת ,אחר רב ינאי ודברי הכל עצמו ,לכתיב

האזהרה שלא יעשה בו ,ומזה שיש לשון זה בקרא ובאופן של לא
תעשה כמבואר בדברי ר״א לכל מקום שנאמר השמר אינו
שמירה בעלמא אלא אזהרה שלא לעשות כן ,מבואר שהאדם לבר
אמד הוא ועצמו דבר אמר הוא ,וממילא אין האלם בעלים על
עצמו כמוש״כ הרדב״ז בסופי״ח מהל׳ סנהדרין וכדברי שו״ת ר״י
מגאש הג״ל שהובא ברי״פ ל״ת מ״ז הנ״ל ,שהוא על עצמו כאחר

הוא ,ועי״ז איסור צער ,ומשו״ז לא מהני הודאת בע״ד לחייב את
עצמו בעונש מיתה ומלקות ,עיי״ש ,והיינו כנ״ל דיש את האדם
ויש את גופו ודעתו שע״ז הוזהר האלם ביחס לעצמו שלא ישכח
וכדומה ,ומזה ילפותא לגבי מקלל חבילו ,דאמנס יש ללמוד
מקלל עצמו ממקלל חבירו בבמה הצל ,ועיין בזה בשו״ת חקרי
לב יור״ל ח״ג סי׳ ק״א והובא ברי״פ שם ,אלא שאם חד הוא
המקלל והמתקלל אין זו קללה שבתולה שהיא חפצא של קללת
אחרים ,וע״ז תייתי מקרא דהשחר שחזינן שאפשר לדבר אליו
ביחס לעצמו כאחר ,וממילא הו״ל כמקלל אחרים ובכלל לאו
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דמקלל אחרים ,תהו שכ׳ הלשב״־ן סהל הרקיע למדברי הלמב״ם
מבואר שהוא בכלל לאו למקלל אחרים ,ומשה״ק היי״פ תמש״כ
הרמב״ם לקרא להשמר ,למשנ״ח רק להסביר בא מה ענין עצמו

לאחרים ,וע״ז הביא ראי׳ תקרא דהשחר וכנ״ל לשייך לדבר אל

מלך

מודו כו״ע שאינו בעלים ,וממילא ציכא ע״ז הודאת בע״ד
כמוש״כ הר״י מגאש.
וא״ש מת דליכא חלקות בחובל בעצתו אע״ג שאסור לצער את
עצמו ,שהרי נתבאר שהצער שבחבלה אינו האיסור
השלם ובעי ג״כ מעשה חבלה של ונקלה לאשוויי איסור שלם,

אדם כלפי עצמו ככלפי אחרים ,ומש״ה הו״ל בכלל מקלל אחרים.
ולפי״ז נראה בביאור דברי המוס׳ ,דבהו״א אכן פירשו הסוגיא

ובזה אדם בעצים על עצתו כלפי מעשה בעצמו ,שעל המעשה

כפשוטו דהוא לאו על עשי׳ לעצמו בקללה ,שע״ז יק׳

גרידא ודאי הוא העושה בעצמו בכל דבר וה״ה כלפי מעשה זה,

למה״ט יאסר גם בחבלה ,ואתנם לפום האי הו״א יהי׳ בזה גס

ועי״ז אין זה מעשה חבלה דבעי שם חבלה לאשוויי איסור ,וכנ״ל

מלקומ כבמקלל עצמו וכן הו״ל לסוגיא בב״ק לאחויי מהאי

ממה דבעי במכה דרך נציון ,ומש״ה אמנם בכלל הלאו הוא

קרא ,והכל בכלל ק׳ מוס׳ היא ולא לקלקו בזה תום׳ כיון

וכמבואר בדברי הרמב״ס ,אבל מצקות ציכא כיון שאין את
שליחות האיסור בחובל בעצמו ,ומש״ה למש״כ מום׳ בתירוצם

שהקושיה מתורצת במשי־כ בתירוצם וכלהלן ,וע״ז מירצו שאין
לאסור עצמו אלא כשאסור מבירו .ועיין בתוס׳ סנהדרין דף סו:

שנת׳ כנ״ל שאין איסור בפנ״ע על חובל בעצמו ובע״ב ללאו דלא

בד״ה מאי שכ׳ העגין ביתר ביאור עיי״ש ,והכונה היא כנ״ל שאין

יוסיף ,ליכא מלקות בכה״ג ,כיון שאין כאן את שלימות הלאו,

זה לאו נפרד ,אלא הוא רק גילוי שעצמו בכלל חבירו ,דמש״ה אם

וגס תש״כ הר״י מגאש שאין הפרש בין מצער עצמו למצער חבירו

ליכא איסור על חבירו ל״ש כלל איסור על עצמו ,שהרי בהאי

אינו אלא כלפי הצער שאינו בעצים ע״ז ,וה״ה לגבי עונש

קרא לא תיירי כלל על איסור לעצמו אלא כנ״ל פן תשכח וגו׳,

דמלקות ומיתה להעניש את עצמו ,אבל כלפי מעשה החבלה

וממילא ל״ק גם מחבלה ,דכנ״ל מעשה על עצמו י״ל אינו בעלים

בע״ב חלוק מאחרים שאין כאן מעשה איסור ,ומש״ה אין בזה
מצקות ,ול״ק משה״ק הרי״פ כנ״ל.״>

הוא ,ודאי בעה״ב הוא על הרגשתו ,ואס לא אשכחן שאסרתו.
תורה ע״ז כדאשכחן בנזיר חוטא ,צ״ש שיהא בכלל איסור מטרו,

ומעתה נראה בביאור הסוגיא בדף צא ,:ובביאור מש״כ מוס׳
לענין הראי׳ מקורע על המת יותר מדאי ,דהנה בהא

(אע״ג שכנ״ל יש חלק איסור מצד מעשה החבלה ,וית׳ בעז״ה

דמק׳ הגת׳ מאן האי תנא דשמעת לי׳ אסור לאדם לחבול בעצמו,

להלן בזה) ומש״ה רק עי״ז שיש איסור לצער עצמו שייך איסור

כבר תמה שטמ״ק שם בשם תום׳ שנץ ורמזו לזה התום׳ שם

חבלה ,וכן ליכא מלקות מה״ט וכלהלן ,וכן אינו ענין לסוגיא

בד״ה אלא ,דמהו הנידון ,והרי להדיא במתני׳ בדף צ :שם בדברי

דב״ק מקמי דמייתי שיש איסור לצער עצמו ,וממילא הרי תירצו

ר״ע דחובל בעצמו אינו רשאי ,ור״ע הוא האי תנא ומה דנה

תום׳ קושייתם הראשונה במש״כ בתירוצם ,וא״ש כל משה״ק
לעיל.

הגת׳ מיהו האי תנא ,אכן נראה ,דל״ע אינו רשאי קאמר ויש בזה
איסור ,ויתכן כנ״ל מצד הצער דחבלה שאינו אלא איסור ולא לאו

וא״ש בזה מה שממה הרי״פ שם עמש״כ ל״י מגאש דלא מהני
הודאת בע״ד בעונשין כיון דאסור לצער את עצמו ,דכי

 -שלם ,אבל חדמייתי הגת׳ לענין שבועה להרע לעצמו דלא מייל

ואסור דמה״ט אסורה קללה ,אבל חבלה שכנ״ל האיסור בצער

אם אינו רשאי למבול בעצמו ,בע״ב מבואר חזה איסור גמור

למ״ד מותר לצער את עצמו מהני הודאת בע״ד ,וכן תמה שם

ולאו דלא יוסיף ,דאל״ב נדר איסור שנת׳ לעיל שהוא נדר של מצי

על מה שתלאו הר״י מגאש באיסור לצער דמש״ה לא נאמן

שיעור באיכות האיסור ,הו״ל כאיסור ח״ש בכמות האיכות,

בהודאת בע״ד בקטלא ,והרי קטלא לאו משוס צער הוא דנם

שתבואר בסוגיא דשבועות דף כג:

בראשונים שם ובתוס׳

למ״ד מותר לצער את עצמו הרי קטלא אסור כמבואר בגת׳ בדף

שבועות דף כב :בד״ה אהיתירא ובדף כג :בד״ה דמוקי ,וכ״ה
דעת הרמב״ס בפ״ה מהל׳ שבועות ה״ז עיי״ש דחיילא ע״ז

צא :הג״ל עיי״ש ,אכן עיי״ש בר״י מגאש שב׳ שהתורה לא התירה
לצער וכו׳ והיינו דבעי הימר וכנ״ל שאינו בעלים ,והנידון
במותר לצער הוא אם בכלל הבעלות שניתנה לו לאדם על עצמו

כלול ג״ב בעלות על צער או לא ,אבל תדבעי היתר למ״ד תותר

שבועה ,והדברים ידועין ,ומשום שכל שאיט איסוי שלם לא

חשיב מושבע ועומד מהר סיני ,וממילא דלפי״ת דנקטה הגת׳
דלא חלה שבועה היינו שיש עליו איסור לאו שלם ע״ז ,וגס

ומדאסור למ״ד אסור3 ,ע״כ מבואר מזה דתצד עצמו לאו בעלים

מעשה המבלה כעצמו אסור ,וע״ז מק׳ הגת׳ מאן תנא דאמנס

הוא על עצמו ,וממילא לגבי עונשין שאינו בעלים ע״ז ,לכו״ע

ר״ע אינו רשאי קאמר ,אבל לא אשכחן בדבריו שיש בזה איסור

אינו נאמן ,וחש״ב הר״י מגאש מצעי סימן הוא לנזר דין על

שצם ,וע״ז חייתי מקטלא שאסור לו להרוג את עצמו מקרא דאך

עצמו ,וגם אם בפרט זה פליגי תנאי ,כלפי המשמעות מהדין

את דמכם וגו׳ ,ופשוט דעצס מעשה נטילת דחו אסורה ואץ צו

ונזה א״ש מה דמבואר בגסי סנהדרין דף פה .שאין איסור דלא

נציון.

יוסיף בחובל את מי שיוצא להורג עיי״ש מהיקש דהכאה לקללה

וא״ש לפי״ז משה״ק המנייה במצוה מ־־ט על המבואר בגם׳ שם דמכה

שנאמר בה בעמך במקויים שבעמך ,ומלשון הרמב״ם בפייה מהלי

אביו חייב ביוצא ליהרג כיון שגם קללת אביו חייב בכה״ג מידי דהוי

ממרים הי״ב משמע שהוא רק פטור אבל איסור איכא ,וכ״ה להדיא

אלאהר מיתה ,וכיון דאזהרת מכה אביו מלא יוסיף היא ,וליתא

במאירי סנהדרין שם עיי״ש ,ואם אין את הלאו טנ״ל איסור בזה ,אכן

לאזהרה זו ביוצא ליהרג וכנ״ל מדפטור בכל מכה חבירו בכה״ג,

לטש״ל כיון שהמקור מקללה הוא ,ואיסור קללה הוא איסור על מעשה

אמנם יש חיקש לחייב אבל אין עונשיו אא״כ מזהירין והכא ליכא

קללה ,גם הכאה שהוקשה לקללה הוא רק כלפי חלק האיסור שמצד

אזהרה בכה’ג ,עיי״ש ,אכן למשיב גם במכה חבירו בכה״ג נאמר בו

תתבלה ,אבל כלפי חלק האיסור שמצד הצער שאינו לעניו לקללה,

איסור בקרא דלא יוסיף ,אלא שאין בו עונש כיון שאין את שלימות

ליתא בהיקש ,והדר דינא שישנו גם ביוצא ליהרג ,ומש״ה אמנם ליכא

הלאו ,אבל באביו דגלי ט קרא עונש ונשאר רק חסרון שא״א לענוש

מלקות כיון שאין את שלימות הלאו ,אבל איסור יש וכנ״ל בגדר של

בלא שתהא כתובה אזהרה ,לזה סגי מה שאמנם הוזהר עכ’פ גם

האיסור דחובל בעצמו אי במרים יד על הכירו או הכאה שלא בדרך

בכה״ג ,ושפיר נענש מדין מכה אביו שישנו גם ביוצא ליהרג.
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יד

פ״רז ה״א ב

בעלות ע״ז וה״ה על מעשה חבלה ועי״ז עוכר בשלימות הלאו,
וע״ז לחי דלחא קעלא שאני שאת זה אין לו כח ובעלות ואינו
ראי׳ למכה וחבלה ובע״ב מייתי תנא אחר ,וכלהלן',.
וע״ז מייתי הגת׳ אלא האי תנא הוא ומדברי ר״א במקרע על
המת יותר מדאי ,וביארו תוס׳ הקמ״ל לאסור גס בלצורך
וה״ה בחבלה לצורך ,והנידון אי שרי לצורך או לאו נראה דתלוי
מהו האיסור ,שאם האיסור הוא באשוויי מציאות של השחתה,
כל שהוא לצורך אינו השחתה ,אבל אם האיסור בעצם הפעולה
שהיא מעשה השמתה ,כאן שהצורך מתמלא ע״י פעולת השמתה
הו״ל מעשה השחתה ואסור ,ועיין במש״כ בזה בס׳ באר מרים
מ״ב לפ״ו ה״ח ,ומדאסר ר״א מבואר מדעתו שעצם המעשה
אסור ,וס״ל לה״ה פעולת השמתה באדם בכלל זה ,ועי״ז הופקע
בעלותו ורשותו לפעולות חבלה בעצמו ,וממילא הרי הוא בכלל

מלך

רעז

שלימות האיסור ומש״ה מיילא שבועה ,וע״ז מסקינן לולא ר״א
הקפר הוא וכו׳ ,והדרינן ממה דנקסינן לעיל שיש תנא שאוסר
גם מצל המעשה ,אלא שאסור רק מצל הצער כמבואר בדברי ר״א

הקפר ,וממילא חיילא שבועה אע״ג שאסור לחבול בעצמו ,לא״כ
אין זה אלא כאיסור ח״ש לחייל ע״ז שבועה וכנ״ל ,ושפיר פסק
הרמב״ם כן אע״ג שלכאורה מבואר בסוגיא ללא חיילא ,לכנ״ל
ע״ז נידון כל הסוגיא לאשכוחי תנא לס״ל הכי ,והמסקנא היא
לליכא תנא כזה ,ולכו״ע מלק זה של מעשה החבלה הוא רשות,
ועי״ז אין כאן איסור שלא יחול עליו שבועה וכנ״ל ,וא״ש היטב
פסק הרמב״ם בזה.

ומיושב שפיר מש״כ המ״מ שהרמב״ם פסק לאסור להכי
מבואר בסוגיין ,והרי בסוניין לא אשכחן תנא לזה
אלא ר״א הקפר ומשמע שאינו כן לשאר תנאים וכנ״ל ,ולמשנ״ת

הלאו השלם של חבלה ,וע״ז דחי שאין להשוות השחתת ממונו
להשחתת גופו ואין ראי׳ שגס בגופו אסורה פעולה זו ,ושוב אין
לנו מקור שיהי׳ בכלל הלאו השלם דחבלה ,ומיושב משה״ק לעיל
שהרי לתנא דחיילא שבועה חיילא בכל גוונא וגם שלא לצורך
ובשלא לצורך הרי לכו״ע איכא לאו דבל תשחית ,ובהו״א דגת׳
הרי מדמי לאו דב״ת לחובל בעצמו ,דלמש״ב ידעה הגת׳ שאין
חבלה בכלל השחתה וכנ״ל לגבי דמיון הגח׳ לקטלא ,ואינו אלא
ילפותא מב״ת שאין לו רשות על תעשה חבלה בעצמו ,וזה אינו

הסוגיא רק לנה כלפי איסור שלם של חבלה דס״ד דאיכא,
דמה״ט לא חיילא ע״ז שבועה ,וע״ז ס״ל שיש תנא ימידאה ע״ז
וגס את זה לחתה הגת׳ ,אבל כדמסיק ר״א הקפל היא ,אין זה
התנא היחידאה למיירי הגת׳ מאן האי הנא ,לכלפי חלק האיסור
שמצד צער שפיר י״ל לכו״ע ס״ל כן ,וכיון שגם הרמב״ס לא פסק
שיש עליו איסור שלם שפיר כ׳ המ״מ לכן היא הסוגיא ואין בזה
מחלוקת כלל ,ומש״ה א״ש כמובן מ״ט אינו לוקה דכנ״ל
למסקנת הסוגיא אין בו אלא מלק האיסור שמצד צער ועל חלק
לא לקי וכנ״ל>’.

מצד מציאות ההשחתה שאינה ענין כלל למילף מזה שאין לו
רשות על מעשה מבלה בעצמו ,ולגבי המעשה הו״ל רשות (אע״ג

ונמצא לפי״ז דלמסקגת הסוגיא אין האיסור אלא מחמת
הצער ,ולפי״ז נראה פשוט ויבוארו בזה יותר דברי
תוס׳ הנ״ל דמייתי מר״א רק ענין לצורך ,שא״א כלל לאסור

*> וא״ש עצם דמיון הגמי דמאי ס״ד לדמות וללמוד חבלה מקטלא,

שנאמר ואד את דמכם לנפשותכם מיד נפשותכם אדרוש עיי״ש,

דכי אם לא הי׳ נאמר בתורה אלא איסור רציחה הוי ילפינן מזה

ותמוה מה זה עניו לקטלא ,והתם מיירי גם על בושת דמפורש בסוגיין

ממילא גם איסור חבלה ,והרי לפי האמת אין חובל בכלל רוצח לא

דשרי נומש״כ שם גם מקורע את בגדו שהוא הפסד ממון צ״ל מדין בל

אלא לר״א דאשכמן כן בב״ת ,אבל לאידך תנא אין האיסור אלא

דכנ״ל י״ל דאסור מצד צערו) וכל שהוא רשות אין כאן את

בחומרא של המעשה ולא בשאר הדינים ,ומה הס-ד שבגט ,,ועיין רי 'פ

תשחית ואגב נקטי’ ,ועיין בםש״כ בזה בס' באר מרים ח״ב לפ״ו ה״י

הנ״ל ל״ת מ ’ז ,אכן אין הנידון ללמוד איסור חובל בעצמו מאיסור של

עיי״ש) ועיי״ש בחסדי דוד ,ולטש״כ ודאי לא דמי למיתה ואינו באותו

הורג בעצמו ,דכני׳ל הנידון על לאו דחבלה הוא אם נאמר גם על

איסור ,אלא דילפינן מהאי קרא דהוא לגבי עצמו כאחר חשיב ,אלא

עצמו ,וכל הנידון אינו אלא אם יש לו רשות ע״ז שעי״ז אין בו את

ז־לדעת הבבלי בעי גילוי מקרא אחר שאינו בכלל היתר שיש לו

'“שלימות הלאו ,וע״ז שפיר הו״א למילף מקטלא ,לא את האיסור אלא

בעלות ע״ז ,ומה דליכא גילוי שרי ,אבל בתוספתא ס״ל דבסתמא

את אי הבעלות דממילא יהי' ע״ז איסור דחבלה ,וע״ז דחי הגט׳

אסור כל שלא אשכחן היתר וממילא דסגי בהאי קרא למילף מיני׳

ז־קטלא שאני ואין ראי׳ מאי בעלות דקטלא לאי בעלות דמעשח

איסורא על כל מה שאסור לחבירו.

חבלה ,ועיין במאירי כ׳ דלטסקנא הו״ל חוטא ולא אמרינו קטלא
שאני ואסור מקרא דאך דמכם ,ומ״ט כ׳ שם שהוא אסמכתא ושבועה
חלה ע״ז ,עיי״ש ,ולמ״ל לאך דמכם ומצד אסור לצער סגי ,וכן איך

*> והי׳ אפ״ל לפי״ז משה״ק לעיל דמ״ט כ׳ הרמב״ם דרך נציון רק

הוא לטסקנא בכלל אך דמכם ,וכי באיסור מאבד עצמו לדעת הוא

בסיפא דמכה ולא ברישא ,ולמש״כ ברישא דמיירי הרמב״ם באסור

שמבואר ברמב״ם בפ״ב מהלי רוצח ה״ב שעון הריגה בידו וחייב

לחבול וכלל בזה גם את עצמו ,הרי לא מיירי באיסור השלם אלא

מיתה לשמים אלא שאיו בהם מיתת בי״ד עיי״ש ,וכי ודה כן בחובל

במה שנאסר מהלאו ומחמת צער דחבלה ,ובזה גם עצמו וגם שלא

בעצמו ,אלא דקשיא ליי למאירי דאמנם חזינו מקרא דוכיפר שיש

בדרך נציון( ,ובלא״ה בחובל בעצמו אינו דרך כציון) דלגבי הצער

איסור דמש״ה בעי כפרה ,אבל איזה איסור הוא ובכלל איזה עבירה

שבזה ליש דרך נציון מלא דיך נציון ,ורק אחי׳כ שהביא לעניו לעבור

נמצא איסור זה ,ועייז כי דגלי קרא דאך דמכם ששייך איסור על

על ל״ת ,דהיינו האיסור השלם ,בזה כ׳ דרך נציון דאל״כ אינו מעשה

עצמו כעל אחרים (וכנ״ל במשנ״ת בקרא דהשמר ושמור נפשד) וזוהי

חבלה וחסר חלק האיסור לאשוויי איסור שלם ,ומש״ה ל״ק מהא דבן

אזהרת אץ דמכם שלגבי זה נחשב כאילו הרגתם אחר ,ועי״ז כשיש

מהו שיקיז לאביו דמבואר דאסור אע״ג שאינו דרד נציון ,דלמש״כ

גילוי שאסור לצער נאמר בזה שגם כלפי צער כלול מה שנאמר בקרא

איסור ודאי איכא כדאיכא בחובל בעצמו ,ואולי י״ל בזה ג״כ משה״ק

דא! דמכם ,דעצטו כאחר דמי ,וכשם שאסור לצער אחרים אסור

הרי״פ מקלבדר״ט בשוגג דבחבלה לר״ל ,אע״פ שאינו דרד נציון ,ז־יי׳ל

לצער את עצמו ,ומ״מ חלה שבועה ע״ז כטוש״כ שם הטאירי משום

דלר״ל דאיכא קלבדר״ט גם בשוגג וא״צ חיוב טלקות אלא סגי בטה

שאינו מפורש בתורה ואינו אלא אסמכתא כיון דקרא בקטלא מיירי,

שהוא איסור שיש בו טלקות מעיין במש״כ לעיל בפ׳ד רדה) גם חלק

ורק ע״י דרשה ילפינן איסור זה ואיסור מדרשה חיילא ע״ז שבועה

האיסור טלאו שיש בו מלקות הוא ,ואמנם חצי שיעור הוי בי' פטור

כשיטות הרבה ראשונים ,וזהו ג״כ ביאור דברי התוספתא בב״ק פ״ט

קלבדר״ט לר״ל אי לאו משום דס״ל לר״ל דח״ש מותר מודת ,אבל

ודי עיי״ש כש□ שחייב על נזקי חבירו כן הוא חייב על נזקי עצמו ,רק

הוא חידוש גדול שהרבה יש לפקפק עליו.

ושש בפניו וכר ,תלש בשערו וכר פטור סדיני אדם וחייב בדיני שמים,

חובל ומזיק מן ,דוד יצחק בן מרדכי ליב<הלכה ומנהג ;> { )17עמוד מס  280הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

רעח

יד

פ״ה ה "א ב

מלד

משום צער כל שהוא לצורך ,דכי אין מצטער אדם על פרנסתו

ורק מלקות של עונש דתורה ,עיקרו הוא להענישו בחבלה

(עיין ב״מ קיב .מפני מה עלה זה בכבש ונתלה באילן ומסר

ובמכה ורק משוס דמכה היא נתקיים בזה חיוב ההורה ,וודאי

עצמו למיתה וכי לא על שכרו הוא) וללמוד תורה המבואר בפ״ו

שם חכה וחבלה ע״ז ,וחש״ה אע״ג דלגבי ענין הצער ליכא מצד

דאבות וחיי צער תחי׳ ,וכי יש בזה איסור ועדל״ת ,ופשיטא דכל

זה איסור דסו״ס צורך הוא ,אבל עכ״פ מיקרי הותר מכללו כלפי

שהוא לצורך והדרך לזה הוא ע״י צער הו״ל תשלום הצורך ול״ש

חלק איסור זה מיהת ,ועי״ז קולא בלאו ,ואין זה ענין לאידך

בזה איסור כלל ,וכנ״ל לגבי בל תשחית שאס האיסור מצד
מציאות ההשחתה היא ל״ש איסור לצורך ,וזהו שכ׳ תוס׳ דאס
מבואר במתני׳ דאסור גם לצורך שבע״כ הוא מצד המעשה ,ע״ז
בעי מאן האי תנא שיש בזה מעשה גם בחובל בעצמו וכנ״ל ,וזה
אינו אלא לר״א שיש איסור מצד המעשה דאל״כ הי׳ מותר גם

שכנ״ל אין כלל איסור בזה ,וכן מכת מרדות הכונה היא כשמה
להכניס בו מרדות וכאב כדי שלא יעבור ,ואין כאן דין של מעשה
מבלה ,וכלפי הצער כיון שהוא לצורך שרי ואין כאן עקירת איסור
כלל( ,וצ״ע מש״כ בכתבי הגר״ח שם דמלקות בי״ד לא חשיב דרך
נציון ,ולענ״ד זהו עיקר מש״ב קרא ונקלה ,ופשיטא דחשיב דרך

מצד הצער ,אבל למסקנא אמנם שרי לצורך ,והא דאשה שטפחה

נציון ).ושפיר מבואר מ״ט לא אייתי בזה הגת׳ אלא למלקות

על ראשה בע״כ לא חשיב צורך ומש״ה אמר ע״ז ר״ע שאינו

דבי״ד.

רשאי( ,ובפנ״י על דברי תוס׳ הנ״ל פשיט״ל דגם למסקנא אסור

^וא״ש בזה הא דסנהדרין דף פה .עיי״ש בעו מיני׳ מרב בן מהו
שיעשה שליח לאביו להכותו ולקללו ,א״ל ואחר מי התירו

באריכות דגם לצורך אסור ,וצ״ע) וא״ש ראיית הרמ״ה מר״ח
דדלי מאני וכן משה״ק לעיל מרבא ביומא דף נג .הנ״ל ,וכן מהא
דסנהדרין דף פד :דמייתי הנח׳ מקרא דואהבת לרעך כמוך
דשרי הקזת דם דמשמע לעצמו פשיטא דמותר ,דהתס הכל צירך
הוא ובזה לכו״ע שרי למסקנת הגת׳ ,אלא שהיש״ש שם ס״ל שגס
הרמ״ה לא התיר אלא לצורך עיי״ש ,ואם הביא הטור מחלוקת

אלא כבוד שמים עדיף הכא נמי כבוד שמים עדיף עיי״ש,
ומבואר מזה שאינו גדר של הותר מכללו דא״כ לא אשכחן היתר
באביו ,אלא דכלפי כבוד שמיס ליכא כלל איסור ,ומש״ה ה״ה
באביו ,והרי לא כן מטאר בגח׳ כתובות דף לב .הנ״ל ,וצ״ל
דבהא גופא פליגי בגת׳ שם ומאן דאסר בבנו משוס דס״ל דלא
משום כבוד שמים שרי אלא מדין הותר מכללו ,ולהלכה דקיי״ל

בזה 3ע״נ דהנהו דאסרי נם בצורך אסרי ,אבל הטור סתם
בדברי הרמ״ה ולא כ׳ דרק לצורך מותר ,ושפיר י״ל דהרח״ה

שאינו נעשה שליח מה״ט הוא ,וא״כ באביו שלא הותר לכאורה

יהי׳ חייב ,ובגת׳ שם משמע שאינו אלא איסור ולא חיוב ומ״ש,

התיר בכל ענין ולא כן דעת הרמב״ס ,אבל לצורך לכו״ע שרי,
וכנ״ל.
והנה הרלב״ח בקונטרס הסמיכה שדן שם בהלקאת האנוסים
כדי ליפטר מכריתות עי״ז דחיי׳־כ שלקו נפטרו מידי

אכן כנ״ל שלימות האיסור ודאי ליכא בכה״ג שאין כאן חלק
האיסור שמצד צער דחבלה ,וכל הנידון הוא רק כלפי מעשה
המבלה דאסור בבנו ,וחלק האיסור אין בו חיוה ומש״ה אינו
אלא איסור.

כריתותן ,דן שם שהרי אין עדים ואיך ילקו ,עיי״ש ע״י נתינת
רשות של הלוקה דברשות שרי לחבול בו עיי״ש ,וכ״כ המנ״ח
במצוה מ״ח ,וכן מבואר בטורי אבן מגילה דף כג .עיי״ש ,וברי״פ
הנ״ל תמה שהרי אסור לחבול בעצמו והאיך תועיל נתינת רשות

ולפי״ז א״ש דברי הרלב״ח ,דודאי ברשות אסור כחובל בעצמו,
שכנ״ל אמנם רשות לו על מעשה החבלה אבל אין לו
רשות על צער דחבלה ,אבל במלקות בי״ד שנת׳ דהוי צורך ואין
האיסור משוס הצער אלא רק משוס מעשה החבלה ,כל שנותן

על מה שלו עצמו אין רשות ,עיי״ש ,ועיין בריב״ש סי׳ תפ״ד

רשות ליכא איסורא כלל ,ובפרט בגוונא דמיירי הרלב״ח שלוקה

ובשו״ע הרב הל׳ שמירת הגוף ונפש ס״ד פשיט״ל דאסור עיי״ש,
וברי״פ הנ״ל ובחזו״א חו״ח סי׳ י״ט ס״ק ה׳ (ורמזו במנ״ח הנ״ל)

כדי ליפטר מכריחות דודאי צורך הוי ואין לאסור מצד צער כלל,

לצורך עיי״ש ,וכ״ה להדיא ביש״ש פ״ח שם בסי׳ נ״ט עיי״ש

ומש׳יה כ׳ הרלב״ח דשרי ,ואינו ענין להא דבן מהו שיקיז דם
לאביו ,דהתם החשש הוא שמא ירבה בחבלה יותר מכדי צורך

תמהו מהא דסנהדרין דף פד :בן מהו שיקיז דם לאביו עיי״ש,
ואי מהני רשות יתן לו האב רשות (ובלא״ה בסתמא הכי הוא)
ומ״ט לא שביק רב לברי׳ למישקל לי׳ סילוא ,עיי״ש בסוגיא,
ועיי״ש ברלב״ח כ׳ סמך להתיר ממש״כ הרמב״ס דאסור רק דרך

שם בגת׳ אי שרי או לאו ,ואין זה ענין לדברי מהרלב״ח דחיירי

נציון ,ועיי״ש ברי״פ תמה שהרי להדיא מבואר דאסור נם שלא

־ בגוונא שאין איסור מצד צער דרובלה וכנ״ל ,וזהו שהביא הרלב״ח

בדרך נציון וכנ״ל ,עיי״ש ,ונם למש״כ בחבלה מיהת ודאי אסור
וחלקות משש חבלה יש בהם והאומד הוא רק למיתה ולא

ממש״כ הרחב״ם האיסור בדרך נציון ,דאע״ג דכנ״ל ודאי אסור

לחבלה ,והאיך התירו הרלב״ח משום שאינו דרך נציון.
ולמש״ב נראה ,דעיין בס׳ קובץ הערות אות תרנ״ה ,שהק׳
בהא דכתובות דף לב .מה ללאו דחבלה שהותר
מכללו אצל בי״ד עיי״ש ,דמ״ט רק אצל בי״ד והותר מכללו גס
באב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו דשרי כמבואר
במכות דף ח .עיי״ש,וכן הותר מכללו אצל מצוות מילה ומ״ט לא
מייתי לה הגת׳ עיי״ש ,ועיין בזה גם בשו״ת יהודה יעלה יור״ד
סי׳ קס״ז ,ועיין בזה ג״כ בכתבי הגר״ח החדש אות קכ״ה ושמ״ב,
וכן עיי״ש הק׳ במכת מרדות דרבנן ,שאס אין כח ביד חכמים
לעקור דבר מה״ת בקום ועשה מה התיר להכותו ולעבור על לאו
דלא יוסיף ,ולמש״כ נראה ,דבכל הנהו אינו מעשה מבלה אלא
הוא לחינוך ותועלת או למצוה וזה אינו מעשה חבלה אלא

מעשה מצוה וחינוך ,ואי משוס צער דחבלה שכנ״ל אסור גם בלא
מעשה ,הרי נתבאר כנ״ל דלצורך שרי ,ואין לך צורך גדול מזה,

הקזה עיי״ש בסוגיא ,וע״ז אמנם יש רשות ועי״ז אין איסור מצד
המעשה ,אבל אין בזה צורך ואסור מצד צער דחבלה ,ומש״ה דגו

נם שלא בדרך כציון ,אבל מזה חזינן דבעי שם מכה וחבלה כדי

שיהא אסור ,וכל שאין לזה שם מכה עי״ז שאין זה דרך נציון אין
איסור מצד זה ,וה״ה לברשות גם בחבלה אין כאן שם מבלה,
וכיון דכל האיסור רק מצד הצער הוא בזה פשיטא דבמקום כרת
אין איסור ומש״ה שרי.
והנה הרמב״ס להלן בה״ג כ׳ ואפילו הכה עבד חבירו הכאה
שאין בה שוה פרוטה לוקה שהרי ישנו בקצת מצוות,
והב״י בסי׳ ת״כ תמה מ״ט כ׳ רק עבד חבירו וגס על עבד שלו
ילקה כיון שאין בזה תשלומין ,וכמו שאמנם סתם הרחב״ם כן
בפט״ז מהל׳ סנהדרין הי״ב עיי״ש ,לפיכך כל התכה מבירו אפילו
הכה עבד הכאה שאין בה ש״פ לוקה ,ולא כ׳ עבד חבירו דוקא,
ועיי״ש בב״ח ופרישה ודרישה שהביאו תמיהה זו ,ובסמ״ע חו״מ
מ״כ ס״ק ו׳ ,ובבהגר״א שם ס״ק ו׳ ועיי״ש הסכים למש״כ הב״ח
דגקט של חבירו משוס דבשל עצתו גס בשיש בה ש״פ לוקה כיון
שאינו משלם ,עיי״ש ,ובשו״ת שבות יעקב ח״א סי׳ קפ״א ועוד
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כתבו דלק״ה עפיהש״ב הרהב״ס בפ״ב ההל׳ רוצח הי״ב ודל הה
בין עבדו לעבד אחרים (לענק דין יום או יותים) שעבדו יש לו
רשות להכותו לפיכך אם הכהו הכייה שיש בה כדי לההיח ונטה

לתות וכו׳ אינו נהרג וכו׳ ע״כ ,ושם בהי״ד כ׳ הרהב״ם ודל

יראה לי שהמכה את עבדו בסכין וסייף באבן או באגרוף וכו׳,
אינו בדין יום או יותיס וכו׳ ,לכך נאחר בשבט שלא נתנה לו

מלך

רעט

הלכה ג .המכה את חבירו הכאה שאין בה שוה
פרוטה לוקה .שהרי אין כאן תשלומין כדי
שיהיה לאו זה ניתן לתשלומיך ואפילו הכה
עבד חבירו הכאה שאין בה שוה פרוטה לוקה
שהרי ישנו בקצת מצוות ,וגוי שהכה את ישראל
חייב מיתה שנאמר ויפן כה וכה ויד את המצרי.

תורה רשות להכותו אלא בשבט ומקל ורצועה וכיוצא בהן לא
הכיית רציחה ע״כ ,א״כ להדיא שיש לו רשות להכות את עבדו

ומש״ה ליכא בזה לא יוסיף אלא כלפי עבד של אחרים שאין לו בו
רשות עיי״ש ,ולכאורה אמנם אדרבא תמוה ק׳ הב״י וכל גדולי
האחרונים הנ״ל שהרי להדיא ברמב״ם שיש לו רשות.
אכן גוף דברי הרמב״ם צ״ב תנ״ל היתר זה ,ועיין מנ״ח מצוה
מ״ט דמסתמא מצא מקור ואנחנו לו נדע ,עיי״ש ,וכן צ״ע
מגיטין דף כא :יד דעבד לא אפשר למקצייה ,וברש״י שם בד״ה
לא אפשר ,משוס דשייך במצוות ואינו רשאי לחבול ואס חבל בו
יוצא לחירות בראשי איברים אלמא אינו רשאי לחבול בו ע״כ,

ויק׳ מזה עמש״כ הרמב״ם ,עיי״ש ובשבו״י ובס׳ אפיקי ים ח״ב

סי׳ ל״ט ,ועיי״ש בשבו״י שרצו לדחות דבריו דכוונת הרתב״ם
ברוצה לחנכו בעבודה ואל״כ אסור ,ודחה זה מסתימת דברי

הרמב״ם ,וכן דלמש״כ הרהב״ם בהי״ד דין יום או יומים תלי

בהכי ,וכי אם לא הי׳ לחנכו ליכא לדין יום או יומיס ,עיי״ש ,ולכן
נראה דלפימשנ״ת שיש 3׳ חלקי איסור בלאו דלא יוסיף ,ודאי
כלפי דין הצער אינו אלא בחינוך למלאכה ואל״כ אסור לצערו,
וכ״ז כלפי הצער ,אבל כלפי מעשה החבלה הי׳ אסור( ,ולא דמי
לאביו ורבו שהוא לחנכו במצוות ועי״ז אינו מעשה חבלה) ובע״כ
ניתן בזה בעלות לאדון במכה שאין זו חבלה ,וכנ״ל בחובל
בעצמו ,ושוב שרי משוס הצער לצורך ,וענין זה נלמד מגוף מה

שפשוט שעבד ניתן לרבו להכותו למלאכתו וא״צ מקור לזה ,וכיון

דמזה מוכח שכלפי המכה בע״כ אין כלל מעשה משוס בעלותו,
בזה כבר ל״ש אם הוא לצורך או לא דכנ״ל לענין זה לא מהני
צורך ,תהו שפוטרו בדין יום או יומים כיון שמחמת המעשה אין
כאן איסור ,ואיט אלא בשבט ולא בדבר אחר וכמוש״כ הרמב״ס,

במש״כ הרמב״ס בחבלה דמשלם ואינו לוקה ומדין
ניתן לתשלומין ,נתבאר בעז״ה לעיל בפ״ד ה״ט
עיי״ש ,ובמש״כ חיוב הכאת עבד של חבירו דוקא ,עיין לעיל

בה״א ,ובמש״כ בחיוב מיתה של גוי שהכה את ישראל ,עיין
במש״כ בזה בס׳ באר מרים ח״ג לפ״ט ה״ו ב' ,עיי״ש.

הלכה ד .קנס קנסו חכמים לאלו השוטים בעלי
.הזרוע שיהיה הנחבל נאמן ונשבע בנקיטת חפץ
שזה חבל בו חבל זה ונוטל מה שראוי לו ,והוא
שיהיו שם עדים ,כיצד ,היו שני עדים מעידין
אותו שנכנס לתוך ידו שלם ויצא חבול ולא
ראהו בעת שחבל והוא אומר לא חבלתי והלה
אומר אתה חבלת בי הרי זה נשבע ונוטל.
השגת הראב״ד .קנס קנסו וכו׳ ,א״א לא היה קנס אלא
שאין דרך בני אדם לחבל בעצמן ע״כ האמינהו לזה בלא
שבועה.

הלכה ה ,במה דברים אמורים בשהיתה המכה
במקום שאפשר לו להכותה לעצמו או שהיה
עמהם שלישי שאפשר שזה הנחבל אמר לו
לחבול בו ולהתרעם על אחר ,אבל אם אין
עמהם אחר והיתה המכה במקום שאינו יכול
לעשותה בעצמו כגון שהיתה נשיכה בין כתפיו
וכיוצא בזה הרי נוטל בלא שבועה.

ול״ק מידיה דעבד ,דכנ״׳ל בסתמא ודאי אסור עכ״פ מצד הצער,
וחשו״ז איכא לדין יציאה בראשי איברים וכמוש״כ רש״י ,אבל

עכ״פ מהני לדין יום או יומים וכנ״ל.
ולפי״ז הק׳ הב״י ,דנקט הב״י שיש כאן ב׳ לאווין ,וכנ״ל מדברי
ר״י שהביאם הב״י באע״ז בפשיטות ,וכנ״ל איסור מצד
המעשה בפן יוסיף ואיסור מצד הצער בלא יוסיף ,דמש״ה כמעט

פשיט״ל לב״י בסי׳ ל״ד הנ״ל דאיכא מלקות במרים יד על חבירו
אע״פ שאין כאן צער דחבלה ,דעכ״פ הוי לאו שלם מצד מעשה
החבלה ,ותש״ה הק׳ דגם עבדו שיש בו עכ״פ איסור מצד צער
הו״׳ל ללקות ,אבל למש״כ אין מלקות בכה״ג וכחובל בעצמו
ומרים ידו ,ותה שפרט כאן הרמב״ס עבדו של חבירו ולא פרט כן
בהל׳ סנהדרין ,הוא משום שכאן פירט מגביה יד על חבירו וכנ״ל
מדברי הקרי״ס שנאמר כאן בעיקרו חלק האיסור לפן יוסיף

כלפי מעשה המבלה ,וע״ז הוכרח להדגיש שחלק איסור זה אינו

אלא בעבדו של חבירו ,אבל בהל׳ סנהדרין שלא נכנס הרמב״ם
לפרט זה ,ומיילי על האיסור סתם ,שפיר כ׳ איסור בכל עבד
דכנ״׳ל גם בעבדו אסור עכ״פ מחלק האיסור של חבלת צער
וכנ״ל ,ואמנם מלקות ליכא אלא בעבד של אחרים וכמוש״כ כאן
הרתב״ס.

במחלוקת הרמב״ס והראב״ד בה״ל ,ואס מש״כ הרמב״ס
בה״ה גם הוא מתקנת נחבל הוא אצא שכאן לא

תקנו שבועה או שהוא מעיקר הדין ,עיין במשנ״ת בזה לעיל
בפ״ב ה״ח עיי״ש בדין תקנת נחבל.

הלכה ו .הודה החובל שהוא חבל משלם חמשה
דברים ,שהרי העדים היו שם שנכנס לתוך ידו
שלם בשעת המריבה ויצא חבול ,אבל אם לא
היו שם עדים כלל והוא אמר חבלת בי והודה
מעצמו פטור מן הנזק ומן הצער וחייב בשבת
ובושת וריפוי על פי עצמו ,לפיכך אם כפר
ואמר לא חבלתי נשבע הסת.
השגת הראב״ד .הודה החובל וכו׳ א״א לא ידעתי למה
פטור מאלו ,ואולי יאמר מפני שצריך אומדנא וזה אע״פ
שמודה לו בחבלה אינו יודע באומד לפיכך פטור מהם,
אבל השבת והריפוי שהם נראים לעין חייב ,ואינו מחוור
שהכל צריך אומד הילכך חייב בכל או פטור מן הכל.

עיין

במ״מ משה״ק על שיטת הרמב״ס ובמשה״ק עניו
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תשובת סהרי-א

שאלה קפא הסב הפג קפד

היינו דזקאנכל *סרח לאו חמי׳ דפמזי אנל נבל *סור עשה מודה
סרשניה דקפק סם»ח לסקל א*כ מחא דנרי סצ'צ סנ-ל ראיסור עוקצה
סל על עריפה ספק גני ניצה דוקא ולא הו• קל על חע-.ל דעוקצה מר
נמי בעין דאו׳ הוא וכן ניצה של ספק מייפה כדל:
נ*ל ל״שנ לאירן גיסא הרי יש ,,ריש ניצה ונאק-ז סם ס׳ל
נמסקנאנ® מוקצה נכנם אסור מדאו׳ כרנה נפקחים מיז פינ
ועעעא רל דאגיי דחי ליס רק מנריחא דלא ממעט עוקצה מקרא ממשקה
ינראל ורנה לא חשש לזה מה לי איסיר גופו מה ל* איסור דני אסי
נורא• שאני כיק דסיל שפח הכושי שפיר הר לגנים מעשקם וכף כמ׳ש
חוס׳ נשלסי חולין דף ק*מ ומכיש עוקצה דיועא הוא דקא גרים דלפכי
סשנח ויויע וגם לאחר יוס שנם ויויט הוא מוסל גם להדיוע היינו
איסור  6*1נרם לו ממשקה •שלאל הוי משא״כ מנל דאיקור גופו גדם לו
דיל דגופו שלא ה׳ל שמהכיו וגם ישאל נא׳סודו נעלם אא*כ יפרישו
מטנו ם*1ע לק הקשם אניי ופוד על רנה לעעעיס הא אמר אין חילוק
מלאכים ל־ויע אצל להריע ספיר ®קצש אסור מדאויייחא ונחי׳ אנכי
שם על חמררכי אום ■ rנמס׳ נ׳ק פ׳ הגוזל קמא ספלה דהרמנים
ט־כ סיל נמי מוקצה אסור עדאף י ועיין חשונס שמן רוקח סי׳ "ר פיס
ג׳ קמח עליו  .א־כ שפיל חל איסיי מוקצה על איסור ס׳ טריפה כדנרי
הציל כנ׳ל :
הקשים לשאול לדעה הישיש נינעוס דפ*נ דדן דטל״ע לא
נעל היינו אם הוא עסה  rpbלכל אדם דוקא א'כ לספיסקים
דאיסלר דלנק שרי נספוס לקטן נידם הרי מוקצה רימן שרי להאכילו
לקטן נידם ואין מסין י' אשי דש ניצה דף ד׳ משום דשיל׳ע «י
אינו אסור עמם לכל אדם  .וח־רצח די׳א לעממיה נינעום סיג לא ש?
כעסרש״ל וכס־ש נסשו׳ טדי סניינא ח׳י וד׳ סי׳ נ׳ג •
דל׳ אשי קאי לסרן סכי אליניה דד*ו ואיסו לעפעיס ס*ל
קען אוכל ננילוס דד מצום להפרישו ולדד אסור להאכילו
נידם איסיר דינק ועוד עוקצה כעין דאו׳ כיק דש לו עיקר נדאוייימא
לכ*פ לסור לקפום לקמן נירים אסיד :
אטם כל״ג׳ החילולים נכונים אנל א׳ל לכל זה דהא אילנה
דימן להסעיר דער סחאנלנו
למיריץ ר׳ אש• רדשיל״ע
1
נאיסור וכו׳ ס'נ מסיע טסא כיון דאים ליס סקנסא נשסירא אם יעסין
כה׳ג דשילימ לכיע לא ספיק לקטן דדים *סולא וכסיו .חעלס נספר
שפסיע סל׳ שניחם פשזי עש״ס .
נאם אנין הדגדם סק׳ יסודא אקאד ׳

ש2ית

ועוף

הן

נם ספק

תשובה הסב

«ק׳ ־׳־ יהודה עלה

הוא ואח׳ב נודע שהאחד היחס חלג יזה לא ידע איזו אכל מניא אשם ?
רלף דומ.א™ סא סמיכת א׳ דנשעה אכילה לא יר« דאיקנע איסויא

כפנוי שניהם שומן ננהיג לאסיר כללרלא חסני לי נא-ס דשיגג נעור
הוא פית סחיר ג׳ סנז-כום ענפי ול*ל דקע״ל אה נשעס אכילס היחס
לו ספק והזיר ואכלה וספק עזיד הוא פטור כפינדי נמשנס אנל צ*ע
דסיחר א׳ע ננזיר :
וראן !-שפקפק מעלחו על קוטם הגמרא הדל ענפי׳ שחי חחיטם
ומקשי ולעעען לפמיס מס׳ שם לסיד דשא נעי נ׳ חסיטם
עיילי ע׳׳כ הא מציעה׳ ספק ים נו כשיעור וכו׳ ע׳׳כ ק«״ל ינס־ס ג־כ
חייג אשם מלד א»כ ע* קע׳ל חו סומן 1חלנ לפניו ספק א׳ לנד הא
אץ מונן יהא
וע'כ זי ואל? זו קחני לכ»ע •
פשיעא
לדד דשא נמי נ׳ חתיכום סיירי ע*כ חני סיפא לגלד דשא וכימסיק
הנדס פירושי קעפיש כילד *כ סיפא ודשא מדא הוא חי ספק וקורל
מציעם׳ אפילו p׳ pוהא ודאי חייא ני ר 3דהקשח לי׳אסי ידענעצעו
רלדיריה ניחא כעסקנח סחעא ישיק אח״ב חס פשיע והנני חוסם נניכה
כא*כ ונפש יד׳'נ כישים.
הק׳ יתודא אסאד

תשובה הסג
אין קץ לשלום לעינה חמשיס נקדושס וגטהיס ונחכעס
עפואדס היה כטד הוד יד*נ סרג סעאס׳ג עמק החרוץ
מופלג סמרה ומשיק מו׳ משה ל*נ כ׳ץ דין דק׳ דש ני׳ •
קנלחי ועחה הנני להסיג עדם אשר העיר סדייזו ני׳ נדנר
הלכה למעשה שנשאל עליו נשל סנחנשל נכד חלג וא״י אם
סיתת נ" מנישול החלנ דקייל נשיעס׳ קדנסיזדנם סחס כליסשלנר
אנ׳י ונטושים ססי׳ צ׳ד נשם סר*פ ג״כ אנללפי הטעם סכסנ הטול
והיא׳ס [והגע”' סיפ י׳ז טטאס׳ו נשם ר׳ח ור״נ וכ׳ה נמס׳ פ׳ז סוף
דף ליח ונראיש סם סי׳ ליה] שמא נשפעשו ט דני שהוא פוגם נעיץ
וזה שיין דוקא נכלי דעמ״ם אנל נדד ידוע דלא נשחכשו ט  pסלנ
ולא שום דני אסר דוד* *מ מינם ננשי שנישלו נו אחיב רק ספק
אחד *כא שמא *נ• ניי סל׳ל ספק דאודימא לחו לא אהד*ק :
•פה מון להלכה והאטם ק הוא לשק י ,פור סד «סמע
שכר.נ סס׳ ,קכינ חיל ולפייז סה׳ד נמי כניס שלט שהוא
ש*ס סליק לסקל פנ׳ל שהוא סיס דייקא אנל נליכא  p'pכנדר ודאי
לא חליק דסא גס נקסם כלי נכדם פליג הימנים גני חמאה נמול טי
קנרו וגם לדידן דחסכמח סהיסקיס דלא כתרמב׳ס נזה עכיע !fjyfx
דפם מהי׳ש מניש נאו׳ה כלל ליג דן ׳'א דפליג על סמול וממכקדוקא
כלי נכרים אירן ניי סממן אנל קמם כל’ ..של יסראל סוי ביי משוס
דש סקנס לשאול ואם *ט יודע קנסיק ליה וסונא נטויז ט׳ קכ׳ינ
ונניח שם פור נסם סמרדכי ם׳ א׳ע מלנד הטעם סיס יש עוד טעם
* משים דענסגי נוים  pהוא דמויחים כליהם יפה ואומו סכלי שנשלו
נו המם אץ ענשלין ט עד למחר עכ׳ל וכחנ הניח עליו תיל ’לפי׳ טפס
סאסדזן משמע כעי יוקא נכלי של גרם וכו׳ [ולי מ®ס על סמדדכיסס
יז׳ל סיא׳ש ננרז פאיע נט׳ ליס סניל יסחס כלים של נכדם אנ׳י
וב״פ יסיי ור*ח ז׳ל אעיג דססממא הנכרים משחמשים נכליסם נכל
יום אסיה שדק לסו משום להוי  p*pוכו׳ ודש ואין כ׳ סגררכיגכיוסן
מנהגי הנדס מפיש היאיש יציע] וגס לרעם רע׳א דנדם  n“30שם
נש® שפוסק לממשה כסטול דגם סמס כלים שלם אג׳י ע*כ יק משום
דחוי סיס ונכסת דליכא p׳ pלכיע לא מלינן להקל ־ מוג עצאחי
נפעיג נמשנצום זסג סי׳ ציה סקי׳י עמד על חקירה זו והקשה מל
האויה 5לל ל׳י אום כיו שכחג אדהחם ®סר זה יססס כלי סכויס
*נו נ" והקשה ספמ*נ כנדן זה הא טפמא משוס סיס הוא סמא נדנר

3י׳ךן

TJP7

יננום נינוה עד נלי ירח לשושן סרח ס׳ה ידע סרג
 *  -ססופלג ושנץ ומוכמי נניטוסן בסיס מום׳ טידכי ליענעאןני׳ אנדיק לעוומנץ:
קנלסי וט׳ ועיר הסויה אשי סמלה לסקשוח לפי סיגים הסיס
דמיי דף כ'נ ע׳א דנשסי חחיכום הד סיד דלא סני נאשם
סלד משוס דאיקנע איסויא ונמסיכה אסם סי' סיר דיסיס פעוי לגמרי
איכ מאי פדן הסיס נכדמוח דף ייז פ'נ איה חסיכס אחס עחיינ נ׳
חמימס מנעי ודחק לחילולי זו וא*צ לומד זו קמט ו'0ל לסיפא אשמעינן
יסני ליה נאשם חלד וכד׳ עכ׳ד :
דסנס לסין הש״ס נמיר כיג אנל נ׳ חסימש דאיקננג איסויא
היא לא קני ליס נכפרה וסליחה אץ הכוונה לומר דומזיע לא
יניא אשם קלי* עיל שבחג עחישיא נסנסדיין נשם הסגיג גני מזרעו
למולן ולא כל זיפו דאין עונשין מהיד מהיע דלא יפיס לו כפיס דהמס
קאי נמדד אנל הכא נשונג ין* אלא י׳ל כ ק דאשס סלוי נא להכין
טליד  [#היסיייס עי פיולע לו שחטא ויניא חטאם לק הוי סיד {{׳
מסיטמדאיקנע איסודא דמגזיי י<י אף אחי שהניא אשם סלו׳ כיינו
ה®® 0ז®! והוא לא שיין גני כלי וכו׳ יעו׳ש ־
לא קני ליס נכפיס וסליחה להק עליו לגמי׳ מיסודם כיא ®שולים
נאם אוסיג החומס נניכה ודשים חק׳ יסודא אסאד
גדולים לני קמ׳ל קרא וכפר עליו וכי והיא לא ירע ונסלח לי ילא שנא
דיק& ילק סייס הסנא שם סקיו סעסכדן לנסר חזיר ועלה נידו נסי
והיד מאכויכ ועל דני זה ידוו הדווים דייקא דיל נאעח אין מועיל לו
קי  Pאלא ציין לקנל עליו יסודם דמזז הוא ועליו נאמד ופקדה ,נשנע
נמוד תיא וידיד נפש כיח  -וידי-נ חמים לנני .חרג
וכי וא-כ ממני׳ דמיהום דמני נל הס ננא נחיא «ס&א ספק אכל
הגא ן הגדול תנדנחק חמפולסם חחייף ונקי ספצום נכל
מצג יכו׳ חלב ושומן לפניו וכו׳ ואינו יודפ *זו מסן אכל וכו' מניא אשם
חדי' '0יה איי ׳שיאל יקדישו  .פיח פ׳ס ציס״ע נקס״ח
חלד פי׳ ח״נ להניא א״ח נין נחסיכס אחם נין נג׳ חח־טם ועדין לא
®יה נר®! וואלף ני׳ .נעהע׳ח ספר נחמד שער המורה
פייש נמחל׳ אי לגמי׳ כויס דיל נחמיכה א׳ מנץ סאיח עניו ק ה׳ס־דם
אני׳ק ויערנא 'פ׳א :
לגמד ונג* חמיכוח מחנ* יק להקל ®ליי®[ חיסונים גדולים פי שיודע
שנסחפקם חדר׳ג ני׳ אם איכא איסורא דנל משחים טרי'
לו יפיז *ס *יי 'ליין לשנויי זו ואלל זי קחני י •נס הא למאי ד«
יתפקד ועוד הדנה דינים נלאו דלא •וסיף וכו׳ וא׳סול צפי
לממני׳ וזחל׳ הא פלהא רסני ליה נאיר! להנץ עליו לנערי <yb bt
נע׳ח מקחעס׳ס .דאימי לנארס ולנריס כיד ד׳ תעונה סלי • וחרא יעזיר
לא קני ליס נא׳ח יק להקל עליוכנ׳ל פח יש לי לעשוח :
לי • והשיאוח חן חן להדדג קישי ני' על אשי עטמממו סלנני למוח
יי -דננזיי כ׳ג פיסי' י*קנע *קידא וז׳ל סא ®תא הד ידע
נ• דעחי ־.
יחיא טינייהו של חלנ נחא הוי כ׳י לא חסני נכסיה וסליסח
חנינו ריס מקנח מידוח כיכר שהיא ישן חגמו נמקלו וישוח
דנמיי ימי אנל נכדמוס ז׳ל יש" נמש :ה אכל אחי מחן ונסניישימן
הי׳ נו לשייף אה כסום־ וכי׳ קול נן לוי ליקה ונגדו נשרפים
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תשובת טהרי״»

שאלה קסד

 jaהפסיקו הימנ׳ס סיף הל'ניהביחומיימילחחש״ס קפ״א דחמילת״ל
חיא׳ש גפילוסי למקכחיח יזללו בשני צקימוס הנ׳ל לשמח כקומו ואין
כאןמשיסנלהשחיס יישום לספקי ניד חפקרעכ״ל.ולכאורה קשס ומ׳ל
«א״ח דחיזיני טפי יזפק’יו לחלקוחו ממונו לא כ״ש דחא מן חלץ אינו
ליין המלאס ומכ״ש לאנוס ה" ונלאימא גנ«׳
גל מצקות לק׳’נ חני
דחמיד חנ״נ אפינו פל אינס שינס טישין דין וכו׳ ועוד השומרים חיו הרובים
דנא מסי נידפנל עבולח במ׳ש ליש מסכם ממיל והס או פטמים מי׳ג
שנה כמ*ש חספיש או שלא סניא שחי שפרוס לפי׳ סיא״ש ולאו בל עונשין
סי' .והדי עג הנאה שנח רן חמן עובר 3ב׳ נאוין לא יוסיף סן יוסיף

י1נ’גח’ה  "P 9'Pט״ל נשם סו׳ יונח 1כ״ס לשון חגמיא ופילש״י
נכסונוס ליש לף דג [יעי׳ ס«'ע לס"׳ ס’ן אשסמיט מיניח לשין חב"׳

סנ״ג ומה ששיטב״ס יפיח מחובל העמיק יק חל לאו עובר נל״מ לא
’ *TP1ינ 1היא לשין יש״יכמובומ נ״ב ע׳יא נד״ח חובל וכו׳ .מל דלנועמ"
אזיל חימב׳ס שכרזב בשורש ס' לרבו׳ חלאוין גרבי א׳ אין מענים למלוח
בס״ע ואים לוקס יק א' ,א  vמשום ריליף מזח צדק מחכאם הישע מק׳ו
וקי׳נאין עונשין פס׳ד אפי׳ בנלי ,מנמא^וע" דש נא״ת קי׳ וי»ו ס״ק
מ׳ז וסק׳ו סיא מלא יוסיף דכמיב גני ישע לכן נקט חלעב״ם אבל עיקר
סלאו לענוש עליו בחבייו לריק הוא ממן יוסיף ,ולפ״ז אפשר ללא פליני
בזח סימנים עס סמול וסעחבי ולא כ«׳שמסמ׳׳עשסזגם "ל למרי לא!•
דקיא עייד במכס לניול נר מלקוח אבל חרמנים שכמב המכה וכי׳ בין
קטן ובין גלול וכ.׳ סרי זח עונר נל״ת לכן העסיק יק לאו א' כמל] ועיכ
נס חובל בקטן טובי כמיש חימנ׳ם נהדיא המכס בין קטן ונין גלול
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׳'א ע״ב א״כ א״ש דפלגינתו מחני׳ ונלשק זס וישוח ח׳ל לשיוף וכו׳
אבל על פ״ סיא״ש סדקיל .ואפילו אס״ל מון מאינו חונטו מלקום ודם
אלא חונטו במקלו מכם מרדוח משום  p:pבעלמא שפיר לוקח ומשלם
וכדסונחסי לעיל נסג״ס מחמרדט עכ׳ז יש לומר להם אמרו וחס אפיו
כיון דלא עניד מעשה לא קנסוהו במימי אלא או חונטו או שורף
וכו' וכנ׳ל מ״ע קשיא על סיא״ש | ונ״ל לסרמב״ס פ״ו מהל' מלכים דין
’ויד כמב לנגדים לק בל סמחיח דלננן איכא וכו׳ ע״ש ולכאורה מלבד
חלא״ש חג״ל משמו ■מ יפליג בזח וק״ל דבל חשחיח לאודימא איכא
דאל״כסלילחס אפרו וססאמלו .א״נ אין שבוח 3מקדם[ועי' טיש״אטס׳
שנח דף מ־א ונצא! קלשיס נמק׳ מנחום דף ח׳ יפליג׳ גזש אי אעלינן
אץ שנוח במקדש נשאר איקולא חוץ מאיסור שנח עשיה ונליב״ש סי*
קמ״ג מזח ותארכמי נמק־א בזח ואכימ] ולא ח" סלא׳ש צדן למק
משוס ספקי דד .אמנם נ״ל אדרבה גם חיא״ש פ״כ כחומנ״ם ס״ל בזח
דאי דאו׳ ס1א בל משחיה גם בבגדים מאי סייץ חיא״ש בלל הפקר נ״ד
חפקל חא עסקינן בהאשח רבח ללא אמרי׳  pאלא במעון ולא באיסור׳
ילא עקלו ינק איסולא דאודיחא נשב וא״ם  .ועי׳ בפ״ל פ״ד מעלות
דן י״ד נשם סמלדט דנלא מנדי מלמא לא אמרי׳ כלל הפקר נ״ל
חפקר וכו' נאיסורא ראו׳ ומאי מגדר מלמא איכא הכא במאורע ע"
אונס שינת ועי׳ טסיש״א נמוקפח ל*פ אלו נעלום מזה אלא ע״כ סיא״ש
נפי כלענ״ם ס״ל סכחס׳ לנגדם איקול׳ דרבנן חוא ושפיר אמרי׳ ביס
ספקרנ״ד נם בלא מגדרעלחא דחם אמרו ותם אמרו כנ״ל כוונח סיא״ש
וא״כ גם קושין קפ״מא סנ״ל מימרצא עפ״י סנרח ל״נ ליש טס׳ ניצח
שנח דמוריא לא אנד לזלזולי ביס וכו׳ ס״כ חונטו בהכאה דאו׳ סוא
לא יוסיף וכו׳ ולא אחי לזלזול• ביס בעקום אחר דמירע ידעי כאן סמירו
חכמים וספקירו גופו לסכומו למען ישטמו ועדיין לא שטפנו מזח איסור
בל משחיח נגדם דלנק לחסידו ט חים ללא לזלזלו ביס במקום אמר
לכן הוצין סיא׳ש למק ספקר ב״ד וט׳ וסם אמרו וכו׳ מיל  .אבל
פדץ קשח א*נ דספקר ביק דן ספקי חא נס נספקר איכא איסולא
דבל םשילם ראו׳ כמו נקרא מ מצור אל פירוט׳ לא משחים אח פצח
וט׳ לבא עפמך במציל אלמם דספקיראמשמע וה׳ג בל משמים נגדם

ובו■ סל• זח עובר וכמו שניארס׳ במשובת אחס נארוכס שלמר חרמנים כן
מש״ס עלוןננ״ק פ״ז סוף עיא דננח קטנס לא מצי חבל ופירש" ונמק"
דשא ׳שראמחחיא ועוני על לא ’יסיף פן ’יסיף וכו׳ ועור סרנימי ניאיום
עיז וכיע פכמא למקני׳ נפ׳ החובל חשיו פגיעחן רעח וכו׳ חחונל בסן
ח״ב משמע נין מלקוח נין □שלומים יומיא ינבא שאחיז נממני' שם רף
פיז סמני וסאשה סניעסן למה חחונל נהם ח״ב ^וחולסד על חמריכי
פ׳ סמננ ס" ציב תיל וכמב ו׳ נחשון גאון סא יאמל העבד וחאשח
פגיעמן לעס סייגי לשלם מטין י אבל מלקוח חייבים דאל״כ עניים חובלים
גנם מיוחסים ונשים באנשים מכיל .ובקיצור דמם של סמידט בסיף ספר דרנק כעץ דא1׳ מיקכו אף נודד רספקל • ונדב מוכח ממי׳ חיא״ש
סאלפס׳ חג׳ נזקי עמון העסיק פסקא זו רל׳ נחשק גאון נטעוח על סנ״ל לס׳ל בדספקר ליכא בל משחיח  -וטל ראיס לדפחי מלשנא
סשיו פניעסן רעם יכו' עשיס  /.וצ״ל סענד וחאשהגאנל חסיסני רסא דנרייסא נעסכס ע*ז דף למ״ד לא •שקס מהן לא נסעמו ולא בהפם
בליש מסכח נ״ק רף י׳ ע״א אמר" מני ואמה גאו אע״ג דכוונמן לסזיק חנירו וט׳ דייקא בחמס שיש לס נעלים  fipriמשמע אבל לשל ספקר
אפי׳ס פסילי ופייש יש"׳ מחא מחני׳ רף פיז פניטמן לטח ומי,ומסיק מק נחמם מדני וכו׳ טו״ב שד לסשקומו וחמס משוס נל משרדם מיידי
מ אשי ססס דטעמא לבא אינא נסו שמא ׳קמסנו לנו דלן וידליק נדמו לפי' יש״  .ונזס ממורן סמיסח סיס׳ שם נד״ס לא ום׳ ד״ל דאמי
סל חמלו ונמצא מחייב אח לנו מאח מנח נכל יום ואם אימא אמאי לדוקא למעט ספקי כנ״ל .ועי׳ לפנ״ם פ׳א מגכינס וס׳ס שם דן יו״ד
ניחוש נ־.ס סר• הן מיינות מלקוח  .אמנם חמם נ מדלק גדש וס׳ טור ח״« סי׳ ש«'ט סכאס לקמן סוב יאים• במשובח נידע ניסודס
מפסיד עמון ניכא מלקוח כ״א נחונל בגופו דוקא בלא ’יסיף וכו׳ דנם סנ׳ינא מיו״ר סי׳ ט״ל בחב על בל משחים דלנק וז ל ואולי אפילו
טבל ואשה מוזהרים נלאו זה ועל נזקי ממק קא׳ חמם ססיס על מקי נדני של ספקי שיין זח וכר ע״ס מסופק מזה  .אבל מדקדוק לשון
קין אנא דיש" ס״ל פטור׳ דרסו בנזקי מע ן נוי שמע" ליה מחא׳ מסכי* חרמב׳ם בחל׳ מלכים סטשבר כלים וק1יע נגדים ום׳ ולא נקע כליו
לסננו באחרים פטורים לשלם אבל סא קשיא סד מחני׳ סייס הם שחבלו בגדיו או נגד מביט משמע נסדיא דממו אף דשל ספקי שאין לו נעלים
נאחל ים »>טודס אבל עשלמיס לאחל זמן נסגישחפאשח נשסחיר תעבד כלל למ״ש כיון שהוא ננטלס ועי׳ נס׳ סחינון סי׳ מקכ״נו וכן מוכח
נדנים לסלם ואם איסא לכבל נלקן חא אין לוקח ומשלם ודוחק לומר ע״כ לפח סוס׳ נע״ז הנ׳לעדלא רדרצו ככ״ל ודל סאדלא חשו ללשנא
לסהס מסכי׳ לוקס ומסלס סיל כל׳ע ונם סלי קי״ל כסא ,סיפא במושיע דני״חא חדל לס״ל כפי׳ סל״ן חמם יפליג על פ" יש" וס״ל מעמא
ס׳ ט סי׳ סכ’ל ס״ט ויאיסי  s’rpjס״ק״דסס סניא דנרי חעדדני בלשון חחם לא משום איסול בל מסחיח אצא משום ס«ח׳ לניזק סאוכל
זח פשממין אומן וצלקין אוסן כלא ירגילו למש »נן וכו׳ משמע ללא מלקוח [ונימי חורפי סנאסי יאים קצח לפי׳ סי׳ן דליש" שונרא דוקא קאפר
ארנעיס קאמל אלא איזו מונש כגון מכח על דוס נמלא לוודא לשפסא א״כ אין נקט נריימא עשקס לנחמם עצמו ונמסכם בטלום דף ח׳
1זס אינו פוטרם מסשלומים כדל כוונחו ולקיט] וטעמא נוד משום לאמץ אימא דסמול רדס «א וכ׳ס נד״פ במם נחמת אבל לחי׳ סי׳ן מחא לשונרא
מקד קטן לאס׳ לכלל מלוח ולא גרע מעבד ואשס שחייבח בקצם מצוח ־לדוגמא כקמח וסס״ר כל נסעה טעאס כפ״ש חב" ניו״ד ס" קי׳ו אליבי׳
וסן נכצל אודן וכמו נ ו־גנפש אפי• כיד מוני 0ינ חובל כדל וא־כ ונדה בכלל בחמס הוא כנ*ל] ולכאורה רדמא על חיץ והנ״י נזס מ״ט
קנן א חין ס" מעונם לוקס לסלונים אף שחם קטניס אסיג שלא סי׳ לסנדרו לכל נספח מפאס וסאיכא עשוס בל סשנלח ונ״ל נמעאס דא״ר
מלקוח מינוים של מורח דלזח חד צדן ניד ופל תעמוד וברצועה ואילו לאטלס רק בל משרדם לרבנן סוא ולאו ודאי בל משמים חוא אלא P׳
ססס במקלו חונטו ובעולו שוכב ונם לא נחח״ב מלקיח על לאו שעבר דשמא לא שמח מסן נחש ו!דל ס׳ דינק ולקילא ויש" ס״ל טון
שניטל שמירח מקלס דס״ל לאו שאיב מעסם ועי׳ ימנים פ״ח מניח לשטחי נחשים ס׳ סיגיל וקרוב לודאי «א ואיכא בל משחים יינק בדל
סננדנהסנכס א׳ וג׳^לא טכח פילוח ח" חונטו על שניטל מ״ע או ועוד ׳•ל עפ׳י מ*ש הרמנ״ם נפ״ו מעלטם דוקא לרן חםסמס אסור .
לפנק ישמעו וילאו יוכו׳ ונא על טס שענר נלקח אלא בשביל סעסיד א’כ ס״ל לחיץ דכח״ג שנא יק לנסוח מדם אי ים נסם ארס ע״י בחמס
וכ'כ במשובח מסי•׳ באסאן סם"" ,ט ,מיס קסיא אין רשאים לחכוחו טמאה לאו דרך סשמחס סוא ושרי  .ונטחורס מ״ע אסור לשעא יאכל
“טק~סהקטנים חיו ונס אטס־ם ופ*כ בלא חנורס נע׳ איכא לאו כס״ש ממט .ויש׳י דחיקא לי׳ לאוקמי נכח״ג טנא לנקוח סמים .א״נ
הכפיע לסי■ ס״ן חניל ־ וע'כ משום מיגדר מלחא למען ישמעו ויראו ס׳ל מדרבנן מיחא איכא בל משמים אפילו שלא כדין סשחמס שוב ראיס׳
ננינ הופר,ר גופו למנור עניו בשני לאורן כ״ם ממונו• זמיש שלא סרגיש להטו״ז בסוף קי״ו סיגיט סל פ" סדן בזח וסאדן נישינו ולענ״ד נראם
פשוט כדל:
סיא״ש למפות מקודם מל החנטס וחכאס וצ״ע  .ונגאולח לשנא לממני׳
דמעולס סעססי מ״ד הרמנ״ס הטל מנעין דרוולץ ק>
קשיח" נסיאיש סדנקע חינעו וכו׳ :ישיח ס" לו לפרוף וכו׳ פלגינסו
ז׳ פ״ב נטדנ״מא דבי לני לאער קמילנא לחו איכא בל
ונקט לשום נני שויפם נגדו לנד ולא כללינהו יחד והל׳ל ורשום סי׳ לו
(חובטו ולשרוף וכו׳ משמע מלבד הימר ההכאה ה״ לרין ישוח לשייף  .מטחים וחיי טפסא ינס סי* שם להורגם שלא חיקו סנריוס וגכס״ג
מלא דזיאכיון דקי״ל אין אלם לוקח ומשלם נם אומן הרובים לא נדונו אפילו בקוצץ אילן להוא סשסמס דאו׳ מפורש נקרא אס מושח משוס
במיה׳ ועיב טסט׳ סיס אונעלקוח או בסמי! גלוני וכיון למלקוח שמיני תקק אחרים ציכא איקויא ונ״ש נשאל לבדם לחשחמס דרנק סוא נספח
כיון גחמולס עלקא לקי לכן דיכא קחני נדנטו במקלו ואם חס על נופו טמאת וליל דמורח הימנים דמ״ע מדרבנן אסור ולא אסיח מורס אלא
רשום ס" לו נשלוף בגדיו דל ולא נחונטו וכן ע״ש קול בן לוי לוקה לרן השחמה דיקא  .חדא יחיל לפרש כן נחליא ועול דנם נשאי
ובגדיו נשרפים או נגדו נשרפים קאער כמו חנן ועשה מאמר נינמוח לבדם דסשחהס דרבנן הוא לאיכא כמב הלעג״ם שם דלוקא דין
הש סח
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סוא וגס סמיפוגו לחיץ טנווכים וסולכח במל ואיכא ודאי לוגניח יגס
טנדש דמ לין ז׳ סמל דאער לגרקרכסו  bvbלעג׳יו משמע נסדיא דאץ
למלם נץ ®קול שי־נ פריפס או אץ נו פריפס ונץ אי פייפס
חיס או חים • דאם אימא לחלק ®ל למענד נכס*ג דליסא משים צפמס
נאוסן שדניי מסרשי׳ל ממוסים לי לפמד ולגדפם סיא׳ש סנ׳ל אץ

סשחסססוא דאק® ונאטם גרס עלון הוא נניק ציא מוסר לגמרי
נכסיג וא־כ קשס כמל  .ומחא ל• נממיס נסהיד נ«ןנךם נד׳ ק׳ס
דסא• סיזקא דכודגיימא  toסי׳ סכים כ*כ דעססעא לניט סקדוס לא
שי* מנדל פזיק נסון גיסו מלא סמים דמים נסון ניסן נג־ש א״כ פמיר
קאער דאיכאנל משחים להרגם וקיק דסיל לעהרא״י לסונים  pסזם .
 cropמש־׳ס דחולץ ככ׳ל .שוב מצאם* נסשונס טג" סי׳ "נ מחימד
ועי׳ נספר נים ישראל פאם סשלחן סל׳ שביעים  *pכיס  ppייא בנד׳ וסי׳ י״ד מסדודא מניינא כמג נסשיפום לפסוח ננילסליכא משוסצעניס
סוס׳ דנרכזם גני קוצץ אילן לעמן שניעיס  .ועי׳ ממינם חים יאיר
אפילו אי דאוייימא סוא כדקי״ל וראיס מהא דחולץ ז־ עש״ח ונשסונס
סי׳ קצ״ם :
מכל סמל דעס סיאיש ®שיי דנספקר ליכא נל משחים •
ןעץ• פלונסס יש" וסיס׳ נפיז דף י״א נדיח ®ק® וכי׳ ולכאודס
ודפם סרטנים והרץ וחוס׳ דנם נספקר איבא נל משחים
יש לישג סיפס רש" דמע® משום נל ססחיח יא' עשזס
וסעדה ל• ®נא שיפם הראיס מסא דחילין ז׳ נרג סמל נכודמימא דאעי
דלכבודו סל עלן ®שץ  pאץ כאן השחחח כרש מיס' דיס עו^ס
ליפקרינסו מעשם סיזקא וכו׳ קפילנא איכא נל משסים וכו׳ ואם אימא
לפטר סכי סחלס לפקדנסו ומו פצי למקסלינסו וליכא נל משסים וצע״ג ומי  vbנחולין ז׳ סמל לפס חייש רני לנל משחים נימא מסים «m
יי׳ ® preאין כאן סשחסס דכטד מלכים וכנוד נשיא ®ס היא כדא"
לכאודס :
נליים־ סס כשם ששולפים סל סמלכים כן שורפים על חנשיאיס דאף
מון מעיקרא קאמל סמם לעקרינסו איכא צמח ום׳ איכ אי
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קפלינסו נעי איכא צנים אלא דעדיפא מינם קאער דאפילו דכנודו קיל מכנודו סל מלן לענץ שיכול למחול חייכו אצל על® • אנל
נל משסים כעי איכא ומסיפ מל דפי׳ רש" סססלפקרנסו דליכא נל נאמר שמכנדו אץ חילוק וכל  odtooלמודו לא דין סשחמס ®א •
ואי משום דנם גפעאס סאיכא נל משחיח וכקי׳ חסיס׳ י ייל למסרצדל
משסים מאוים עדיין לדישס  .ואילו גני אי קפלינסו לא פי׳ רש" נפי
מיג איפכא דצעניח ליכא ע״כ דנאמם איכא צעמח נעי נקפלא כמל חניל דמעופפריפס חיס וסרשניא סא ס׳ל דודא• פריפס אף דחיס אס־רס
•די
ואם  pאף אי מפקיר לסו דמו ליכא נל משחים למקפלינסו .מיס צעניס נאכילס א*כ «ר!ירס דירע נאכילס  rrpbאיכא נל סשחים
®סא איכא .אינלא פסיס׳ל פ׳ הגוזל סניאו סמוי׳ז pp״ קייו מעד לזס ספריפום אנל נפמאס ליכא ודאי סשחסס כיון דמיפיס פריפ-ס ®ס
שנסב נסריא משאים ליק לכלב רע  opסמוס וליכא ניס משוס צעניח כמל י אמנם לפמיש לעיל זיא דסמם נח־ל־ן ז׳ נ® פמאס סי' טדמיסא
משיה אלא שדנריו ממוסים לעמד שלעד  pמדנרי סחוס׳ שם ננ״ק ויעשס אומס פליפס דליכא 3ל משחים אלא ע*כ דמ*מ איכא נל משחים
ספי׳ כפי׳ יש" נע׳ז דף למיד סמל דססיס לא ישקם לנסעם משום בל או צעניח ודוקא לכנודסמלן שסואלמוד כל ישראל וסיס לכנוד מנשיא
משחים עס«פ דצניח ליכא וממילא נכהיג דליכא משים נל משחים ואץ לחלק נין שורפין לעוקרין דנסורפץ דוקא קני דנסיא שוס למלן
שרי לגסרי .וצעכיד מסמם מוכח רק נכס׳ג דנלוי דספיקא הוא אי אים ולא נעוקרין דמס פעם לחלק ביכיסם כיץ דאידי ואדי איכא נל הזשחים
ניס זיסרא ליס נים משום צ«מח  .וטיט משים נל משחים החמירו מפי ®ש  .ולדעם סיס׳ צילדקיל דוקאנשיא שוס לעלן נזסדלכטדס אץ
אי משום דעיקרו דאודימא מס שאין  pצענ״ח מנגן סוא ואם'צ כמי כאן ®שחפס• וכי :נתריא הפוריויד ס״ ש*1ח נשם חיש®! עיש •
צעניח דאוריפא עימ נל סשחיס מפורש פפי איסורו נקרא  .א.ל ליסן אנל ל׳ פנחס  pיאיר לא סיס נשיא ־ ומדע דאי נשיא לאו ה־קא אי:
לס  opהמוס דנודאי ממום ספירי׳ל דאים ניס משוס צענ*ח כעי ולימא סלי קייל כל ישראל נכי מלכים סם וע׳ע מכן נאנל רנמא פ״פ כל
לראייסו מסוס׳ רנ׳ק ־ ועוד סקשי לרידי׳ מש*ס חולין ז' ע*נ סמל חמלנס כלים על ח®! ®נר משום נל משחים  .וע*כ ®די דמליא
דאפי לעקדנסו איכס צענ״ח ואם אימא לענוד סכי צשקינסו סס סמום נכמר שאני סני עלן ונשיא דלאהוי השחקז בשייפז ונעיקור לכנידם
דליכא צעניח וגם לא נל סשחים דלא גרע מכלב רע שמזיק ומפסיד דזקא ולק שרי נ® לשורפה לחוס׳  .עשאיכ לכנוד ר׳ פנחק  pיאיל .
לק אוכנץ לסוד אפילו איט נושן לעסרש׳ל ם’כ כודכיימא הגיל אפילו ולאימי לרעבים קיף סל׳אנל שכמגהיסר שליפה ואץ נו משוסחשחמס
לפקקי מהלא" סכילדלא סי׳ שמח סהקא כ*כ נרע קשס למסיש׳לתמל ועיע מזב שם לעיקור שמישה פריפס אסיר ומייני כרעם יש" סמל
וצע׳ג  .ועוד מקשה צפסרשיל מדברי היאיש סכ׳ל רנספקר ליכא בל ולאכסוק׳ וריש הכיע וסלח־מ משוסנל ח שחים ולכאירס  ownעיש
משסים ואי נס צעניח ציכא נקפלא היל להפקיר סכודנייסא ואחיכ ®קיר משליפס מון דלכנורו ®שין לאו דלן סשחהס סוא .ואי סי׳ מקום
נפקפצינסו כ• קושיין סנ״ל ול׳יפ  .ועי׳ מוס׳ נעיז דף •יא בד׳ס עוקרים לומר דכל בעלי חיים אים ניה נל משחים ראויייהא דועיא "עץ סדי
ומי מוכח דלא סיל כסלאיס ועי׳ לקמן:
סוי ניחא דיל לא שלינן משים כנודו איס® דאוליימא נעיק ר משא״כ
נראס לכאורס האי דיכא דמסרש׳ל סליא נפלונסס יש׳יי וסו׳ שליפם נגדים וכלים דנל משמים דרננן םיא דאיכא סוא דשיי ינק משום
נעיז דף ייא סיא נדים ®ק® דל«ס׳ שר למשיחה פרי®! כטדו ו® ,נרכוח דף ייס עיב .אמכם נהל׳ מלכים סמל משהע דוקא
אפיג דפרפס איט חיס ודאי ממום מ*ע ליכא משוס צפנים  .וליש' p ,סוא החרס מיעס מלים ננל משחיס ולא זולס איכ קשס כמל .
אסור לגרוס לס פליפוס נירים ייל ס־פ משום צענ׳ח ולא כמהיסיל ולולי דברי סכ*מ ולמיע ס" ניל דלא משים נ משחיל! פערו דרעניס
אמנם זיא דגם טסו׳ אץ יאים צמסרש׳ל ואדרנס איפכא מוכח רעם נאיס® סעיקיי אלא משום צעניח ואם לא רעשם פריפה ציכא  pצער
המס׳ שסרי סקדיעו מוס׳ שם נדים עוקדים וכו׳ ישרי ססס צעמח כיד ושר .משאיכ ננעשה פליפס וסיט דיש" וסיס דחיטנ׳ס ונזה
משום מודרגים רכל ישראל דחו צעד ניח וכו׳ חיי נסדיא נמנו ראיכא עסוק נ®  oc®nסמיש׳ על יש•׳ נדיס ®קור וכי׳ דסיל לישי ,כי
צעניח  qbלכיניחס שכסנ נדיס עיקור וכו׳ ישר לעשומס פריפה  .קישים חוק׳ בדיה עוקרים ■יכו׳ לאמם ומחלק כמל ו®׳ נחי׳ אנשי שם
וא״כ פא׳ מקשים נדים ®קרים וכו׳ אעאי לא פד-ך מצפניח דלטא
אצל חערדכי ס׳פ אלו מציא.ימ מחלק נץ צער גדול לצער קטן אנל על
כמחיס׳ל
נפושס אוסס פרפה ®יר ומיכ דאיכא ניס משום צעמח ודלא
סכיע ולח׳ע דפי' משום נל משחים לעי . :וגם «ל ®ס דיה ®קול יט׳
ואין לומר דצמיי פריפה מי׳ ודאיאיכא צפמח לפשומס פרפה יישום
קשהאמאילאיחו ת׳פדנל משחים משים דמיש משריפה וצליע נחי׳
למ׳ט מסמוט וסולכח כפ״ש מוק׳ שלחי זבחים דף קייו וסוס' נעיז ישנ"א ליש חולין ש:׳ במוסרם לחשיו לשתוח איכא נל חשחים וליע:
סניל לעיר פייפס חיי אזלה ז׳א דאיש סמן מאי הקשו סוס׳ ורלמא
לאיתי להטו'! ניויד  "Pקי׳ו סם סניח נמיווא על הס®
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יי*® ילא פדך סש״ס סכי מצעניח משום דייל נליימא ®•פס איכס
שהשמט ס״ש עדין ודנר היאיש דפ׳ סגסל דגלתץ ליכא
ס״ה א׳ל אלא ע״כ דמיס איכא צעני׳ח ס*ל צמוס׳ לכיע כיון דראי מעוס נל משחים .ונס׳ חידושים סגישוני ם" וסיאח מקום דסעחיקו ספור
אי פרי®! איכס מיס וממיב הקשו חוק׳  tooבריס ®קלים סמל .
נח׳ט ’P׳ שפ״נ שהניא סדין נקציס ע״ש ולעמד נכח׳ג דהעמק ספור
זמ׳ס סוס׳ נפי הגוזל יליכא צעניח סייט משום דס׳ הוא אי איס נ״ס
שם מחיק רנים מצום נמי איכא כמ״ש סס נסדיא אנל לצורכי ישוו! סיא
זיסיא או לא ונמל  .ואין לומר דלפשומס ®יפה נס טסיש׳ל ®די!
זה נא הוזכר סס והדקיל .ולכאורה י׳ל עפ.ז'ש לעיל לשק קישימי על
כיק שאינס מחי! פיר אלא נעשן זמן דא*כ סם חמום לכלב נ® אקוד
הימנים דלצורן ליכא נל ששחים מעונדא דכידניימא בחילץ ז׳ הכיל.
חי! עושי! לק פליפי! ולא מסס מיד כדאימא בחולין דףניח וניו״דסי׳ ומרצשי גופיי דנר מסדא" בפסקים א״כ י? הפול ל״ל דנר עסלא״י
 'Pיא’ יש עקום לחלק מל אדלנת איפכא מסמל "ל לסלק ולקיים הכיל וס*ל מ*כ ססיגיא דחולץ ז׳ ומק ציא פליני ופקק סלכסא כקוגיא
יגל' מחלש׳ל ולסערה אזיל דסיל אף דטרפס איכס חיס חייט פפיי
דחולץ דמפשם לב ®נדא דיני דאף שלא כדרן השחמה אס® כמל :
סרוג אנל מיעוע איכא דחי כמ*ש סש״ן בקי׳ ניז נש® • א*כ מון
ועון* ייל דסמעא סיל לסט® כאניו סיאיש סמל רנספקל לינא נל
דעוכח עמוס׳ דסגיזל דנק׳ ליכא משוס צעניח אף דשכיחי נחשים וסוי
משחים וכל שלא כדרן השחמה ר6בא בל משמים נ® •יל
קלוב לודאי כמל  .א*כ הח׳ד לפשוחס טריפס בידים כנץ להאכילה op
דס־מ יק משוס דהפקר ניד ספקי וא׳כ א*צ להעמיקו כיון לאף נלין
חמום נ® שרי רץ דלק פרי®! הוא ®שה ויש פריפסחי .אגללפקפלי׳
השחמה יכול להפקירם מחלס וכניל :
"ל סודי! מתיש׳ל דאיכא משוס צעניח [ .שוב עצאסי נסשונם סדע
 BOOKי? עדין דוקא נסשחמה דיגק סיל לראיש דעסכי ספקר
ניסודס חיו״ד סי׳ פ’ג שסוכיח  pנלאיס זי] וסא דאעד נחולין ז׳ מגיל
ניד כמל משאינו נאילן דסשחחס דאוריחא י״ל לא עהכי
לקפלייסו איכא נל משחים ולא צעמח כ® נמקידם י׳ל דעדיפא קאמר
ספקי אם לא שלא כרין ׳השחמה דהיינו לצורכו וכמיש תראיש וסדקיל
ומדש ל®ל אלא לגם זיא דאי לסע׳ת ®ד  rpbמשום דודא׳ איכא דס״ל לספור להניא סאי פסקא דהלא־ש נ® סנוזל ® .ד י׳ל דסמן
חא חילץ סן סחב
צעמח ס*נ לפשוח פריפס אף דפיעזפן חי
סני® מל מיש ניויד סי׳ שמים ושמיש ו®׳ נשיע ונשין שם דאץ שודפץ
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תשובת מהרי״א

שאלה קפד

סל ’70וטוש משים השחמה ונס העסיק שם נרייחא רמס׳ שעמוס סעלבת
0־ ®,י51® *,5י ®ל בל ששמע! משמע דוקא עינם הוא דעונל אנל כדי

מזדו ^י^ P* ,״® rסל מלכים ונשיאים ופ״כ משום כמד כע״ש 10׳
מ*} *50ל מר’ גסי" ינל לליין שיי אמנם נס לזה מדק לא שמעי׳ יק
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גג

במקום עיסה עומדת בעי׳ ב״ד דוקא אבל מטח מרדום א'צ נ״ד דוקא

וחאיכחי מה בחידושי מסכם סנתדרין ועי׳ משובם סישנ״ש הוא p
סישנ״ן סי׳ מזה נאייכוח מאוד ולכאורה חי׳ מקום לימי שלאו סן יוקיף
ילא יוסיף הייני דוקא בהכאה שיש ט חבולה דקרא נכס״ג קאי לא יוסיף
סל חל״ט מלקיוח כי פן יוסיף על אלה מכת רנה וכו׳ שי״ב מנורה

משמשת דנגריס דימן ועדיין ס״ל לנן־י לסעסיק אף באילן משמחת דאו׳
סלי ומדש סלא״ש וגס "ל מסס ס״ט משום מור דוקא ומשום דגדול
כבוד הבליזח שדוחס ל״ס דדנליסס מל סשחיס דלנק דוקא אנל משמחת
יאי*’ ,ל גם החס אסיי אף נשניל כטל מלכים ומ׳ש חוק׳ בע־ז שם
דכניד עלן ונשיא דוחס לאיסור צענ״ח י״ל נמי דוקא צידד צענ״ח לאו
דאו׳ ופ״כ מוכח « Pסיגיא דגלמח דף י״ע נדב ומאדכסי שם בחידושי
סוניא זו בסיד וסדק״ל ובפסקי חום* שם סי׳ ׳"א ד״ב כסב וז״ל צעב״נז
אץ אסיד אלא כשעצעי בני ייוח ד״ס עוקרין ד׳ י״א אשור למשחיס
ולפקיד גס נכ 01ד״ס עיקור עכ״ל • וממוש טונא דחילוק זס אי יש לו
ליוס עצינו נבל סשחיס כנ״ל ונס סיס׳ סנ״ל כוונחם לזה כנ׳ל משום
כבוד לא מוי דלן סשמסס כמו ביש לו ייוח אבל על צענ״ח לא כסנו
סוס'  pועשנלא אץ ללמדם זס מזת ואע״ג לנאמח סדין דין אמס הוא
לסלי מס״ס משאץ משאוח כבידוח על סגסמוח .ע״ע ליסא  pבסוס' הטול והמחגר שם מיחורא דפ 1יוסיף פ״ש • וצ׳ל ע״ד אס אינו מכין
ונס מ״ש דנם בממס אסור לסשחיס אי י״ל דלאו דוקא אילן זת מנואל לסכאם ישע דאיילי  "3קרא חמס ובו׳ ומפורט אל׳״ו כמונות ל״נ ע״ב
בכסה מקומדס בש״ס מפויס יאי י״ל אף ננממח סמאס עיקל חסי מן הכהו מכס שא״ב ש״פ לוקח וע״כ בלא מטרה נמי איכא לאו ולימא לסי׳
מספל .וגס  01ש״ס עלון הוא בחולין ז׳ מנ״ל ולש״י בע״ז דף לע״ד חנ״ל .וסנה נעחני ורמ״א נח״מ pp״ חכ״א כסנו טי שהוא חחס ישוחו
סמל  .וארלנס נמיס' מטאי שם סתיפון דאף עתורסמוסל לעשוסס ומאסו עושה דבר מבירה רשאי לממחי כדי להפרישו טאיס־לא וא״צ
טריפה ועוקי־ן אף במקום שסוא עריפס כנ״ל ועי׳ נח" חישנ״א ליש להניאו לב״ד [מה״ד סי׳לי״ח] עיש .א״כ א״ש בפשיט דה׳ט נמיבהני
מלץ נמש״ו אי מוסלים לסם לכסחלס משוס בל חשמיח וצע׳ג עי׳ סשו׳ סלחי תנ״ל אשמו מקללחו ובשליח ב״ד ישא־ס לסכוח לחפליש מאיסור,
ותלי היא חחם ישוחו ועכ״פ באשמו נחדיא כחוב וכבשה ודרשי׳ שכונשה
חי׳י ס״ קצ׳ס :
מצאחי באדם כלל כ״נו סי׳ ל״י שכחב וז״ל ונחנו מסו׳ בע״ז שלא חחיס יצאניח ונמס כיבשה אם לא גהכאס א״כ לחמכא של״ .וצ״ל
אעפ״י שצעב״ח דאוליימא אס יועיל לאקס דבל מוסל עכ״ל נלאו דלא יוסיף סכחיב מסלו לחכמים  .איניא לשון המחבר סי׳ סכ׳א
פי* ללפואס אעפ״י שאין טסכנסעכיל אדה ודבריו נפלאו ממנידע״כ ־־חנ״ל באינו ימל לחציל בד׳אאם לא ע״י הכאה רשאי וכו׳ והיינו כמ״ש
כוונחו ע״ר סוס׳ ופסקי חוס׳ סמל נע״א דף י״א וחמום בסיסי חדא סנפ״י ליש המניח גב• שליח נ״ד ולא כסמ״ע סי׳ ח׳ מנ׳נ וצ״ע על
דפנ״ל הא נדעם סמיס׳ דאפילו לע״ד צעב״ח דאולייחא כחנו לנייסס הסת״ע נזה  .וגס הא קטיא לי מאי אדיא דנקט חש״ס נכחובוס ל״ב
ודלמא דוקא אליניס דמ״ד צעב״ח דלבנן כ״ב וכמ״ש נס«ון לעיל ועוד סנ״ל מס לחובל שחוחי מכללו ננ״ד וס״ל בלא ב״ד נטי הוסר מכללו
פייושו שעפיש ליפואס אפילו אין ט שכנס סטוס דנסיס׳ כחנו משום לאפרזשי^מאיסורא כט״ש המחבל וימ״א סכ״ל וכן בשליח נ״ד וק נאשחו
כטד לבים ובפסק סיס כהנו אס יש לו ליוס וצע״ב ־ והנס מרט״א מקלנסו כנ״ל וע״כ צ׳ל כ«'ש לעיל להמם מלק־ס ארבעים נע־ הוחל
מכללו אמדי׳ ננ״ד דוקא אבל סני גוונא דוקא הכאת לבד של ׳ :
בא״ס ססי׳ ס׳ מגיא לסלכה דבלי או״ס סמל בשם אמדו וז״ל כל דנל
קצרין ללפואס או לשאר דבלים ליס בית משוס איקיל צענ״ח [או״ת
נמס״ד ס ׳ יי״ח דמייסי בחדיא הא דהטלדכי דסעכס
אשמו עובד נלאו דפן יוסיף וסיים על" מ״מ לאפרושי
p״ מט] ולכן מוסל למרוט נוצ-־לת וכו׳ ע״ש הלי נקע נאנוס ללפואס
או צסאל דבלים וחיינו כע״ש בסוס׳ וגפשקי חוק׳ אמנם ק״ל טונא מש״ס מאיסור חגור כזת ודאי שרי וראיס טע׳ המניח דף נ״גדנלצעשכלו ימיו
חולין ז׳ סמל דלא של• לפקדינתו משוס צענ״ח אף שת" לציין כיכ וחבל בו רבו פטור ופירש יש״י דישאי לחבל גו ע״ש :והנדק שהשיב
כמו לדפואס וכיו״נ וצלע״ג בכל זח מיהס מנואר דעח האו״ה ס״ל על" מת״ד במי ששמע אשתו מקנלס ומזלזלס אביה ואפס ושוכיחה
בכוונת ססוס׳ דנדז סנ״ל דאף סי צעב״ח דאורייסא הוא שיי משים נדברים ע״ז כמה פעמים ולא הועיל שדי להטסה כדי ניסרה שלח מעשה
נצולן והס״ד א'כ בל סשחיס דאו׳ כעי דמ״ש ושפיר ממוין קושי׳ הטדז א״כ הסס אב ואם האשה דה״ל מורד גכטדם דהוקש לכבוד המקום
על השמטה סמוי כנדש גסמון דנסזןעלמ״ש נסי׳ שנדח שמ״טכמל אין ללמוד ממנה למקללס נעלה וכ״מ מלשון מת״ד סנ״ל ע״ע לאפיונו
ודע למקיס' בע״ז ד״ס עוקליס וכו׳ כמל שכ> כיון דלכגודו וכו׳ הוי מאיסור חמור כזה ודאי שלי [יעי׳ ב״י בח׳׳מ ס" סנ״ל בסיסו מביא דברי
כסכליכץ של מאס ענה וכו׳ מוכח דלא ס? כסרא״ש חנ״ל דא״כ ס׳ל עהלי״ו 1דנליחנמ׳׳י נפי המניח זת  mbזה ולא הדגים דפליגי אהדדי
נמי פס׳ט רון דלכטדו הפקד נ״ר ספקר נמל • ועי׳ סשונס נגדי ניטל להצילו בריא אי רשאי לתכוסו כט״ש לעיל] אבל הראיה דמייסי
כסונה חיו״ר סי׳ ג׳ ועי׳ נש״ג פ״ק דע״ז דף י״א על נתעה סועקר וכו' בעל סח״ד מתא דחנל ננלצע לפטור משוס לאפלושי מאיסיר שפחת
כנעניח כיון שיצא לחירום ע״ש ק׳ וחל■ לתרמנ״ם איסור שפחת רק
הדגיש יפס נסאנוור וכו׳ וע׳ נסשו׳שמש צדקת חידד p״ נ״ן ומשינה ענורח
הגישוני סי' י’ג נעלמו דנליחס מחשונס נונ״י סניינא חידד סי׳ יו״ד מדרבנן הוא וצ״ל הלמנ׳ס ס״ל הא דפטיר מק־נל בנרצע דלא כפייס
יש״י מנ״ל אלא סטור מלאו דאו׳ וממלקוס אבל אסוי וכיון דנאפתשי
וסי• י״ג שקדמוסו :
למה שתסמלנו נפסח דגלים נדבר חסכאה קול גן לוי לוקח מאיסור דלנק לנד נא עבר איסור דאוליימא כעין שכסנו סמוס׳ ליש
סנס עצינו כיוצא נו נלמ״א בא״ח לס" קנ״ר גני אשסו שנס דף ד׳ ע״א נכה״ג גני הרודה פח החילו לו לרדוסח וכי׳ ע״ש -
טקנלסו מוסר נהכוסס ומסיק ד pעיקר ועוד נס״מ pp״  '0דשליח ויש״י דפי־ נב׳ק שם דשלי לכחחלס לא ס״ל כתרמנ׳ם באישור שפחה
נ״ד יכול לסכום למי שמשלב ט ע״ם :ולכאורה •פלא אין שיי׳ לעטר מיחח נץ ניש׳י נין נרמנ״ם לא שמעי׳ מסתם דנאפרישי טאיסילא דרנק
בשני לאוין לא יוסיף פן יוסיף וכי משום שזה עשה שלא כדין נס הוא שלי לכסחלס לחבול נו כנץ לחכוס אשסי בשביל שמקללס אומו או יוצריו
יעשה שלא כדין ־ איניא בשליח נ״ד מנואל ננמ״י י״פ חמניח דת״ט שוב אחרי כסגי מצאסי במשנה למלן פ״ג מעבדים דין ג׳ הרגיש בדברינו
משוסדמניד חיניס לירא לנפשיה ע״ש .ות״טי״ל נ*.י גני אשחו מקללסו נסיכיא דנ׳ק תנ״ל לחרמנ״ם דאי' שפחת דרבנן הוא וכמב חט״ל ת״ל
וסיש חולקץ נלע״א ס״ קמד נא״ח חמל י״ל דפליני נמ״ש חסמ״ע  ”Pנאחר שמסרו חכמים הספחת דס״ל דאין חילוק נין אפתשי מאיסוי
מ* המל נשם סיי״ו דאפילו יכול להציל נד׳א ע״ש  .ונאמח ננמ״י דד׳ם נאפלושי מאיסור דד״ס עכ״ל .ועפיי דבר• סיס' ריש שנחהנ׳ל
ליש המניח נהדיא כסב ללא כקמיע ע״ש  .וא״כ נאשסו מקללסו י״ל ניחא טפי כנ״ל ועי׳ בגמרא מ״ק דף י״ו ע״א מנ״ל דנייטינין ומחינן וכו׳
ונימנ״ס סכ״ד ופי כ״ת מחל' סנהדרין :
בהא פליגי אם אפשל ליסלת בעמן אהל וכל זה לא מעלה ארוכה גני
תמרדכי דפ׳ תחונל שהעירוסי על" נפסח דברינו נ״ל עוד
קול בן לוי לוקס ונם י״ל כמו לממן מכס ערדוח גני מצוח עשת אם
לכאורח לתמידכי חש״ו פניעסן רעת דומי' דענד ואשת חוא
מסלב ואומר סיכת שאים עושת וכד ס״נ בשליח ב״ד מכת אומו עד
שימשת כמצות עליי לבא לנ״ד נפקודמם וחוא מליח עשת וכן תאשת לפטורים לשלם אבל לוקין ואצ״ל שתוא טעיס בקיצור פסקי דינין דתמרדכי
סכ״ל אלא דדא דחא קשיו לא מכי בסו נמגדלו ונספקחו חייבים כעי דמני
שלא סקלל לבעלת אנא סבנדו כי חיא משוענדס לו והיא ימשול בת כחי׳
נעבד ואשת וה״נ לטנין מלקוס אץ שיים ותיט דענד ואשת מחכימים
וגם וכבשת פ״י הכאה נמי משמע אם א״א נענין אקר עכ״פ כמל אבל
בקול בן נוי לוקה נס ז״א אלא צ-ל כמ״ש לעיל בשביל חיק ן חעולם להזיק אגל חש״ו אינם בני כוונת לגמרי פעולים ועי׳ רע״א וטו׳ז נא*ח
למען ישמעו וילאו  .ומס״ע י״ל כעי גני שליח ב״ד וגני אשחו מקללחו סיף ס" שס׳ג וחיו״ט פ״ז משנת ג׳ טס׳ הלוטוס ומחיוב תאלץ לא מ״רי
והוא ע״ר ב״ד מכין וסונשץ אף שלא סן הדין אלא לעשוח סייג לחורה החס ממני׳ כלל אגל במשנה דטס׳ ידים סק דרנו נטי פטור שמא יקניטם
כמו שסלקוחו לעי שהטיח אס אשתו סמח חסאנה ואע״ג לתחם נ״ד וכר א'כ נחש״ו דל״ל חכי שאין מכוונים להזיק משמע שתאב חייב לשלם
דוקא אמרו מכין וכו׳ סיים משום דססם מלקיח ארבעים ומיסת ממם ס״ד אשורו שהזיק לקטנים כנסטסו חם וגס לסע״ש חשי« בנק דף
ד׳ ע״א לסס״ד שם בגמלא ת״ט דפטור חאדון דמכת נסעה ישלמנס
קאפל מכץ ועונשין דא״א בלא ב״ד כדאיסא במשנת ליש סנתדלין ומלקוח
כמיב
משמט כיון שכבל נלקה ל״ט [ומת״ט נ ׳ל דמד לאו הוא דאיכא כי סן
יוסיף דק לפיש טעמא דלאו יאשק לא יוס׳ף הוא דאסי ולכן נכחוטס
דף ל״ג וכן נכ״ע נקט ש׳ס חובל בחנית במצח לא יוסיף וכו' בלבד]
אבל בקול גן לוי לוקס חיינו בלא חנולס ונזה ניחא נטי מאי דקשס לי
מל חני סלחי הסקי דסימ״א נא״ס ס" קנ׳ר ונח״ע סי׳ ח׳ למס ליס
נכסוטס דף ל״ב ע״ב לועד סרכא מה לחובל שכן סוחר מכללו נג״ד וס״ל
בלא נ״ד נמי אלא אפילו נמל לאשמי או שליח  . 1*3אמנם עפ״י סנ״ל
דנחנולס סי׳ם מובל דייקא לא חוסר באלה אלא ננ״ד אנא ח״א דנסדיא
איסא נח״« ייש סי׳ ח״ן למכה נלא מנורה נמי איכא לאו וגסמ״ע שם
חיגיש באמם ימלא ’יס ף למר לא שמעי׳ אלא דומיא דתחם דוקא
שכנר נלקה ל״טמלקיוח ויש ס:נח בהוספה לו עוד מכס א׳ ולכן •לפי׳
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תשובת מהרי*

עאלה ק^י קם-

מוז המנח עצמו .ולפי•} נם נסש״ו א*םא לס*מ לפעור האג0 .״מ
נסרי ממון משא״ב מנל נאים יל ספיר סאג ח״ 5לפלס שי דניים אנל
נאנס ן״א דא*כ אץ סגיפחן רפס נחשיו סחנלו נאסרים זנם דתי■
דעני ואסה משמע דסנוזר סאג ג*כ כמו סארי! ־ וטממא נ*ל מקיא
א׳יש כייסן מים נעמיסו וכי  pינסן נ״ו פץ ססם וכו' א״ס ד״קא
ונ״ז חיקא ולא ק־טן מחייב א״ניו נסנל נאסרים «*ל [שוג טצאס*
רש״ש נ״ק פ״ח סי׳ כ״ז וסכאכי]
 31מלאם■ גרמנים פ״א דץ י׳ וט׳ מננינח ונטוש״פ נודע סימן
שורט שפסקו ראוי לניד לסכום אס הקטנים כפי כח חקפן
וכו׳ -,ץ מכין ספבדים סגננו או הזיקו מכס ינס שלא יסיו רגילץלסזיק
—סנה מנה הכאם  onnנסכאם קטן וחמוס  .וניל דקטן פשיטא ליס
ספי לסי שתקדים דדטן סטור הוא מלשלם אף כשהגדיל אנל ענד םחי׳נ
לשלם כשישחסרי היא אץ לוקס ומשלם קמיל וכן מכין המנדים ולא
מקרי נזה לוקה ומשלם דלא סל שפנל מכין אוסן אלא פל שלא יהיו
רנילץ לסדק נפסיד וכדאסנר לס סיס משום ניד מלווים להפרישו .
ולפייז נכונים פסקי סמרדכי חניל נס נחשיו ואיל לסגיס כנ׳ל  .שונ
מלאסי נס׳ ספלאש כמוניח ליב קוף עיא פמד נסקירס * נסנד שמנל
אי לוקס או לא מסיט תרל ונעלם ממנו כל תכיל והנראה לפניד
כמנסי נסיר  :נאם אותיג אוסנ דנוק נלוניח סדשיח
סק׳ יהורא אסאד
(חניס מנן סססלר) נס׳ הפארם שמואל סקי תגאק מחישיק על סמיכ
נניי קכ׳ז הכיל ממימרא דאניי קדישץ ס*ו איל שורן נרנס וסלח
שוקק נאת •יאסור להקריבו ולדעח סע*כ ס׳ש שוחק דקאמד אפילו
עכמישי נמי אסור לכסן להקדנו דאחריס הוא וכו׳ והניח נליע והגאון
נאסלדוד ינסוח פיח חי׳ דרענשמק נעסינ אם הוא עלמוכסן דאם
מכחיש לספד סיס חוא סנפסיב מוחי לסקרינו וכו׳ פיש ולמרד איל
לזה דנפסינכסן ר« נשסיקס אלא גם נסס׳ג ישראל שפיר ניע נשמיקמו
דאילו מכחישו נסידאסיר לכסנים להקרינו דאחדם לדמן לדיש לרנד
ספיא מיהם אם סנפלים של חשוד נחחיינו נקרנן ומביא שור זה שהפיר
פל׳ו נדא ללאס נו ׳"ח מק שהכחישו לט״א כסיג סגיזכים כולם דשאים
לסקדנו נשנילנפליו נסלספ׳כדאי לאו דקים ליס לנפליו נודאי חולץ
נפזרה ל״ס טייח• וגס לא סיס יייח קינן שעליו וממילא נס סכסנים
אחמם סיממם על המושם נעסיג כח״ג לאכול עקיננו חלקם אנל
נפהינ שיחק גם כקיג כאמן ספיא ואסיר לתקמנו נם לשם נעליו •
אנל אי קשיא הא קשיא לפניך פחצדכום דפמד ארי נמסרוח היא סנר
מזי נימי נוומאחו ולתכי שימק וסוסניס סני נלאיס לא למונח קיימו
לנן אין חושש להכחיש ותרי לשיטה הניל עיב הא דארי נקט טכסיס
נשומק דכה״ג כאמן סעיא גס עני הנפלים ומ״כמטוסהלריכיקא מאי ס״ד
דשסיקמו לאו הודאה הוא דסני דמזי ליה וכו׳ ולא למזיח ק־ים פיט
מץ שאץ מנחישו סו*ל הנעלים במו אחמם אס נמלים הכחישו יאסור
1ל*ע ש1נ מלאח• כן נם' מהי״ט ח’א סי׳ מיו חמה כן על סע*כ
והי׳ דניע שפיר נס לדדיה אם שסיקחו לאו הודאה הוא יכול אמיכ
לחזוד נו וליסן אמסלא לעת שחק עיש ופנאר :
לסן ישיי נדים חזי ליה וט׳ ומיםוין שסודן וכו׳ ולא
אינפם וכו׳ ומומר לסקרנס וכו׳ משמע נסדי׳ דלאחדם
קאפר דאי שס׳קחו לאו הודאה נס לאחרים אץ תעיא נאמן ודלא כמ*כ
וטצריכוסא דסש׳ס נ׳ל דננא״ה לק*מ דנם לדידה שפיר אי סודא׳ הוא
אסיר מדאי 1נחלנ פניא חטאם ונאכל אנל אי משים דנא איכפח ליס
שחיין אקוד יק מספק כמו לאחרים אם מכחישם ונ״ס טונה למנ׳ן ספק
אחי אי היי ס’ס מיל :
קו׳ החיש סנ״ל על סמ*כ משוין נרנע נ״ל עוד לפמיש הכי«
נשם הרסיכ קפ׳ט מטימאח טח לרטבים יספק מחים לסקל
אשם חלוי יחיד נאיקור ברח דוקא וע*כ תהיי נאיסור לאו ש״׳נ מלקים
דעה לי איסיי לאו מיל א" כדם אנל נאיסיר עשה וראי קפק מסים
לתקל ניפפ״ש המיל נפיא מיייט א*כ סל טעמא דתמיב היא דלאסייס
ספק הוא ונסי דגחזקס לקילא לכיע מחים להקל  tonהא אימדע
חוקה סי׳ סנדא ומס שנמלים מכחישים ליה חד לנני מד דנעלים טנעים
הס ופרס מדרנק להחמיר היא אנל נאיס־ר עשה דלכ׳ט קפק להקל
מסיח מודה הסיב דנם לאחרים שר לכן נדנע לנניס לק איסיי פשה
הוא  pהנקר וכו׳ להוציא אם יונע ונדנע מוסר להקדנו ־ פרל טפס
מיץ ליפה חעיכ עסיי שיטח סישניא וסייפמית דלכאויה קשה לשיטת
0י^יא דנם י׳ם אימ יודפ נאמן הפד וכיץ נחוס׳ דיד ואטאי נאת
ספיא נגד חזקה נטונק חנפיד אינו יודע או שוםק ולא חייל למידע הא
ידל סיקלץ סל החזקה אנל לא עיי נר׳א א״כ רחקת אלים מונא מעיא
ומל דפ״א מלנד סחזקח כשיום שמנרד אמם איכא נדד חזקה אץ אדם
״'®א ילא לי גני ״Pf' 0"5ז שמעיד עליו לק נאמן סו תעד משאיה
למטש ®יי ס״א אי אפסי דים לדן ג״כ נ׳ החזקים מזקם כשיום
וחוקה עטוי מססינש עי׳ צלית פסחים סיף סיני׳ דר״ח סנן מנים איכ
נשאר גמא עד חזקה אנל אם סננדד טכמישי סישנ״א לטעמיה יזא
ס׳ל נד עסני עד חזק׳ עי׳ ס״י כשונוס דף כ״נ ה״נ ננד סזקס אץ אדס
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ססא ולא לו נאמן סנע״ד ננד שלו ונשאר חוקם כשרים דט״א שהוא
נמרי סרוג לנד עד מזקח החפץ שמעיד מליו שחים ודאי מעם נחזקסו
דטנרקרא אץ סנרא נאק עד חזקה וחיינו לדירים שטוען הוא נד אנל
לאחרם לא מסכי נד דידה עד מוקם יכן גס טמדם לסער נאפן
«רא לגני האחרים כסל טעם «רכ :
סג׳ נעל ח׳ס סי׳ קכ׳א כ׳ טעמא דספ*כ הוא ע■

ובתשובת

תפלים פו״ל מגעים וכו׳ וזהו נשית שכנר הוא

הקדש סו׳ל נפלים נוגעים אנל אני• נשייך חולץ כרגע גדיד וכו׳ אינו
נוגע ניני מודה חמ״ב מגדה ודפח״ח ־ ולפרד נ״ל ספי׳ז דקדוק
לשק ים*י ד״ם וסנא חונא לערן פסילי קינן נזנחים ונכורוס גרש
דפדט סר מקומום ונ׳ל ט׳ דני״ם יוצא דופן דף ע״א יליף לס מקרא
אחר זאם סוים העולה ומוקי לס ש׳ס הסם קרא דססם ננסמם הקדש
שנינע עפ״י ע־א וקרא דזנחיס ובכורים אמי׳ לנחמם חולץ סנינע
פס" ע״א וכיון דלתגג־כ ס״כ אניי גדיד נכס״ג נספח חילץ א״ש פיטם

עןץ•

יש״יסרל:

נלמנ׳ד טעמא דספ״כ שרב נסדי׳ אליניח דרס מרש נרי
כדי לחרק קישיח הראנ״ד שהניא סיסנ׳א לראי׳ לשיטתו
לחלק נין שומר ופועל לע״א דעלעא מחא דלעיל כדי שיודיעו פטור »גנ
למזקיח חד דע’א נאת וקשי׳ לי״ם לק מחלק סמ'כ דלאחיים ודשא
מתני נאמנים העד א׳ וה״ט כדי שיודיעו משים אחרים להפדס מא׳קידא
כנ׳ל:
 QJOKדעס סחוס׳ הוא דלא כספ*כ מפ״ם נקטשין ס״ה פיננד״ס
נטמאו כו׳ לכקשוח ארי אדאניי וז״ל ורן קסם לקטן
דנאמן לומר סודן נרנע אע״ג דאין נידו להיניע שורו מ׳ ולהמ״כ הא
לק־מ משוין נרגע דנאפן זהו לאחרים שאסיר לכהנים להפריכו אנל
נגינתן שם לעצמו אמר אניי דאין נידו אין כאמן לאסיר טל הנמלים
כרל :

תשובה קסת
החולה ארץ טל גלימה הוא ייטיב לכס החשיפה לנר ינדוד
פסיס רימור חריף ונקי מופלג ומחודד ועליון תיאם ס׳
היא אוצרו כשיס מיה׳ אסרן שמואל ר׳ מ׳ז הא׳ח הצנועה
מכנ*ם פדה יודיש מחי׳ פס נסכם ככדי הילדה מילת
סם״ ננ׳ש :
קגניסי וגרר החקירה שהעלים על סמרדכי שהראה סרב
מיהפ׳נ' כהן כי׳ לפרשו שאין יכול להכחישו משוס שענד הזמן
"ל שכנר שכח וכי׳ ז״א דשח שפיר י״ל דוד׳רי נתכחישו ואופי שלא
שכח ונד לו שמכקד• ועוד למה היצרן■ הערדכי נזה להוכיח טפיגיל
דזנחים ומאי אילימח זבחים טפי מטסיום דדיסא דנייימא סל״ל נץ
נמסרו ם נץ נזנחים מון שאיל מה שעשימי טמן רום פלוני ליכאלמימר
דמייד נטמדשו^מק שי״ל שמי שכח אנל נאפם סד יכול חמ׳ל הוא
להכחישו ולומר ני• לו שלא שכח כנ״ל נאופן שאץ מקום לפירושן■ אנל
מס שסונם לדהחי הוא חפייוש האעימי נלי פקפ ק וסמטאן >3־ היא מן
שמספקשיס וסולק על סאמם ויציר לידע מה מתורמ״ל כהן מ׳ אופי
נזה ומה סס ספי' דחוקים שהשיבו לו נזה מכני נאוניס שקדמוני אסר
אמי ואם באמם דחוקים תעהידפחיכי יקנל הפי׳ הפשיט סאמח׳ שכסנסי
לו והרע נזה :
 n0שתדגשם על סש״ך יסי׳ קכ״ז שב׳ הגמרא רין מנושל אץ לו
עינו הא י״ל מינו חייט לערב נו יי׳ג ומיילם יפה כונם נזה
נ*כ לדעת זה נפפט שלשים שנס סעלימי  pבפנקס ודל ומ׳ש -•B0
הניע רץ מנושל לכאו׳ חמיה דתא רדו לאינדי כנין לפדנ נו ”"נ וצ׳ל
רדו משים מינו דמ׳ל לשקי ע״כ נעי׳ ניט למשיח כטענחי לכסן ממש
ונ*מ שפיר רין מנושל עכ״ל חיי קישי׳ והירוקה כדנדן י וסמישיא
שהקשיח על תמ'כ ננ׳י שאץ ע׳א נאמן לאסור ס״כו דויזא לספנךד
לנע״ה ונ״נ אנל אחייס ע*כ חיסשים למדום חע׳א ואץ יכולים לסמיך
על סכחשם נעת׳ג פ׳ש א״כ ממר׳ קדושין ס״ח הא אימים קדסמני
וכי׳ הוא מומר נקרינומי׳ ואמאי הא הריניחי׳ איים יכילים לסנשא לי
שצריכים חס לחום ליניי' ילא לסמוך אדנדו מציע קושיא נאה ומיכה
שוא ונהניסי נת ומיד אמרם׳ ,לאיזו חיח ולא מצאי ע«ת עני אסר :
 ,?'Jmלפום לתיטא הד ודל המ'כ אחדים לאו כל כמינייהו לסמיך
על הכחשה דנעס׳ג יפ׳א נאת נאיסודס משא״כ לנעידג
וניב שמפסידו ממק לסם מכ׳לא׳כנכח׳ג נקידיסין כמי סאינה נאומם
מליו לאסרו נקדוניחיה שהוא הפסד לו כמי הפסד ממק כיק שהוא
מכחישה ח*נ אינה נאפכם על קרונוחי׳ לאיסרם עליו אם תם רולים
לתנשא לו כמי הפסד ממון ונם הוא ונם קרונוחי׳ ס׳ל כמו נעה׳ב ונ*נ
ולא דמי לאחרים ממס שאין מגיע לסם שים סססי אס •מישו לדברי
סעד ויפלשו פ*סילא מ״ל :
כיק שהמ״כ סיים נלשוט סרל נטעמי לאסיר לאחדם חרא
נאיסידים א*כ גר קדישץ הא קי׳ל אץ דני סנפיזס
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’70לחי מחמח ’יאה והחי עיש וכיב pin׳ גזבחים כ׳ג מיג בדיה מלל לוקה מדגדג לשלם לו ילנד׳ לעניד אינו מספיק דנקללס נסדאגל• קרא
יה׳ נכ °סי׳ח ונעלמו דגייסס מסגאק בכנפי יונח סי׳ ג׳ שם נחיפון לא מקלל חלש שאינו שומע ואינו מצטער וקיו לקטן ססימע ואיט מצטער
ע*ש אלא דמיס׳ כס מיט מומי לעילום קרי ל" רק לנו לשמים מקד דבכיע סשוו סחלש שונוס וקנון ועיש הכיע דלין לו עסשלוע׳ נושם דל
כוונתו נסיפן לקשי׳ לי׳ לטס פולס סלפנים דן זח ניראה לי והא קלא
מיש ומי׳ סשונם נים אפדם :
43י $דאמחזק ודאי חזקה דאודימא הוא ולסור למולו ואפי׳ אס כסיב חלש וססיד קטן ושועה לעיש לק כמג סכיע כוונח סלמג׳ס סוא
חוא דוצת לא שנקיק ני׳ דקפק נפשוח לתקל טדאור״פא לפעול מקלל לקמן שאים נכלם לק כמג ויראם לי דמקלל אח קטן
וכנ׳ל .אנל י»ק ׳חסהו׳יק דלננן הוא 0׳ דאיכ׳ pin׳ טהיסדמעימא נחד סנכלם דוקא הוא דלקי וניאל טעמו דילין לי׳ מסנלא כמו משלועי נשם
גופא משא״ב נשיי המועד אע׳ג דאיכא חזקה דמעוג׳ לא אסני  •pmדטמ1כ׳ דוקא ננכלם הוא לא זולסוסא ודאי צדן למלוסונילאס לי ת'נ כוונס
לכ׳לס מן העני׳ גיש נדחוס  opmדקל שחומד לנבחן ־ ומהינו אפילו פכ״מ ובניי ס׳ע סי׳ כיז מנואל שק כוונמו יפויש  .משא*כ בהכאה
למיד וסמים דאול״סא נטי נא משול המועד ילין לה כיון דאיכא חזקם דקלא לא ’וסין בגדול נץ דמם המוכס כםי 3מסי סימא לן סיונא ואי׳
סקרה כג״נ' אלא לאויייקא חנ3ימ הוא לדידי׳ כמים לש׳י נ«ס׳ נידה דן דאולייסא גס נחלש נם בקטן ופשיעא דליכא לגדלן טחיונא דעמון דהא
מ׳ פ’א גדיה !סחוס ואוי״מא וכו׳ וכ*כ הלאיש ליש נידה נהדא עיש קייל מלקום סמול ספי ואין דנץ אספור ק הקל עני׳  .ונם ליכא לטיטר
[יכן מינם מסידויא דגעיא נינסום סיד נוסמום וסול המועד כל׳ דילפיק סכאס ממקלל נזה דא״כ לא הליל לסימנים למקסם קטן סמס
שמעון  pגמליאל ואס אימא איפכא סליל משול המועד וסחוס]  :בפיס מחובל אלא סל״ל בקטן סנבל׳דוק׳כעו נקללס והליל נטי ילאס לי
מפכים לחמוס על פסק המחבר מיד סי׳ לס׳ג סיג דאחיום וכו׳ כפו שסלס מקלל לקק סנכלם צילאס לי .ונם נסכס לענד דלוקס
עחדקום נמלי דמני וסד סנמ״י הוכיח דע*כ גם לני מודם סלי ניאל לעבים עצמו טעמי נגדם מחובל סלכה נ׳ שסלי ישנו נטקצם
מצום וכוונסו מסיט הוא כאשס ישלאליח לסכאס אנל לא טמיוב משלומי
כס’ג דנעי׳ ג׳ דמני וליכא דפליג עלי׳ נזה :
נס נקים מקום שמואל נהי׳ דינים ליו'ד השיג על פסק מטון ילין לס אלא מדסקס אשס לאיש לכל עונשין ולכל דינין שנסולס
המחבר טפי׳ דנלי סנט״ .,ונטחיכ נעלמו טסנו דנד הלנה וס*נ לענד לסלסטאשס ילפיקאלא כיון דננעלא ביק פיח אימי להא
פוסקים 1ז*ל סיייו נמא׳ו נסינ א׳ ח*כ מל לאסון ועם טמטם מילה דאגדן נעצום סוא וילפי׳ לס מאשס לסשלומי נשם טייסי לי׳ הכ*מ דנם
וק שני לא ימול שלישי דנהלי דמני הוי חזקה לגני מילה וק נאיווס לעלקום שק סיט גופא וכמיש הרטבים ונם אפשל לל״י ססם דטטפט
כגון ג׳ אחיום וסלס האחס ננח ומס וק פרס לא מטול גג׳ ננס ק ענד ממשלופי נשם דאין לו אחוש לדד׳ מלקוח נסי ליכא בטכס לעבד
פשוט נינטוח פ' סנע״י וכן כמג למיס עכיל והעמיקו נ*כ נד*ע סאלון מסיט דגני לא זקן ומ׳ ונקלס אחין כנדב וענד אץ לו אחוס ולטבים
וקייס עלי׳ וזיל וכ*כ ביי נשם סלאיש שכסב כן נפי הנעיי מכיל  .וז׳ל דפסק כמ״ק סמס אמץ■ נעצום הוא נם מלקום איכא ניס מסיט ולסכי
הנ*ס סון ק׳ לסיג לחד שהניא ניע דאחיוח ממזיקים ומיסו כאן ודאי דייק סכיע למדו עדסכן סחונל בסנד וכר ודיג נטלם וכו׳ סייט מזיק
כלאם לומל ספק נפשוס לסקל ולא מטול שלישים וכך פסק נשיע מכיל :אנל לא דלין מלקוח טמפון כדל .אנל בקטן וס׳ם מוסס וחדש שאץ
נכי מצום מדל נסו אזהרה ואיקל דאודיסא למבול נסן:
ודל קשיש פ׳ תנע•’ ס" ליג ואפ׳ג דמשפחמ נכפים וטלולפיס נמי ס׳
נערי שאד ד אס עינידפסקו של סינונים יסמיג שיש עלון
גפשום סוא וכו' אפי׳ דני מודס שאין למוש למשפחה אם לא שהוחזק סלם
סוא נניק דפיז סין ע׳א החובל ננם קטנס של אשלים וכד
דמני וכ״כ ננמ״י ומ׳ע נלאה דנני אחיום אן נחלי אחיום סוי חזקה
אפילו לטנ׳ן נכפה וטצולע וכו׳ עכיל סד גם אליבי׳ דנעיי טפי׳ ונס".אבל סנלס כקרא■ נסי טססנל נח לא מצי מנל וכד פירש לנד ונט»
לפכץ נכפה וטצילע נופי׳ מחלק דדוקא למשמחס עיי קרבם מיסק או דאין אדם רשאי למבול ננסו דסא ישראלים ודא ומנר פל לא יוקין ק
שאל בשר שאינם אלא בים אב אחד לא ח״שי׳ במרי זיפני אבל אחיום *וקין הד פקמא ליס צשיק דגם אקטן אזהר לחטכא מון דשלאל הוא
שסם עצם א׳ וגשי א׳ טל הדוב מזגם וטבעם מוח ממש ני דם א' לסם סלי הוא נכלל אמץ־ להא אפי׳ ייי דפליג נעבד דאין לו נשם דלא נקיא
אלדן בקטן לא פליג דננכלם יש לו נסם כדל:
סוי  opmבמד דמני ואיכ פסק המקבי מיסכס מכל הפוקקים נסלסמדי
סקשס על סס*ס גופים אטיוד הוכחה לזה פפיי קושי׳
שסד לא סוזכל גמדי כלל סא דאמיום כמי שסשטיטוה הליין ולטבים
קמיע פי׳ג טפכדם נשם מהדי אשכנזי לעיר טילה בנכד
חס גרוד :
שלא סזכילו ספיסקים דאמיום פמזיקוח לענץ קטלנים דל כשילה אפאי דחיסנסוסא אימי לקיים שרפס ע* נכדי וחלצפיעפיי
מסוס דלא צריכה לגרמל דקיו הוא מנכפס ומצורע׳ שסיא מפד דנד הגאון סמקנם שכסב טעעא שלא קייס אנלסס עצום פילס קורם
"יצ״ש כלל מ״ב מל נכפה שלא מנס אומה שנצטום ללא ה״ רשאי לפנוי על איקיל חנודס בעצמי שנצטוה עלז .
י™ ’ f׳ס ומכים לפטיש נקעון איכא סכא פוד קיו אמיוים א׳כ גם אמר שניסכס סודם ולא נאסרה עילם לבני נח אבל איסור קנודס
ירי  wppנץ לעצמי נץ לזולסו נשאל ק״ס אצלם  .איכ נהי יעילה בעכויסכסי
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’ימפמת י , *Lזים פילל העמד ג׳כ על סגדלס המחבר ניו׳ד
״!ו־ •^ 3'°צ^לעניד נמנם׳ ומנזעם׳ ש־ד הכיד אוסיג ודשים:
»־ ־
___x
״
סכ״ג דעש״ס  .׳ קכתי
דמי שנם וסידצסי בזה סעיסס המפלסים במסכה למלך פיי מעצמם על
סק׳ יהודא אקאד
®סי סנהדרין דט ע׳ב נדיסוהא ®"ר וכד אעאי לא הקדפו סמיהסס
על קונדס הנדס מגדלה ולק״ע דהא ידע סעקשס דמילה דוחה שנס
דמסרסן פא נפי דא חדלה וג^כ שפיל סוכיה דנדב לא נאעדה לניב
פייט ושלום וכל טוב .לכבוד יינ ומבעי פד לאמם סיס
דאם אימא הא ליכא איסור חבולה ננ״פ ואגמר מנס נדי נכד למול
סיב סגאץ הגדול סחרן ובקי העצום פסויקם צדק ממים
ולעס דסי שבס :
כקש׳ס מדם שלטה קוופטש  .אנ׳ד ודע דק׳ק לייפניק
 O'KIפוכח עזה דנם בקטן אקל לסבול ושגדל פפיטא ליס לגדס
נניק סיז נרא הדל הכץוס׳ט דסלמניםוקרנ ואדרבה
יס*א :
ןע״ךן קנלסי עיי המו׳ הנכבד ר׳ אשי *קסלסו ט׳  .ושמהם* בו על סטור ונדע שהשמיטו דץ הקטן בזה ציע  .עכ»ס סדדנא בי מגדדש
תם עונג ושטסם סולח לשמח ברון ד מ טצאסי ל• מנר
זסשהי׳ סשיט לי סמצס אבל לא עטטעא דמי כדל
בדני סמדש אשל סר מפכים סי׳ קושיים׳ נפסח דבליו ואטלסי להעסיק
גדע טס שחדשסי באסרם ד^כא איקל חייל מקם דשאיע .
נפקופי אני עומד דאגדג דגם נשנגס לאו איכא איקלא נפיל
לעיניו הנדולנדס טקונטדסי אשל כסנסי זס כמו ששה שנים שעברו ועמוכו
יראה על כי מונחי בשלשה פירוצים לדטסו הלחנה וקרנסי אס סראף* אם ודאי נעשה האיקי נפבל שאני חיל סימנים לגדה מחובל הדל
למת ■ספה ואס זו הסי׳ דסיסי ורחקחיו נזלוע  .וסעסקסי סכה לוטה כל הטכס אדם וכו׳ דלן כציון [כיא בזיון] עובר בלים וכו׳ וכיח לקן
סקרג ונולדים הכיל:
___
פה5.דם פיני עלי׳ נאמריםעכםני הלז :
דלא אסלה סויה אלא דזקא דין בזק וטעעא ודל עלסנא
נלחול עלסלאשוטם נדני החדש קצאסי לדו שאץ איסור
דקלא דנדב טעמא ק זקן ום׳ ונקלס אחין וכו׳ הרי דעל
מלס למבול בקנון ללא יוקן  Pיוקן בגדול סעוכס
ונלקה נגיד כסיב וספק עלי׳ מר מרסנים סיח מחיינל שכי כל סמכה נדונו מסה הסויה ודועי׳ דססס מלקח בניד המזוג מדבר דדן נדון
דוקא ־ ובנ׳ק דן צ״א סיב מדמי סמים בגין לבל מקדם דנבדס יקיש
אדם בסי מישראל נץ קטן ונץ גדול וכו׳ סיז קני בלים וכו׳:
אפם כי אמר ששלחם• מכסני מפסגי ברגמים ומלאסיו סמ׳ה וכיק דאעילו בגדים ים*ל «דלא ילא יזיל לא אסרס מורם אלא דיך
נפקפדס דלאכוום* וכן סקויג עסץ פ׳ ונפל ס׳ החרדים כמו הכחשה כגרש הרעבים סל׳ מלכים פיו הלכה מ׳ איכ מכיש גיסו פסיד
!לא לאיסי צא׳ מנושאי כלז לבאר מסיק למדו דסדי הוא דלא אסלה סויה אלא דין נזיין כניל ומכים לפפיש סי
_!
נטעם סימנים דמגדיב במכם לקמן דלגדק הכאה מקללה וקללה בקנון
ק וצמיג:
"
םגםר ’זי״נ

אבל אקל לו לפכחם למול משים איקל חבולה כמו לאניחם אביט
קודססנצטוס על הפילה ולא הוי אפשל לקיים שמיהם נדי נכד  .ולק

תשובה רמט
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 TTkXTIומהגר נח»« לסי׳ סיכ העסיקו לשק סימנים והשמיטו
מדגי.ן סך רגץ קטן וכו׳ עשעטדלא ס? ק .ולאים מר
דבלי סכ״« ליע כיו סהל‘ סנהדרין נעקלל קטן דלוקה הים דלפיי
 p>nד״«ל נוקם זק ממיש ק1ז שם נמעפא דחובג בעבד

תשובות

סנכלם דוקא חייב דלין ליס מבשם כמים הכיע וסלי נחשלומי בשם
קייל פד שעסכוין לביים דוקא איכ נם בהכאה ובקללה  pדוקא נמכוץ
דדן בדק אסיה סויה כדכמיב קיא ונקלס אחין וכו׳ אנל אינו טכוץ
לגזיפו אין כאן ענדם אס’לי לי" יאיסל לשאיע והוא קניס סרמנין
שהניא

א <יהודה יעלה> אסאד ,יהודה בן ישראל עמוד מס (304הידפס ע״י תכנת אוצר החכמת

(0

תשובת מהרי־א

שאלה רמט

שהניא הסיע פ״ג מסל׳ שנם הלכה 3׳ למין הימנים שם והוא שנרם
הלין ק*פ שמונה שרצים לדחוס לאי׳ סממן ממוכר כשום ־ ועיין
עמוס דף ד׳ עע דומי׳ דלנישם דאיס ניס הנאה ופילש׳י שם • ואיכ
אפילו נענגח סקילה נעלאכח שגס פצינדכנון קמימחקיקם וצירף אפי׳
לר׳י מוסד וכ*ש שנגם לאו והא דעחלק שיס ליס הנחנקין נחמדה נין
מנח לאו לשננה חנק שיינו מוגל נאניי דוקא דלא ננחל מהאי קיא
דלא יקיף וכו׳ ונקלס אסיך ופו׳ ונס נלא מכרן למומו חייניס רחמנא
משאיכ חונל נמנרו:
__
ןיען להניא עוד ראיה לזה פפ׳י פ׳ש לעיל דאפילו לורד מילה
ננכיי כשי אנל אשיר לו לעול משוס אישיר חבויה א*כ קשה
אעאי כשל המילה נימא מק דאיל לא שענד אי ענד לא משכי ־ וק
אשס שאין עליה הפלוס עקלא אוסו ולא אוסס ממילא אשירה משים
חנודם אע לפיד כשילה פילס משים נגרו כו׳ אמא* שמא א• עניי לא
כהני אפ*כ נלא מונל דלן מיק לא אקרה חולה כמל אלא דלפיז נדחס
הראיס שסנאמי לעיל על חובל בקנון דחית פפאי דמילס דוחס שנח
ולא אפשל לקיים שניהם עיי נכלי .לק ניל דאיסור חנורס לנינ דלא
נפיל מקיא פן יוסיף וכו׳ ונקלס אחין וכו׳ שפיר לא נעי׳ נית דין
מק ונם אזהלסן היא פיסח! ח? דוני׳ דחונל נאניו שגנח חנק ראשיי
גס לדפואס שלה דלן נזיק כניל ־ ואיש ראייחו דלעיל על חובל נקען
וגם איש עהא דחשח כשירח לעול עע דליכא ננס איסיי מובל משום
דלפצוס מכוונה ולא דלן נזיק הוא דאלע מפא אי עניד לא מסכי ־
ונסר ניחא לי טנח חיש׳ נקדושק דף כ״ע נרא נדיש אומו וכו• והקשו
וחיל ח«ן נלעא הוא ופעור׳ י ומעוס דלכאורם דלעא קרא ולא אוחס
לעפועא דאשיר למול  .וק הקשה האלגאזי נש׳ זסנ שינה ־ ולפפיש
איש מורג לפיד אשם כשילה למול נרב ליכא אישור אצלה דאע נימא
א* ענד לא מסכי י ולמיד באמש פסולה למול "ל משים אישיר חנולס
רק דאין עליה סעצוס משוס חיק גלעא וליצ קלא אוחו וכו־ לאוסרה
כניל י אלא דלפמ״ש ער פפ״י שנרח פעיא דלגני חיעק עכיפ מסכי
דמאי איכפם ליס נאישוי דעוסל ליסא לראיה זו • ולכאורה מוכח p
מפיי קישיח סמל לע״ד מילה בנכרי כשל והא ננכר ודא* ח״ב מתל
נם שלא נדרן מיון כניל וכדקיל עיכ סר לסגאון המקנה נשירוצו מל
אביהם אבינו ומפא איכ אי ענד לא מסכי ־ יק קשה על צפורה למיד
שהיא עצמת מלס וסא קיום מח׳ס סיס ואפילו שלא עכוין למוחו
אסורה לחבול רק שאינו עצוס למולו ונימא לא מסכי מעשיה י אעיכ
כסנרחי׳ דמי לגני סחינוק מ״מ מחני אנל אעיג דליחא לראי׳ זו מ״ע
ר נלאיס יאשונס מן הקיא ופן הנמלא ויק השניא ומן הפוסקים
סמל דנמכוק למצוה שאין דלן מיק ליכא איסור חינל גם לייי דאושל
דשאיע :
—
לימא לעיש מל די׳י וליש נעקלקל אזלי למעעם נפלונח׳
דעקלקל נחנולס עפ*י קיש״חי סיאשונס :

וממילא

ועיל

חירוצי לקושיה סעחהשיק סי׳ סעיד על שמירח מגיא מסי׳
יורע שכסנמי ניום הח׳ אינו עוני נבל שעה עד שיענוד
סיום הקא משא״כ אחי שענד זענו יום סח׳ כל שעה עמר אנל מיע
משניחו משעה דיו ולמעלה עוני עליו כל שפס נסיע גופי' ועי׳ מסו׳
פאסנם חיא שי׳ פיס :
מכיס ראן נזה מחר עעעא חיל הר נימול ליוס א׳ מיד
מוני וגלי לן קיא דיש נימול ומנ׳ל עוד להקל דפר העלב
איע עתי כמל ואיסכא עקסנלא דמשניסו לולא דהוי ספיעוע דאן לק
דהסולס ר ביום סיאשק היינו אומיץ דהיינו טפיויטמצפלא והויכניוש
משמיני ולדעסיס דעי לא עבר אעשה אלא עד העיב כעילה • וסשסא
ובשת אן לפעע נימאדכל שפחא עתר פליסאסמסה י ולדעסיהאפשר
לומד דנעילס מציצה לא עני לשימם סימנים מסאע נחמן ־ ואפשל
שרק  pנעניא וכד מכיל :
סוף דברו ממוסים דמ״ש נעילה גלילם לא פני י׳ל בלילה
ירע של פקח אמי יום הח׳ אי משוס ידלם שלינז אינו
י
דוחה יו׳ע ונם אק סלק בלילה לכן איש עוני אז דאניס הוא
ונם ששמשו סר אינו מתי ניויע מסיה גופי׳ אלא דמירע ונחוסיע
נכל 3ןעה •
לאש דברו דסא מעול ליום א׳ מיד עוני וכו׳ סעוח יוסר
שיושב וחיש באלו הוא סלעע׳ש י ואני נעניוסי לא אדע
סיק מצא  pסידמ ■ ואדיבה הא פשיעא לי עפי דכל היום זמנו ואק
עתי עליו עי שיעזור כל סיום יכ׳ס לשק סש״ע ’■'י ישי׳ לסי) נימול
נאוסו יום שנולד ורע לשי! ישיי שנח קלים סיף ע*א אק ננס מעסק
עד שפנה אלא ניפול עד והאי עד נזנחו ביום שנולד והר נקע ישיי
נפי ככרס שילדם ולמסר כסגידה יכו׳ משים דקספא לא אפשל ניוס
לדסס לעמל ומס נימול מדפ*כ לסעד שנולד קאמיאלא למסר קאעל
מן נסתרי ע״נ שם ני״ס ילדה וסענילס וכד דכל שאין אמו עעאס
כייס אק ממחץ לס לס׳ עמל ־ ולא סיים נמלסא כלל שרעול עד אלא
שרעול לאחד ולא לשמונה חסו דכ״ני׳ מקיא שאין נימול לשמנה כואעד
י׳ אכן׳  piילד ניסו שר«ו 1לא׳ משים דלא כסיב ניס ח׳ אנל עיר

למל

הנה

רמש

®ק׳ ניי יו !ורויו יעלה

נשמה שנולד מהי סימי • וסנה מראש צולים אראנו נעצם ידים הזע
רעול אנרסם ופייש רענין נו ביום שנצעוה י תעדייא ונילקוע דרסי
נעצם סיום נאצי חיום מעש ולשק הקרא נעצם סיום הזס משמע ביום
שנצעוס נו ממול נחצוס סיום ולא נשמרים עד • ועינה אני  pגם
נבימול לשמנה אק עוני האב או סניי מל עשה מד שיענוי היום לגמרי
דומי׳ דנימול לא׳ ורש לשק סכ׳נ נדיע סי׳ לשיא דהיס אנ או הניד
כל יום שפעכנק עתיק נעשה ואני משחפק נלשק ישיי הכיל נרעול
לא אי לא נע״ יום א׳ שלם עעליע .

להושית

ער  yfnאן ניס חיאשק דלמעיעי אחי אין אפשר
להחמיר עליה שיענוד נכל שעה ־ הנני עשיני אק תינ
ודאי  pהוא דסא אמרק נמסכח ריס דף ס׳ ונעגילסדף ת׳ עד מרש
ימים ימים אחה מונח לחרשים ואי אחה עונה שעוש לחרשים  .ומידע
הכרע הח*צ נמשו׳ ס" קייר והרבה מהאחרונים דפדיק סנן אק שלוי
נכיע ״נ משציג ל pניום השעיר ימול לא ענד נ«*פ ע אאיב עניי כל
סיום סח׳ דמלח חכמת ניום ולא בשפה ! pנסשנימו אי סר בחת ביום
היאשק סכי הוי דינא אנל השתא דכמיג איך חלק תר סליא רחמנא
לע־ע זו דמשנימו נשעוח סיום דחצי יום מיחד ומצי אשד נכל שעה
ושעה עוני■ הוא:
ענואר נכל חפיסקים ומעשים נכל יום נשבח מלין אחד
לה0
מפלס עוקף וק ביויע תריס נץ קראם השויה לסקיש
בפורים לאחר קראם המגילה ואם בכל שעה ושעה של יום היו׳ עיני
באש־ל דאוריחא נשיהוי מציה מניל לספיסקים להסיר איסיי דאף על
מנן אעיב זרזוס נעלמא לשינת מציה עבדי׳ ליס ננקד סשכם לק
קנעו זעמם הללו נאיכא עעע׳ נינלים וכיז פשיע ־ ואגב שיעפי׳ כתג
על מכיס על דנריי נזה ישחקע הדני ולא יאמר • ונספק הוא כי סלילה
למלוק על האפס כי לכאירס ניע נם לדיכא בשני סינוקש שנזדמנו ניום
א׳ למול אשל לא׳ היה נזמנו ולאחד סיס שלא בזמנו שנדחה עז ענו
עמעם חולי 8י מהם קודם למולו שנשאל על״ נמשו׳ יד אליה p״ מ»א
ולכאורה לפמ*ש אוחו שמענו איבו עונד עליס פד הערב משא*כ אוסו
שנניזעתל נכל שעה ושעה הואק־רם אלא דנילכסיג כיק שדפחולעול
אוחו אינו עתר בקרעה ואיחור בלבד כמו משהה ח1ן ורעמו לנעלו •
ואדרבה אפליק נזה שנדחה מזמנו הואיל ונדחה דחה לאחרו טאוסו
שממנו ואין כאן מקומו ולדעחי יכונו דנדיו נם נעיר על וסאעס אהת
אינלא לשק דניק נמשכה כדלים ל־א עינ שלא נמלה לפשה סצדיק
עליה מלא שעה ציע וע״ן לש” שם ייש דף ל*ב ־ ונר׳ מיס' שועה
ייא ע׳א דשעס א׳ חמס לאו דוקא וע״ משו׳ מסרייע יספר שני P״
מו ממאיס ועי׳ מריע בלכוח לפיה עזה :
 HflJMאעיחי לסעמק לפרו כאשל יעמד למפלס רש מילק ח?
עוד הקשה ספלאס שם נכהתוס דף ס׳ ניע׳ ואתיל מקלקל
נחנוית הוא וכו׳ אשהעם׳ ,דסכא חיל באעח המיל דלריי איצעיין נני
מילה משום חקק דמפק כרקבילא ליה לי” בחלזק דף ע׳ס יכדאמר
נשנס כל אומנא דלא מק קככחא הוא ומחללים שנס על" איכ אמ׳לו
נחשב לנוף המילה לקלקול מימ נפייוק הדם הוי ודקק ואצעלין קרא
לעשר עילה אף דאהי׳ מימה נדב חילול שנח נעפלק הדם ולנכן לנזעע״הו
דקנילא לסו דאק דישה אלא ננדולי קרקע וט׳ ועי׳ מירוצי שם ■ ועי׳

ה

נרז׳ס בשמעסק וציע :
דמויי חגאק נש׳ מק אנוח דף עיח ע׳ג סקשס אעחר׳ חל
של אחי השבח נשבח אמאי סייג והא בלא״ס עילת מקלקל
הוא ולק סד עמקן משום דהוי חיקק מציה וכיק דרעיל למון ח׳ ציין
להעיף דם נריס א'כ סיל מקלקל ואיל ־עמר׳ ס׳ל עקלקל נחנולס חית
דסינח לישיי דקיל א״צ חקק כלל לייש :

ן^׳ל

אבל

לסוס׳ דנעי׳ סיקק קצס קשה מאי חקק איכא ־ וחילץ
דהמילת פשאו ’שלאל אפילו סין ח׳ אלא דצרין לקיים סטפס
דם נרח נז«י משום מצוס ומק דמיע כנר ישראל הוא היל מקק
נביא ונס סיסי דפלינו אפי׳ יש" נסיקק ננד* יסיל חיקק מלוח סיינו
שיהיה חיקק גמור אנל מידת דחיקק קצח מקלי עיי מיקק נברא ענדה
נעיעוח בלשונו י (ונמטק נזה מור הגאק לסנאק נעל שאנס ארס P״
רב הקשה  pעל סימנים אחיל דעסנ" כריש א׳ן פקקה חלפנים
דפסק כליי ושי׳  pעשית) ולי חלעידו מל יאים לסניסו משמעסיס
דהקשיהי לפע׳ש סדא״שס׳ ריא דמילה לי״ק מלשק משנה מל שלאחי
סשנס נשנס חייג מפני שלא עשה עציה ד1כ ציץ לחזוי ולהטיף עע ני
דם נרם • ומסישד״ם הקשה אעאי השומע נשנח שדממו כשילה he
קייל כינא אי פניד לא מהר י ושי׳ מהריעו כיע דנם אה ני«א לא
סהר לא עמקן איש־רא דענד דמ*מ הא חילל שנח עיש • 1איכ נני
עילה אי ניעא דלא מהר מעשיו היבאדאשדלי למול נשנש היל עקלקל
ולא עניד אישילא למפרע אי מזלקל פעור נח־נל וא'כ קשיא מ׳ע דליי
דפליג על י׳ש משים לעמקן מילה הוא לק אצפרין קיא למשייס והא
כייו ינלא תיא סי׳א למיסייה משום מהקן סו ל״צ  topלעישרס
דממילא שד׳ מק דאי ענד לא מהר וציץ לחזוי ולהעיף דם נרים
והיל למיס מקלקל דסא לא פסה עציס וציל דקדא אשי ליע
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שמצוסו

נז

ת#ובת מהרי־א

שאלה רטט

גז גיוס גשנח יא*צ לחזוי ולהט ף דם נמס וגס אסיד לשתוקי עי אחי
®ש5ח י’״־’נא "ליש נשעחא אגל ליסיא תמלא סוא עדאיצטי? קיא
נסשד ודלת נקט משמט ילי׳י נעי משום דמשקן «א אלך קרא לתקיר
0׳" יל’*ך סא לא צד? קרא מיל ־ [סן אמס לפמ״ש למיל נכונק
*50ס "ראילסי? יכי' כי קישיש עתיש׳א ומתריס שיף שנש קל״ג
דנסמייא ל״ל קיא יח׳ל מלנדו ולא עילת שלנ׳ז אע*כ לדיוקא אשי top
"אי" 7קלקל יעלמא נחנוית ם? י״ל דסיפ תא ודאי למשיי ל׳צ קיא
"חמ סיי "קלקל חוא דלא מתני מעשיו וע*כ אשי לחייג מקלקל
דטל״א יי׳י ס״ל למצות אשי מ׳ל אגל לא משמע סכי] אנדב דמודת
סוס׳ דתיי חיקק גניא קלח שיקזן אפילו אס נאמר דלא מתני ומכיש
לסבים סיינ׳א נחיס׳ שלסי חולין דף קורא ונפקחיס מ׳ז ע*ג נני
מלות אס ענר נדיעבד דחי עשת לל׳ח ונשאר רק משת סרי דלא אמרי'
נכס? אי מניד לא מסט אפיג דחוי מתניע י ועיי נקיף ספר נוב•׳

נמיל יס׳ל

ק״א ינמ'ש נ״׳א «זש אלא אפילו לשוק׳ דפליני עלי׳ ועיין
שופל הכא מתני עכ*פ דנעשת ישראל נתסיח מרלס ומישר נשרומס אלא
שלא ק״ס סמלוס עי' עגן אנוס דף י׳ ע? נדנרי מורי תנאץ זללת״ס

נזס נניאוי רחב יושר מהגאון שיא סניל * ")
מל פשוט עפ״י דיש לדקדק לשנא דריא מיל משיקן
מילית וכו׳ ולפירוש ישיי דסכוונס סיא מיקון גניא קשת
סליל סכי נסדיא מיל מחקן גברא וכו׳ לק מל כונש חגערא אינו
נזיקין גניא ולא שקין מלות אלא דיל כי קושיה חפלאס תכיל לאמש
ידיי למפמיס נחלזץ ס׳ל מפרק ס*נ כיון דאי לא מייץ ס«שא חוא
צי? קיא למשרי מילת אף דאסי מניס מיכ חילול שנס במפרק סדם לחיקון
וסייגו דקאמי מיל לחקץ מילית דייקא דיל אחי שעל פיכ משקנו ומפיק
מדם ׳ יא׳כ מסוק קושייחו חנ׳ל דודא׳ אילטר? קרא להשיר לייי
מסיע וגס סיס דמל שוך ח׳ נשנש דחייב אעיג דעקלקל סוא נגיף
מדלת מסקן סוא נמפיק ־ ומקורן קושיח מורי וקושיס שיא סמל וגם
קישיש ספלאס ־ ונזס מונן טעם סימנים שפ׳ קפיא מסל׳ שנס כי"
דעקלקל נחנורס פטור דמפיש פי׳ מתקן עילת מ־ל ■ ואזדי לעעעייסו
גני פלוגס׳ בחלזון וסרטנים לטעעיס שפסק סייג משום מפרק פקק נעי

תכא כר״י כמל •ודו״ק :
מורי הגאון שלא סי׳ ק י״ל דשפיר חזי ולטפעיס אזיל
1
לפמ״ש נספרו מנן אנוס דף ד׳ ע*נ לסריע דסיל חונל
משים דטפרק סולדת דדש ונעי׳ דוקא דס כגרוג׳ וסד גני מילס ליכא
דם כ״כ ״ ),יקיא ליל למשי* נין לריי נין לי׳ש וחי׳ כיון דמצוס לסודף
 mסויל חסינוסו נטיפת א' עש״ח וא*כ במיל שויז דלא עשת מלים
סשיטא דליל דסעלוס טחשינו לטיפת א׳ כשיעור כיון שאץ טלושו נו
ניוס ולק לא תונח למוד זליל לשרן כמל דמפרק שלא יסית סכנת סוא
ססיקון דמיע אמאי חייב תא מפרק נעי' שיעור כנרוגרוס וכן סדק׳ל
קושייסי סניל גם לדיי קרא לעת לי וכמל ־ 1ע״כ ליל כסי׳ טור* ושיא
סמל דגם סוס׳ ומדו סיקין גנרא סוי סיקון קלס • איניא קו׳ ספלאס
סמל פיס עשרלא ספיר סשסא טפי דמון נטילת ליכא שיעור גרוגרס
דם אלא דסעלוס אהשני׳ נכשיעור כעיש טורי תנאץ איכ נע*כ תוכרח
ר״י לסרן טיל מחקן ודלת סיקץ מליח דנליז נס מפרק ליכא אף שסוא

אמ ם

מסקן חיי ליכא שיעור ודויק • מיסו סנרש עורי מוכרחת ומ 5סטשקיז?
מחידושי נסיגיא זי דמקלקל סשי? לענייני שאנחנו נו ושנינו לדיא נחכונו

יראת פרויע ני׳ *
"־---- ------
ןיך[ר“ דנרי קדשו דפרדס מחוקים ועדינים מלי מאד ויחיו נא
דנדי חינס מצויץ נינינו חינם תקדש שמיד ואחו חסליחת על
איחור סשונסי וידעחי כי לא ‘ Topמר ת' נרחטיו יראנו נפלאוס נחורחו

סמר ידידו סנאמן תשש נשלוושו שטח ועלז נאחנחו תרשיש
תק׳ יתודא אקאד
( ).תניס מנן העחנר) לפיט שסי׳ מרן אני תנאץ זיל קו׳ מפרשים
על סוס׳ סנחדרץ מט וקו׳ שעתיע לפיז מחו׳ לי ניב מס שתק׳
סאלנאזי אסוני• דסנתדדן ניט א*כ ניוס ליל לרנוש אפילו נשנש וחיל
דעדנשניס בסיני ולא נאמרת לניב ע״כ למלחית נשניש דאפילו נשנש .
ומל לפטיש מרן הגאון דנמילס ל״ק קו׳ חוס׳ דשפיי תיח סניס סמק׳
מדרסי שנש מיכ לינ לניב דאי איחא תא ליכא איסור חנורת ואפשר
נשנש נרי נכד כו׳ ואיש משני סש׳ס שפיר לסנרח סמחשס מדדחי
שנם מוכח דליב למג ותוא גופא ממל דרסי שנח ע־כ טניום אפי׳ נשנש
נפיל א*כ למילשיש תוא נשניס וסיח אי כסיג נ׳וס להשיר נשנש
«״כ מוכח דל״נ לנני נח ןל»ק נטי לפת נשניס ד.חא גופיא נשניח דרחי
שנם אנל אי לאו דכסיג ביום תויא נשמש כדי שגם לניב נאמרת
וממילא ע*ב אינו דוחה שנח משוס דאפשי לקיים שחיסן עיי נכרי ואין
«׳> א־סיי ״ינלייי-ח ־ ינגפ״' איש ” ™* ■V
ונהמל א ס מון
נשנים תשמיני ולא ששיעי כעיש נשנש דף קל נ
דמקר קשיש "מקשת ננר על תקריות זי ידחה שנש כמל לק ם" ליה
נתא נופא ’
•, Tlfrל על קישיש תאצנאזי דחוק׳ במגילת דף מ ינסוכת ל׳ תק׳
אגע׳ ל&סית כשמס אפילו נשנש תא דישיק ביום זלאננינס
~

«ק׳» יהודה יעלה
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ומל חדא מחורץ נא׳ק מזן דנאטח מנן שעונש יעים דגני ניכ שמע"
ולא לילה א*כ אי לאו דכסע ניום שניש תיא דנשניח למלשיס לרנוש
דאפילו נלילס ולא כמג אלא נחנח חורת ונחמדשס סלכס  .דאל׳ם
למס נשנים ועדכשיב נ׳ום ולא נלילת משמע א«כ שוס סוא לקודם מיש
כמו לנ״נ ופי :נשנים דאפילו נשנש ואיככל ד־׳ח קיימים ודברים אחדים
תמס משום דניוס ולא נלילס מפמע מוכח דאפי׳ נשנש עדנשניס ע*כ
למלסיס נשניש ולא ממשמעוש ניוס נפיל אלא כמל ודויק • עמל סל
קושיס אלגאזי סמל וקו׳ סוס׳ סנ׳ל תא דישינן ביום ולא בלילה וקו׳
מפולשים על סו׳ דיס סד פחי ליל תקשו קושי' מקודם אקושי׳ תד עילת
עיין מרשיאומישיל ונומל פ״ימלמס ־ ומל לשרןנחדא מחש׳ דסנס
תשפחיע תמל סקשת לומר מילת ננכיי כשירת אעאי דחי שנס תא אפשר
לקיים שניתם עיי נכדו וק ע" קטן דכשי למע ולעת עשת דמילס
ידחחשנח  .וניל לסרן מון דאץ שליחוס לנכד וקטן א'כ נסי דמילסו
כשירח אנל לא קייס סישראל אני סנן תעלות וכאילו נחמן חערלת
מעילת דעי .ונדולס עזו מלינו בינמוש דף כ׳א כיון דקליצס נטקוס
ינום לאו טלית סיא לא מקד אפשר לקיים שניתם יע׳ס חוס׳ דיס שק
וקיו א׳כ עיי נכד או קטן שאינן נני מלוה ואיל שליחים ולקיט .אבל
קיל תא קיי׳ל גני זויז יכול פטור נשנש איכ אפשר לקיים מלים ודלת
נשנים שעשאו מלאכת עיין סשונח רמיא סי׳ ומו וס׳ שאמא וששי
ח׳ס חלין י׳ סי׳ ציט • ומל לפטיש תני׳ נא״ח שכיח חת אי שוחטין
או מאכ׳לץ נבילת לחולה סלי׳ נפלוגסח אי שנס דחוי או תוסרח דאי
סוסרס לא משת פניית כלל אנל אי דחוי׳ א״כ איסור חוא רנדח׳  .אנל
מיע מס שיכולץ למעט נאיסיר עדיף וכשב ג'כ דסא דשנש דמוי׳ או
סושלס שלי׳ נפלוגס׳ אי טומאת סוחרת או דחויה נצינול מיש י ולפ״ז
מסודן לי קושי׳ ש? ניזיד סי׳ לסיב אס נימול ח? שעונת ילא י ק׳
אעאי דחי שנס כקוסניע נמנחוס ע*נ אי נקצר שלא כעלוחו כשד אמאי
דחי שנח עיש ־ ונסב? איש דשם קאי נע׳ על ראניש וליש לשיט׳ סנר
ביומא טומאת דחוי׳ ולא סוחרת וא*כ ס׳ח נ״כ שנח לק דחוי פהניש
 ,bבקצר שלא כעצוחו כשל ויצא נדיענד מיע חיקור זס דנקלר שלא
כמלוסו ודאי ין־ל מאיסור שנס וראוי •וסר לקציר מפיש לפשוש סאיסיר
קל ולעס דחי מנש י אמנם לריק דקי״ל דשנס חושית לנמד ולא לק
דמיי׳ נפק נסי נס הדלת חיך שעונת יצא נדיפנד ע׳ע כיון דנדקי עצות
לעול נח׳ דומא נדחס שנס מפני עילם שלא כמצוסו כיון דשנס לנערי
סוחלח ולקיט אעאי דוחס שנס כיון דסוסרס לגמרי :
ר׳ יסודה סיל ניומא ו׳ טומאת סוסרס ולא טסדלינן אטסולי׳
אף דאיכא טתודן ור׳ יסדת לטעמי׳ סוא דקיל נעיז דף
מו מילת ננכרי כשירת וק״ל נ*כ עילת נשנש סוחרת ולא דחוית רק
חיסר נטור ולא ססדרינן לעשוס עיי גוי כמו דקיל סועאת חושית ולכן
כשנת חורת ניוס לסורוס דעילס סוחרת לגמרי נשנש ולא דחויס וליל
לעיסדר אחר נוי או עיי שנים וטסוין קישיס אלנאזי אי לאו דכחיב גיויס
שפיר שעורק עדנשניס עילת על כלחן למלסית רשניס למסד
סנס אנל סות אמינא רק דחויס קעשמפ לן ניוס אפילו
נשנח דלא נימא דמוית  bibסושרס לנערי וזיכ חגע׳ למשד" שנס
חוא דאסא יר׳ לסודוס דסוסיס שנח אצל מילת וליכא איסור כלל וחיינו
למשריי דייקא דשנס תושרש ־ ולפ׳ז מחורן קישיס המיל ומרש״א דח־אי
ידע חעקסס דסק׳ סרי מילת דעילס דוחס שנש וקוסיג אזל׳ למיד עילת
ננכרי כשירת ילק צא סוקשס לשוק׳ על קו׳ סד עילת עמל דלינ לנינ
דספיר מוכח ערדחי מילת נשנש עיי ישראל תא אפשר לקיים שניתם
לעול ע״ נכרי ואיל דאיש למי דלאו נר עיענד מצות אוא  .זיא דאי
אישא דנאמלת לניב א׳כ נל עלות סוא וסדקיל לעס דוחס שנש תא
אפשד לקיים שניתם עיי נכד דנטשס תעלות ואיל לשנם סופרת לנעלי
וליכא איק-ר כלל תא להסיר לאו מיוחל קרא לסורוש על ככת • וחי׳
חנערא נאמם ק סוא לעלשיס כשנים למשי* שנש דיל ביום אפילו נשנש
לחומש דסוסרס נשנש תיינו לטנדר שנס דייקא צל" לטעודס דסיל כן
וסוא לטעעיס דסיל מילת בנוי כשל ואיש ולק׳ע כמל נכון ־.
") (הגיס מנן סטחנר) עיר קישיש מלן אני תנאץ זצ׳ל לדיש קרא
וניום למשרי מילת למס לי ותא איע לא מתני וא*כ מקלקל תוא
ומטניפ מושר כו׳ .נלע״ד לשרן דאפילו אי ניעא אי עביר לימ נסי דעשקן
גנרא לאסויודוו נם מקלקל נחנורס לא מוי מון דניוס שעיני עועדש
הערלס  •piלחשכת ואם חוסכת נשנש לא יצטרן לחשכת לטחי איכ
אינו עקלקל וכל שאינו עקלקל אעפיי שאינו משקן נעי ח»נ משא*כ טל
של אחל סשנס נשנש שעדיין א׳נו עומד לחחון נס? ח׳ סויל מקלקל
נחנורת א• לא קייס תמצות נדיענד ככיל :

ןע'£י שירן ערן אני חג׳זליל דקרא אשי למולו טענו נשנש וליל
לתעיף דם בדש אחר תשבש כוי .מל לישב סוניא רשנסדרץ
מע דפם*נ וסד עילת דנמב לישראל נאמרת ולא לנ״נ וסי׳ לעילשי׳ נשנים
ביום אפי׳ נשנש ותק׳ סאנלאז׳ נס׳ זסנ שינס א׳כ ליל ביום וס׳ל
עדנשמש נסיר אסיג דלא באמרת לנ*נ ע*כ למלמי׳ נשמש דאפילו נשנש
וניל דקיל עיש דנקט תשיק דלשא זו דאפ׳לו נשנש מיל דלעלסי׳ נשמש
שמיני ולא מסיעי כדאיסא נשנש דף קלינ ונפשיט מל חרא עסו׳ נאידן
דציחא
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שאלה דמט רב תא

דניחא ליה להניא מיום המוקדם נקרא ואיב  •bלאו דכה" גיוס לא
שמעיק אפי׳ נשנה עדנשמח בסיני דפיא לעל®׳ נשכים סעיכי ולא השיעי
אבל שגם לא הוי ממג" כמל אבל פדי® מפי מל למן חרא באידן יסא
גופא עמעא נע" שעיני ולא השיעי קרא ליל לעמו® דעסיט לומר השיעי
דסא ודאי כעו דק שעונה יעים ממעש שביעי ס*נ עעעט השיעי וצרממא
דנפרא נשנה קליב שם המוס להנץ אענס לפורש מק אבי זיל למיץ
קושייתו הדל איש רסיס ביום אפילו נשנס והיא משום דמקלקל הוא
דצרין בתשיעי ביום החול להעיף דם נרים לזיא קרא השעיני ולא השיעי
ועיז אסי רלא ביום למשרי שגת אעיג דעעדס שדי אי עקלקל העור כיון
דאי פנידליע והדל עקלקל אגל הא קורל קרא גיוס אפילו נשנה עצותו
בכן לעולו נו בשמיני ולא בתשיעי שאיל לחזור ולסעיף נסשיעי דביר .
ואיכ עסיס לא נקע שיש ההם בסנהדרין מע לעלה■׳ נשמה שעיני ולא
""..,השיעי חסו שמעי׳ מק שמינם יורם אלא אי ביום אסי דאפי׳ בשנה "ל סו
מדני ולא השיעי כמל וורה ומיתי ש*ס ביום אפילו נשבה וא*כ אי לאו
דכמיב ביום פדנשנית לסוד ל׳ס שימר׳ לרגום שנס אלא היא לשמיני
ולא השיעי כפשועו אתי ולקיע ;
״״) לפמ׳ש ערן הגאון אני זיל בשם הגאון בענן אנום מיושב לי מק דיש
להקשות ערל לי׳ש לדייק עקלקל חייב נחונל דלעא קרא איצערין
למשי ,איסור דאורייתא לנד ודל פפ׳י קישית הגאון נעל ממא הדל
לפר׳ע דחובל משום מפרק הרי עילה ליכא שיפור כגרונרה דם ודל
פשוט הרי קי? ח*ש אסור וק התורה וא*כ ע*כ עקלקל נשיעור גרוגרת
התנא כעי איכא דאי אישורא לנר כמו היש א*כ עילה דהיס הוא ועקלקל
מרי דעני מד לאצערופי לא אשכחן וקרא ל? לספרי והיינו רדיקא
גערא שם נשבח הא סובל בעלמא דייקא חייב ריל דאילו נעילה ח״ש
הוא ליכא מיובא נם לולא קרא רק איקור דאורייתא כמל ונענין זה
סקשיסי נשנה קליג דלריש כמי פיר סוא וציין קרא לרעבים מוגל עמם
עהלק הולדה דרש א*כ כנרונרש דם בעי׳ ומיש מוסר מה׳סלדל ולמי
מגי להחיל בחשו׳ סי׳ ע*ו ופא לאו פיר הוא על שיצא דם כנייגמז
וקרא ל׳ל ורל י*ש לעמדה דכיש למטה פ*כ גם בשיעורי שנס אקוד
עס*ת פכ*פ וא*כ עשה דומה לא העשה גרידא עילה בצרעה לריש
ולק״ע קישיח סוס׳ שם גס י׳ל ר*י וריש לעמעם במנחות דף ז׳ וכתיב לא
חפשה כל מלאכה אי כיל שלימה או כ׳ל כיד טשעע ויזיק :

תשובה רג
ד׳ שלום .ישפוס שלום חיים וניכה לי? אסוני נר סרב
פעאוהיג ®’נ מופלג עורג חמן ויראם ד׳ אוצרו מדם
אסרן שמואל נ״ נק״ק ניש ינרא :
רדון סשאלס שהצעה בתינוק שמעול ניום 0׳ נזמנו ולא מיי
אז אפשר לפשות הפריעה ובתם נ׳ לעילסו היסס הפרעה א«ןל
אי מומר״לסורפו אז או רעא כק דמקוק מא בתם השלי® נקיא מלת
׳אסור נו ביום סגי למשוח הפריעה כאשר  pמרס לאיקור ידיינ הלב
הגאון מפיימ»קני׳אנ’ד דק׳קיערנען יפיא:
מסיש סרעיא ?3ויי סי׳ יסיר נשם סישניא וזיל תינוק שמצדנו
למולו מון מ׳ מפני הקמה וכו׳ רדהו אס כשאלו וכו׳ או שעל
ולא פרע יגמול ישראל העילה לה׳ ימים נ אסל שיסיע׳ משמע דוקא
נכסיג שפיה סולס קודם המילה ומפני השכנה הוצרכו למולו הון ה׳ הוא
דצרין לסיוע לאסר שנתרפא ממליו ולא קודם לבל תינוק נייא שמלוהו
נזמנו נח׳ ולא סלפוסו מהמת אחה ®בס חייג לפורעו מס ®מל ואיל
להמתין עד שיתרפא סמליו זה שפי׳ הכאב מכת העילה מצעה היינו מד

עיך

אסר יום השלי®:
 <01מוכח עוד עדכהב סרמיא יגמור ישראל העילה [היינו ההרעה]
ל® או לאחר ®סיפא • ולא הסנה ג־כ לכסת אס יום סס׳ או
יום אחר שנתרפא מסליו הוא אחר יום השלישי ליילסי שממול מן ח׳
ע*כ רפסו גם אס יוס ס® או יום הרפואה הוא ניום הג׳ לעילסו יגמול
אז ההרעה מ? :
עשמע לשק סימנים רפיא מסל• מילה אין מלץ אלא ילד שאין
1
נו כוס מלי וכו׳ אין מלין דייקא ®יט החיתון שהוא מכה
סרג אנג המיסה אחר כאב וטכס העילה נלא ® 0מלי אמרח גם מוס
סג׳ לעילחו עודעין מ? :
" KO27S1ל יסא אמי" נשבה קליר ע*נ דקדא ויהי נמה סג׳
נסיוסם מאנים ום׳ דוקא נגדיל קאי דלא סליק זשדא

כן

ח״א אנל נקע! סליק ני׳ נשיא ®יא יק זכי לדני הוא דאיכא ולא ראי׳
היי יענם העילה לא עקרי ®לי ®•נ קמה לא נהם סג׳ וצא אפילו

ועוד

נהם ראשון:

סיי על ההם נ׳ מליני ססאי אי יש נס קמה אולא  .אבל
נהם יאמן לכיע יינ סכנה כענואר נראים ריס וידא וא-כ
הא רעיים וסילק •רו מזר סל ציציו הפעמים וכו׳ משמפו רכל ההם
כולו מזר מלה ומדש נהס הגי דמזר עלה והים ומכ״ש סל הפרסה
כילו שמזר כל ההם סיא®{ לפורעו ומכיש נהם השלי® דלא אשסע׳ע

*ק׳ גי־ יהודה יעלה

נמס פו״ר .לומר ;•®רש חוזר וכו׳ דיל דוקא סיכף ודד מל אסי ולא כל
® wאלא עיכ דעומר וממילא שיסד מצות לא משמק כיון רעל ולא
פרע כאילו לא מל ופי׳ נפער דעה לידר ס" ישיו נשם השובת פיה
®נ קי• ליב גשמ עומס לא •פרעו עוד בשנת ויממנו עד אמר השנת
דאה כאן סכנה כלל אם לא יפרעו עד אחי שנס פדל והגאק נק׳ מסציס
הפסל ®י שליא סק׳ד השיג פלה עשום דעור הפרעה ®א דקה ואם
•ממינו ב? זמן היא נדבקה עאד נסגיד ואיא לפורעו ויטל להניא
ססימק ליר קמה ויהי* ערל כל •®ו וכו׳ עשיה סר טלם לא מ® שלא
לפרוע ביום נ׳ וגי לעיל® משים חולי דסתיטק ואדרבה י? צחי ג׳ ’®ם
יןשל #מדנק «טי ואיא לפורעו ובלא מעם זה ליכא סכנה ועודה סעחסיש
לספט׳ג מוזר לפורעו אסר תשנה מין תג׳ יפים ולא עשסיק רעל ולא
פרע כאלו לא מל וק בתשובת הקד לאברהם ®ויד סי׳ ®נ פשימא ליי
ראם סלביות ז׳ ללידתו שמל נערב שנח ®כ ®רע ביום הה׳נזמט נשנה
ולא חש לשכנה ביום ב׳ למילתו •®®ש :
היה דל לכאורה למיד נצטווה אברהם אביט על הפרעה גס
 pבדרש יש” סיס לן לן ובהרים שם ייל הא דניוס סד
עקוק הוא בגדול פכים כדכמיב קרא סייט דוקא עיי ®לס ופריעה
כדכחיב כאפר הים מעולים דייקא ועיב כל עוד שעדיין לא ®ס פריעה
נם בגדול איט סכנה ביום סג׳ ומדש נקנק ועומר וגס מ״ב לפורעו
נדר  .אלא דזיא דסא לעיר ביבמות דף ®א לא ניתכה פרעה לאיא
אלא סלמפיס מא מזיק שפ׳י הדלה לנד בלא פרעה כתיב הסם נהם
סג׳ נסיוסם טאנים ועיכ אין פלוגחא נעציאוש כדל [וגניטין דז ®נ
איסא כי עלין סורנט בל ®וס דביל אער זו ®לס שניתנה בשדני ופי׳רש"
היערן דמיימי צלעיק דאי הוחזקו מתו אחה מחמת ®לס סר נאמת פעור
עלעול דיל דייל אם אוענא לא מיין קכנמא ®א כדאיחא נשנה קליג
עין] ומזה קיל ®קר הראי׳ מקרא נסיוהס מאנים רעייתי מחד׳ דסנורה
העילה סכנה ®א  .ומדל דלמא ההם בלא מציצה ®ו נימולים לp 0״
קמה וכן נאנרסם הם שלי® ל®לסו ®ס נקמה כדאיהא נביע דף
פיו נ® עסיס ל® שלא סי׳ אצלו מציצה אבל עיי מציצה ליכא סכנה
ומניל דמרחיצין העילה בהם ג׳ נשנה לא ראי׳ ולא זכר לדבר כלל וציע
ואולי סיע דתרענים קיף ®ב מעילה נאפת סליא ליס הרחיצה במנהג
פקועות ועי׳ נשיע איח  "Pשליא ®לוק זעניס נזה :
דל מזה «כחס גמורה דמל־צח סעיקל סעצוס ®א והם
אמרו להם אס הסה כעובי לסמל לכס בעתי ריקא  .וכן
אערז סס שכס ופעור אל אנשי סדר נסעול לט וכי׳ כאשר סם רעולים
דייקא ®ב דל פס פריפה ומציצה קאפיו ואיש הראי׳ מקרא נסיוהס
כואבים ונסשונס אחרה סארכהי נזה  .ו pצ? נהרענין תיל נפי וישלח
שם בטעם על שמד ד׳ שהרגו בל העיר ־ וזיל ואין imn tab tme
נחשב ניניהם למאומה ד סיס רק להחניף לאדוניהם ובו׳ מכיל .ולפרד
®ס דל שמלו אורזם ולא פי® והיל כאילו לא על ונגי יעקב קיימו
הפריעה או ל® שנצטוו פלי׳ או כאברהם נ®® יבמות ®א עיב אף שלא
נצטוו ולכן לא נחם® לסם אנ® שכם לגני נרם ולעני [ דלא ®׳  pדל
טמפו מקרא כאשד סם נעולים יייקא משמע מס הפריעה ונדל [ונם"
הורס הפליתי דנר נבק על הרגםהרענ״ן סנ*ל לעס לא משו ננייעקב
לנרת העילה ®!®רגם  .דיש לתמוה נקיא לפעול ל״כס כל זבי פ®
®ליל להמול כל זכורכס וניל דהכי ®רו® נהעול לכם דייקא ריל לא
מל ירט  h'2ציכס משלכם אסם הסע המוהלים וקייל ®לס בנכרי הקולה
והיינו נפלעיס רייקא ו pדייקו נם סס סכם וחמור נדנים אל אנשי ®דם
נסמול ל׳נו וכי' דקא כדי שלא יחשדו לבני יפקנ שרוצים להרגם ונן
עשו ולזיא הפסיק וישמעו וכו׳ וימולו כל זכר כל יוצא* שער ®רו וסעו®
הכפלאנל ניל חזיה וימולו כל זכר ושיהא מפרש ®®ו המוהלים אוסס
לא נני יפקנ אלא כל היוצא• שער ®רו פ" הם עצמם היו המוהלים כל
זכר מסם כניל ודדיק] הנראה לעדר כמנחי נאם אביך סדשיח :

ועור

הק' יסודא אקאד .

תשובה רנא
ד עטו ננוי המיל .סוגה מורה אמס יומם וליל  .ס׳ס
כבוד ®ד ידיינ ורב מניני • איש כלנני  .צדיק עוקל
ניראה אלקים סרב החרון ונקי מופלג כש׳ה פויה אנא
חייא ר׳ לו׳ב נק״ק טשאמא :
 p'DOע® הצום קבל® לנכון וכי׳ וסן עמס ראיתי חמו® אורי
יקרום דנרוח קדפץ מלהבות אם בקנאו אזה ברם קוד®
לר׳ כי נשנינוסיז יש •לד והוא  'p 3שנים שמעול שלא כעבן הדנר
נשעה המימון קנוי ®ס סעוהל ד חסן אח הערלה מלס כי נשמע©
®דו ונשארהנו מלי׳ לעמה עדיין נמקום שניל הזרע מסוברח ו®®
פורע עד שנחגלס כל העסיס ע׳י ס«*עס ונהרפא כן נאומן שפעמי®
לעמלה לצד סנטן כולה מטלה אנל למטה לצד הקרקע עדולד^ז כול®
וסלו״  .והאומנים מוסלים דשם ונם סרב אנדיק סיכוי מ׳ שפטו שאץ
 p3כלום מין סכל הפסדם מגולה מעול כהוגן עקר ואיל ®ס ®קק •

והידע
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מכות — דף ח
נאמרה שבת על מצות קצירה ,ודלא בסוגיא דמנחות ע״ב .דאית לה דאינה אלא מכשירי מצות הקרבה,
ואם אפשר לעשותה מערב שבת אינה דוחה את השבת.

ובזה ניחא דהרמב״ס פסק כפשטה דמתני׳ דנקצר ביום כשר ודוחה את השבת ,ודלא כדאוקמוה בסוגיא
דמנחות ,דסוגיא דהתס אלבא דר׳ עקיבא .ואף דר׳ ישמעאל ור״ע הלכה כר״ע ,הכא הלכתא כר׳
ישמעאל משום דההיא דעשר נטיעות הלכה למשה מסיני אתיא כותי׳ כמבואר במו״ק ד.

ת׳ דהני מילי בעומר הבא מא״י בליל ט״ז ,אבל הבא מחו״ל או הנקצר ביום אף למ״ד דכשר אינו כשר
אלא להקרבה ,אבל מצות קצירה אין בו׳ (מהגר״א נבנצל שליטי׳א) .ע״ע שפת אמת מנחות עב.
׳בשוליא דנגרי  -שוליא דנגרי חיותא הוא דלמדיה? דגמיר אומנותא אחריתי׳ -

יש מן האחרונים

שהקשו ,הרי אמרו לעיל שהמכה את בנו פטור רק מפני הטעם של ייסר בנך' ,ובלאו הכי לא היה זה נחשב הכאה דמצוה כיון
דאילו גמיר לאו מצוה ,השתא נמי לאו מצוה .ואם כן ,כלפי אומנות הלא אין שייך טעם דייסר בנך' ,כי אם למד אומנותו
כהוגן אין כל סיבה להכותו ,וצריך א״ב לחייבו גלות ,ומה שאלו 'חיותא הואי ועי באוצר מפרשי התלמוד .וע״ע באילת השחר).

ויש שתרצו שאכן לפי מה שרבא חזר בו מדבריו הראשונים ,שוב גם ללא סברת ייסר בנך' נחשב מצוה [עי מגדנות נתן .וכן
צדד באבי עזרי <קמא ,הל' רוצח ה,ד,ן בדעת הרמב״ם .ואולם ציין שהריטבי׳א לא כתב כן].

ונראה שכשאמרו 'שוליא דנגרי' שוב אין מדובר כלל על הכאה ,אלא שתוך כדי שמלמדו מלאכת חרש ,נתזה בקעת וטפחה

לו^ל פניו ומת (וכההיא דב״ק לב ).תדע שכן הוא ,מדנקטו 'שוליא דנגרי' ולא אמרו שהכהו ע״מ ללמדו אומנות .וכיון שאין

כאן הכאה לצורך חינוך  -לכך גולה.
והקשו ,הלא הלימוד שמלמדו אומנות הוא מצוה כשלעצמו ,ושוב יש כאן עיסוק במצוה ממש ,ומדוע גולה ,והרי זה דומה

ממש לעושה סוכה ,שאע״פ שאם יש לו סוכה בנויה פטור מלעשות ,כל שאין לו  -הרי זה מצוה ,ואם הרג תוך כדי עשייתה
 פטור [במו שכתב רש״י לעיל בע״א בד״ה השתא נמי .ואינו דומה לחטיבת עצים שאינה חלק מן המצוה כלל ,ולכן שםחייב גלות ,ודומיא דחטיבה היא ההבאה  -לולא סברת ייסר בנך'  -שאינה אלא אמצעי כדי לחנך .ולכן רק לענין הכאה

הוצרכנו לסברת ייסר בנך'].
ותרצו שמדובר שבבר למד אומנות ושוב אין כאן מצוה[ .ובאמת היה אפשר לומר שמדובר ביער וכדו'  -אלא שאין במשמע

כן ,דלמאי נקט אב ובן ,וכמוש״ב התום' .לכך תרצו שמדובר בדבר ההוה בין אב לבן ,שמלמדו אומנות ואעפ״ב גולה ,כי אין
כאן מעשה מצוה].

אכן ,גם הכאת האב לצורך לימוד אומנות ,בכלל הכאה של מצוה היא ,שגם זה חלק מדין חינוך הכללי ווכמו שכתב הרמב״ם
בהל' רוצח ה,ה) ,אך הטעם שפטור נזה ,לא משום לימוד האומנות אלא מטעם 'יסר בנך',
ולפי זה יש לומר שאם שובר לו האב מי שילמדו אומנות ,והרג תוך כדי שמלמדו  -נראה שפטור ,שהרי עיסוקו עתה במעשה

מצוה .ואמנם עיקר המצוה מוטלת על האב ,אך עב״פ במעשה זה מתקיימת המצוה .אבל אם הכהו אותו מורה ובהכאתו נהרג
 -לכאורה נראה שחייב גלות ,כי כאן קיימת סברת ׳כיון דגמיר לאו מצוה ,השתא נמי '...ואין קיימת סברת ’יסר בנך'  -שהרי

אותו אדם אינו בכלל מצות חינוך של חברו.

אך במלמד תורה לבן חברו ,שייכת הכאה אף בדגמיר ,כיון שהוא אחראי ללימודו ולחינוכו .וכמבואר בגמרא ,שהרי גם

על רב הרודה לתלמיד אמרו שפטור ,והלא הטעם הוא משום ייסר בנך'.

ועי בשו״ת אגרות משה (יו״ד ח״ב קג> שדן באיזה אופנים ומגבלות מותר למלמד להעניש .ובתוך דבריו כתב שזה שאמרו
בסוגיא שאף בגמיר יכול להעניש ,הוא דוקא אם לפי כשרונותיו של הילד יכול ללמוד טוב יותר ,ומתעצל בעיונו וכדומה
(וע"ע שם יו״ד ח״ד סוס״י ל).

ובשו״ת שבות יעקב (ח״ג קמו דן אודות מלמד שהכה את תלמידו וחבל בו ,האם מתחייב ברי דברים ,וכתב לפטרו מן הדין
מפני שעוסק במצוה הוא ,וכדין גלות .וסיים' :ולא נעלם מאתי שכתב בתשובת הראני׳ח ןח״א קיא) דשליח ב״ד שהכה מפני

כה
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יוסף דעת
ז"־®"!
כעס והימה  -חייב ,מכל מקום בת״ח דאורייתא הוא מרתחא ,בפרט שהוא צער גדול כשלומד עם התלמיד ואין משגיח לתת

לב על לימודו  -יש לפטור מכל.

אבל מכל מקום כדי שלא יהא רגיל לעשות כן ,כי לא נאה לחכם להיות כועם ולא קפדן מלמד ,כי כעם בחיק כסילים ינוח

 -למגדר מלתא שלא לעבור על דברי חכמים (שלא להכותן רק בעקרתא דמסאני ,פסקתי שישלם לרופא לרפאות בטוב .והי

^,א^ינחני בדרך אמת והטוב',
אמרו בתוספתא (פרק בן שרופא אומן שריפא ברשות בית דין ,והרג  -גולה .ואם תאמר הלא עיסוקו מצוה ,וכהכאת האב
והרב? אלא שיש לחלק ביניהם ,כמבואר כאן בגמרא .אלו הם דברי הרשב״ץ !בח״ג פבן .ולכאורה כוונתו לומר שכיון שאילו
נרפא מעצמו  -לאו מצוה הוא ,השתא נמי .וכנראה סובר שמעשהו אינו אלא בגדר הכשר מצוה ,וכחטבת עצים לסוכה .וצ״ע.

ועוד כתב שם שזה אמור רק בירופא אומן׳  -כלומר במלאכת היד ,שיש בזה ענין חבלה ורציחה ,והלא כלי ברזל ממית בכל
שהו ,אבל רופא שמתכוין לרפאות ונתן לו סמים וכדו' ,והמיתוהו  -פטור ,שאין לו אלא מה שעיניו רואות ושיקול דעתו.

וכיוון לכך הגרשז״א זצ״ל (מנחת שלמה ח״ב פב,חן ,שאין מדובר בטעות בשקול הדעת אלא כגון ששגג ונתן תרופה אחרת
בטעות ,או לקח בטעות איזמל לא נקי וכדי.

׳לא קשיא הא ר׳ שמעון והא רבנן; לר׳ שמעון דאמר חנק חמור מסייף ,שגגת סייף ניתנה לכפרה
שגגת חנק לא ניתנה לכפרה - '...יש מן האחרונים שהעירו ,הלא במעשה זה יש שתי עבירות נפרדות :הריגת אדם
והכאת אביו ,ומדוע ייפטר מגלות ,הרי הגלות תכפר לו לפחות על הריגת הנפש .והרי זה כמי שהרג בשגגה בשבת  -הכי

נאמר שכיון שבמזיד הוא נסקל ,לא יחויב גלות? ואמנם כבר כתבו לחלק; שם אפשר לו להרוג שלא בשבת ,וכאן אין שייך
שיהרגנו ללא שיחויב בחנק .אך עדיין יש לשאול הלא אם לא ידע שהוא אביו ,נראה שלא נחייבו חנק אלא סייף? (ע׳ מגדנות

נתן אילת השחר ועודן.

ונראה לכאורה שכיון שאין אזהרה מיוהדת למכה אביו ,אלא היא כלולה באזהרת יפן יוסיף' האמורה בכל אדם (כמובא בתום'

סנהדרין פה .מספריו .וכן לענין הריגתם ,נראה פשוט שאם כי בעשית הבורה לאביו אינו חייב ללא הוצאת דם ,מ״מ אם הרגו
ללא הוצאת דם  -חייב חנק ,שהרי המקור להוצאת דם בחבורה נלמד מימכה נפש בהמה'  -אם אינו ענין למכה בהמה תנהו
ענין למכה אדם וסנהדרין פד:ן ,ועל כן צריך דוקא הוצאת דם  -הוא הנפש ,אבל אם הוציא נפשו ממש  -ודאי הוא בכלל

'מכה נפשי גם ללא הוצאת דם .ועל כן נראה שהריגת אחר והריגת אביו ,שם אחד להם  -משום 'מכה נפשי.

וכיון שבעצם אין כאן שני איסורים נפרדים ,אלא שבאביו החמירה תורה בעונשו של המכה .לכן הוא נידון כהריגת ארם

חמורה ,שדינה בחנק ולא בסייף .ואמנם אילו לא ידע שהוא אביו לכאורה אין דינו בחנק [גם כשהתרו בו על 'מיתה' סתם,
למ״ד דמהני] מפני שאי אפשר להמיתו בחמורה (לר״ש דחנק המורן כשסבר שדינו בסייף ,אך אעפ״ב אין כאן שני איסורים.
וכל זה לפי הנחת האחרונים הנ״ל ,שבשתי עבירות נפרדות ,אין צריך מיעוט .אך באמת לפי המובא במדרש (ספרי זוטא
וילק״ש מסעי! אכן נתמעט יפרט למכה בשבתי .ואמנם בפירוש זית רענן (לבעל מגן אברהם! פרש שממעט חובל בחברו בשבת
מגלות .אך צי׳ב מדוע צריך מיעוט לכך ,ולכאורה מחוור יותר לפרש (כמו שפרש בפנים יפות! בהורג נפש בשנת ,שכיון

שבמזיד נסקל אין לו דין גלות .אלא שבתלמודין לא הובא ואת ,ומשמע שאף בשבת גולה ,ובכל זאת התמעט מכה אביו ,לפי
שאין זו עבירה נפרדת ,כנ״ל.

׳כגון שהכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה...׳

 -בדין הכאת עבד כנעני ,אם לוקה ואימתי  -ע' במובא בב״ק פז.

דף

ט

׳כאן בגר תושב שהרג גר תושב ,כאן בגר תושב שהרג ישראל׳  -ואם הרג נכרי בשגגה ,אפילו

כו
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)ונתתי להם בביתי ובהומותי יד ושם
לעילוי נשמות הורי היקרים
אבי מורי רבי מתתיהו זאב ב״ר אברהם בישר הי״ד

שמסר נעשו על קידוש השם בשנות ראינו רעה
בשואת גלות אירועה

ואמי מורתי מרת חיה שיינדל בת ר -ישראל ע״ה

אשר שמרו דרך ד׳ לעשות ערקה וחסו■

ת.נ.זג.ב.ה.

לע״נ הבחור מאיר ליב ז״ל
בן יבלהטו״א הרה״ג רבי אליעזר ב״ץ שליט״א

והרבנית מרת רבקה שתתי׳
שנספה בשרפה אשר שרף ד׳ בישיבת חפץ חיים בבלטימור
ביום י״ח שבט תשכ״ו

ת.נ.זג.ב.ה.

תודה וברבה
לקרן הזכרון לתרבות יהודית

על סיועם

©
כל הזכויות שמורות
למכון גנחות ת.ד5572 .
ירושלים
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אקדמית מילין
יומא טבא הוא לרבע ותלמידיהון בכל אתר ,בהגלות אוצר יקר זה מאפילה לאורה,
התשובות אשר השיב לשואליו הגאון הגדול מופת דורו רבי ידידיה המכונה ר׳ טיאה ווייל
זצ״ל ,רבה הדגול של קהילת קרלסרוא המפוארת (תק״ל־תקס״ו) ,מורה הוראה וראש ישיבה
שהעמיד תלמידי□ למאות ולאלפי□ ,אשר ידיו רב לו בתורת הנגלה ובחכמת הנסתר ,בנו של
רבי נתנאל ווייל בעל ה״קרבן נתנאל" ,תלמיד מובהק לרבו הגדול ררבי יהונתן אייבשיץ בעל
ה״אורי□ ותומי□" ,ובכל לב נודה את ד׳ שזיכנו להיות העושים במלאכת קודש זו ,והגיענו
היום הזה להשלים המלאכה ולהוציא ספר יקר זה לאור עולם.

רבי טיאה ווייל זצ״ל ,שהיה מן המפורסמים שבחכמי דורו ,השאיר אחריו ברכה כמה
עשרות ספרי□ בכתב יד ,אוצר בלום שבלולה בו כל התורה כולה ,חדושים על מסכתות
הש״ס ,שאלות ותשובות ,הלכה ,דרשות ותוכחות מוסר ,פניני פרשנות לפרשיות התורה ועוד,
פרי עמלו בפ״ד שנות חייו .משו□ מה לא נדפס בחייו מאומה מכל אלה (פרט לפירושו להגדה
של פסח "מרבה לספרי׳ שנדפס בקרלסרוא בשנת תק״נ ,ואף זה ללא הזכרת שמו כמחבר
הספר) ,וכל הכתבים נשארו בגנוזות במשך שנות כמה דורות ,כמעט ואבדו בשנות השואה
והכליון ,ורק .זכות המחבר ואבותיו הקדושים היא שעמדה להם ,וחלק גדול מה□ ניצל בנס
ממש ברגע האחרון והועבר לארצנו הקדושה .אמנם לדאבוננו כמה מהספרים אינם טרם
נמצאו ,וחבל חבל על דאבדין ,ולכן נבקש בהזדמנות זו מכל היודע אודות כתבי יד של המחבר
ובני משפחתו המצויים בספריות שונות או באוספי□ פרטיי□ להודיע לנו על כך ,למען תשלם
המלאכה אשר תחת ידינו .ותודתנו נתונה לכל אלה שנענו לבקשותינו הקודמות ,והעמידו
לרשותנו כתבי יד אשר תחת ידם ,או שמסרו לנו מידע שהיה לנו לתועלת ,יהי שכר□ של□
מאת ד׳

בספר זה הובאו תשובות שהשיב רבי טיאה ז״ל לשואליו במשך למעלה מיובל שני□ בכל
נושאי הלכה ,ובתוכן תשובות לרבני□ ידועי ש□ שישבו על מדין בגדולות שבקהילות אשכנז,
שהריצו אליו את שאלותיה□ או נועצו בו בדבר הלכה .רוב התשובות המובאות בספר זה
הועתקו על ידי המחבר עצמו לשלושה פנקסי□ גדולים ,שני□ מה□ נמצאו בגנזי הספריה
הלאומית בירושלים (סימונם  ,)4°986 4°987והשלישי נמצא באוסף פרטי בארה״ב ,ונגאל על
ידי איש בעל שאר רוח מיקירי סגולה מצאצאי משפחת המחבר כדי להעמידו לרשותנו
להדפסת הספר הזה .בתוך הפנקסים האלה נמצאו ג□ כמה תשובות מאת גדולי גאוני דורו,
שנשאו ונתנו עמו בדבר הלכה בשאלות שעמדו לפניהם ,והמחבר העתיק□ בפנקסיו לצד
תשובותיו הוא .כמה מהתשובות הללו כבר נדפסו בספרי השו״ת של מחבריהן ,חלקן בשינויי
לשון וצורה ,אך ישנן גם תשובות שלא היו ידועות עד כה וטרם נדפסו .בספר זה הבאנו את
כל התשובות הללו ,כפי שנעתקו ע״י המחבר רבי טיאה זצ״ל.
כתב היד היה בדרך כלל ברור וראוי לקריאה ,אך כפי הנראה כתוצאה מהעתקה בלתי
מדוייקת מהטיוטזת נפלו בו טעויות והשמטות ,והיה צורך להשקיע עמל רב ויגיעה כדי
לתקנן .כמו כן נמצאו בהרבה מקומות מילים קשות שכתוצאה מרהיטות הכתיבה לא ניתנו
לפיענוח על נקלה ,והושקעה יגיעה רבה כדי לפענחן .התשובות סודרו על פי סדר השו״ע ,הג□
שבכתבי היד הובאו התשובות ללא כל סדר; וכדי להקל על המעיינים נערכו להן מפתחות
מפורטים לסדר התשובות ולסדר הש״ס והרמב״ם והשו״ע .כל אלה ,וכן כל עבודות הפיענוח,
העריכה וההכנות להדפסה של ספר זה ,נעשו ע״י צוות מכון "גנוזות" בראשות הרב יעקב
ווייל שליט׳יא.
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וזאת למודעי ,דברי }!מובאים בתוך סוגריים מרובעות נכתבו ע״י המחבר ,ודברים
המובאים בתוך סוגריים עגולות הם הוספות של המלבה״ד.

ספר זה הינו שלב נוסף במבצב הגדול אשר אנו שואפים לבצעו — הדפסתם והוצאתם
לאור של כל כתבי המחבר הגדול .ובהזדמנות זו נביע את רחשי תודתנו מעומקא דליבא לכל
ידידינו העומדים לימיננו במסירות ובנאמנות ,נכונים לכל סיוע נדרש בכל עת ,ישלם להם ד׳
כפועלם מאוצרו הטוב .ותודה מיוחדת לאותם יקירי סגולה שסייעו לנו בהשגת האמצעים,
ותרמו מהונם כדי לאפשר את הוצאתו לאור של הספר הזה .והננו תפילה לשוכן מרומים
שיעזרנו ויסעדנו להוציא לפועל את תכניתנו בשלמות ,וזכותו של המחבר הגדול תעמוד לנו
ולכל המסייעים בידינו לטוב לנו ולהם כל הימים ,ונזכה כולנו לראות במהרה בנחמת ציון
ובבניך בית מקדשנו ותפארתנו.
ירושלים ,אלול תשמ״ג

גנוזות
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קעד

שאלות ותשובות

ערה

דעה

רכי טיאה ווייל

שנקרע מטלה עליו ואס לאו מסול היינו דוקא מכמנים מוך
שיטות הנמיכה אכל לא מבחוץ דאין חסרון הטלאי מעכב
אס הקרע מבחוץ נגליק ס״ת והוא כמסור ופרח פכ״ל.
ואט לא נהנה כריח סרח זה ,דמלכד שהלשון דחוק ורחוק
כמסכח סופרים קשה עוד דהו״ל למימר כקיצור ס״ח
שנקרע כגליון לנד כשר ומאי איריא כמטלית .מיהו להרא״ש
אין כרירה אלא לפרש כדכריו.

כט״ז שם וצ״ע .וככר כחכמי נזה כחשובה אחח כס״ד [סי׳
ע״ג] .אמנם לענ״ד נראה דגם זקני מהר״ס לא אוסר רק
נעתיקא לחקן כדנק חדתא דמגטא דהמטלית חדשה וס״ח
ישן והיריעות שחורין ,אכל אם היריעות עדיין חידושן טכר
ודומוח למטליח כשר .ועוד דהחוש מעיד דאס מדכקין
מטלית על יריעה חדשה אזי הוא מהודק מאוד כאילו נעשה
עור אחד .ומש״ה לא מזכיר הש״ס תיקון הדכק ,אכל

ערד כמכ כתשובה הנ״ל וז״ל וראיתי דסה״ת והסמ״ג

כחדושין גס המהר״ם מודה דשרי .וא״כ מיושב גם האי
דמסכת סופרים למהר״ס ,די״ל דהאי דמסכת סופרים

דהסירו לחפור הקרע כמשי הס המירו ג״כ לתקן
הקרע כקלף ע״י דכק עכ״ל ,אע״ג דיש לדחוח לסי סכרח
מהר״ם דשאר דנק דיש לחוש שיפרד ע״י גלילה והידוק
משא״כ כמפירוח משי ,צ״ל דהט גאונים לא חשו לסכרח
מהר״ס .אמנם הכ״י כסי׳ ר״פ ממה עליהס דהא כגמרא

מיירי כס״ח חדש דמומר כדכק .וכן נראה לענ״ד להורות
דאם יריעות ישנים מאד דאין לפשות כמטלית ,וכדעח
מהר״ם דאט מכט כניו כמ״ש מהר״י מינץ במשובה אכל
מה אעשה שכנר נהגו העם לעשוחו לסמוך על הרא״ש

קאמרי הט מילי כגידין אכל כצדדין לא .והנ״י מפרש
דהגמרא לא אוסרת רק^חוטי פשמן ע״ש .אכל הרא״ש
כתשובה כלל ג ,כסכ הקרע יכול לחפרו שלא נגידין ע״ש,
משמע דאפילו כחוטי סשמן יכול לחפור .והרב ר״מ מכיב

והאגודה ושאר פוסקין לחקן כמטליח אפילו כיחר מה׳ או
וי״ו שיטין וכל היכא דהלכה רוספח בידך זיל כחר מנהג.
וכן נראה הכרעה זו מדעת השואל כאמונת שמואל סי׳ נ״ו,
וכן נלע״ד לדינא כדי לקיים דברי זקני מהר״ס ז״ל.

הנ״ל תיק דגרדין' דקאמר כגמרא היינו חוטי השחי
שהאורג מסייע כסוף הנגד והטעם משום ביזוי מצוה כמו

תשובה עד

כריש סוכה דף ט׳ והרמב״ס בפ״א מהלכות ציצית פכ״
וקשה דא״כ הו״ל למימר וה״מ נגידין אכל כטמין קוצין
וגרדין לא ,דהא כולהו סד טעמא איח להו כמ״ש הרמנ״ם
נס״א מהל׳ ציצית ,ועיין כמאור ריש סוכה .ולענ״ד י״ל

נשאלתי מסופר אחד שכתב כמה ספרי מורה ולא קידש
את השם אלקים לא תקלל דסמך עצמו על
התרגום דיינא לא תקל ,וכעת שראה נרש״י דהרי זו אזהרה
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דה״ק הש״ס ,וה׳׳מ נגיטין ר״ל דשם יש סילוק כין חדחא
לעמיקא אכל כגרדין לא ר״ל אין חילוק כלל והכל שרי.

ומצאמי ראיתי בב״י סי׳ ל״ב נשם העיטור שכחב וגריס
וה״מ כגידין אכל כגרדין ליח לן כה ע״ש ,רק דהוא מפרש
שהן עושין סן קלף ,ואפשר דכגרדין מומר אפילו כיוחר מן

_ ,ד׳ שיטין ,וכ״ב הרב הנ״ל דלא מינכר החפירה העשויה
מגרדין ואין כאן גנאי ע״ש ,ולפ״ז גם דיבק כקלף להמחירין
מומר אפילו כימר מד׳ שיטין דלא מינכר ואין כאן גנאי.
ולס״ז יש לישב קושיח מהר״ם אמאי לא מזכיר הש״ס תיקון

הדנק ,די״ל דהוא נכלל דגרדין דליח לן כה מכ״ש כדנק
חלף.
אמנם הריכ״ש וק הרמ״א ניו״ד לא מחירין כקלף רק
רק עד ג׳ שורות ולא יומר ,אכל העולם נוהגין
כדברי הרא״ש להמיר אפילו כיתר מה׳ או וי״ו שורות נמי
לדכק כמטליח ,וכ״כ הנ״ס בחשובה והש״ך .ונשו״ח צ״צ
סי׳ קי״נ השתכח נעצמו כהוראה זו דאסילו נקרע נמוך
האותיות יגרד כדי שיגיע הקרע כין האותיות ,וטעמו
דקלסים שלנו מעונדין כסיד ולא מגני כולי האי והוי

כחדחא ,ועס״י הוראה זו של גדול הדור הנ״ל נהגו
הסופרים ק .וצ״ע אם נחלקה האוח ע״י קרע ומינוק דלא
סכים ולא טיפש יכול לקרותו ,לפמ״ש הכ״י כסי׳ ל״נ לחד

תירוץ דלאחר הכתיבה אס נסדק לא כפי מוקף גויל ,ועיין

לברכת השם הרי נראה דהוא קידש ,ואי אפשר לו לתקן
הספרים שכתב מעודו עד היום כי נתפזרו כהרבה מדינות
רחוקות.
תשובה הנה דכר זה כסלוגחא דמנאי כסנהדרין דף
ס״ו ע״א דקאמר גני אלקים לא תקלל אס אינו
עטן לגופו תנהו פנין לאביו הניסא למ״ד אלהיס חול אלא

למ״ד קודש מאי איכא למימר ,דתניא אלהיס לא מקלל חול
דברי רכי ישמעאל רפ״ק אומר אלקיס קודש ומטא ראכ״י
אומר אזהרה למכרך את השם מטן ת״ל אלקיס לא מקלל,
ומשט למ״ד אלהיס חול גמר קודש מחול ולמ״ד אלקיס

קודש גמר חול מקודש ,ודלמא אקודש אזהר אמיל לא אזהר,
א״ב לכתוב קרא לא תקל מאי לא תקלל ש״מ חרתי ,ע״ע

הרי דפליגי תנאי בזה ,ולכאורה הלכה כמ״ד קודש דהא
קי״ל כרפ״ק נגד רבי ישמעאל חכירו .ועוד דהא ראכ״י קאי
נמי בשיטת רע״ק והוי רכים .ומיהו כמכילתא אימא
הגירסא רע״א קודש וחול ,ועק במזרחי ובמפרשי רש״י
כפ׳ משפטים.

ולכאורה י״ל דלכו״ע הוי קודש רק דפליגי לענין
מלקוח אי לוקין על קללת הדיין .אמנם
המהרש״א הקשה למה מלקין על קללת הדיין הא אלקיס גס
קודש משמע והוה לאו הטתן לאזהרת נדתת בי״ד דאין
לוקין ,לכך כתב דקללח הדיין לא איצטריך מהאי קרא
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תשיבה עה

דאמיא מנשיא וחרש ולא איצטטך לגופא אלא לאביו ואמו
וקושטא דאין לוקין עליו שניתן לאזהרת מיתת ט״ד עכ״ד.
ותימה הא מלת א ,דהא התרגום ורש "י כתבו בהדיא דקאי
קרא על הדק ,וזה דוחק דקאמיי על אם איני מלן ,ועוד
קשה דהרמב״ס בפכ״ו מהל׳ שנהדרין כתב דלוקין על קללת
הדיין דכתיב אלקים לא מקלל ,וכעין זה הקשו התוס׳
בסנהדרין דף פ״ה ע״א ע״ש .ולענ״ד י״ל דהא למאי
דמסק לכתוב קרא לא מקל מאי לא תקלל ש״מ תרתי וכו׳
הוי כאילו נכתב לאו יחרה ומיוסד ,וא״כ שפיר לוקין אלאו

פרטי ולוקין על קללת הדיין .ובזה מיושב קצת מה שיש
להבין דלכאורה קשה אי למברך השם לחודא קאי אמאי כתב
רחמנא להאי לאו גבי נשיא ,לכתוב ליה רחמנא בסמוך לקרא
דונוקב שם ה׳ וכו׳ אלקיס לא תקלל ,אלא ש״מ דקאי אדיין,
ואי אדיין לחוד למה כתב בלשון אלקיס לא תקלל ,ואע״ג
~ דאלקים לשק דיין אפ״ה איכא למטעי ,ועוד דהו״ל להקדים

H

נשיא לדק בקרא ,אלא ש״מ דקאי אמרוייהו .ועיין בתורת
חיים שכתב כעץ זה גבי אב ואס .וא״כ ל״ל להש״ס לומר
לכתוב קרא לא מקל וכו׳ .אבל לדברינו ניחא דהש״ס רוצה
לפרש הטעם למה מלקין על קללת הדק ,לכך קאמר דהוי

’*כמו לאו פרמי.

רבי טיאה ווייל

קעה

יהונתן מפרשים דיינא לא מלוט ,הרי דעיקר הוא חול .על
כן נראה להורות דאם לא קידשו כשר בדיעבד .ויש לי עוד
לסלסל בדבט הלח״מ בפ״ה מהל׳ ממרים ,אך אץ זה נוגע
לכוונמינו בטן זה.
ואגב אעורר קצת קושיא בתוספות סנהדרץ דף ס״ו ע״א
ד״ה לרבות וכו׳ הא דאמר השוה הכתוב אשה לאיש
היינו היכא דכתוב בלשון זכר אבל היכא דכמוב בלשון איש
ממעטינן אי לאו דכחוב ב׳ זימנין וכו׳ ,ועיין במהר״ס
שהקשה דלא יכתוב שוס איש וממילא ידעינן דאשה נמי

דהשוה הכתוב אשה לאיש ,ותיק שסד איש איצטריך למעט
קטן ,וע״ש .וק״ק דא״כ דסד איש ממעט קטן ואשה לפ״ז
נאמר דגם איש השני אמיא למעט אשה וקטן והוי מיעוט
אחר מיעוט לרבות שניהם .ומיהו זה יש לישב בדוחק .אך
מזה התוספות יש סתירה למ״ש ההג״ה בטאוט מהרש״ל
על הסמ״ג לאק סי׳ צ״ה דלא הושוו אשה לאיש רק לעק
עונשין ולא לענין מימה ,דא״כ אין מקום לקושית הסוס׳,

ועיין בסנהדרין דף מ״ה ע״א וכן שם ע״ו ע״א ברש״י
ד״ה ואוקמא אדינא .וטומר מזה דהא מגמרא דקדושין דף
ל״ה ע״א מוכח בהדיא דאף לענין מיתה אמריק השוה

הכחוב אשה לאיש וצ״ע.

ומיהו קשה במאי פליגי הני תנאי ,הא לכו״ע הוי
קודש וחול ומאי נפקא מינה בינייהו .וחיק
המהר״ם דנפ״מ לענין מלקות דלמ״ד חול עיקר אחי לסול
דהיינו למקלל הדיין אלא דאתי נמי לקודש דהיינו לאזהרת
מברך השם ,ולדידיה איכא מלקוח במקלל הדיין ,ולמ״ד
דעיקר קראי אתי לקודש דהיינו מברך השם ליכא מלקות
במקלל את הדיין ,ע״ש .ולפמ״ש דכיק דנכתב אות יתירה

הוי כמו לאו מיוסד ומלקין א״כ אף דעיקר קודש אפ״ה
^מלקין על קללת הדק .ולענ״ד יש לישב קושית המהר״ס
מפ״מ לענין לקדש השם או לקודרו בעת הצורך ,וכעין זה

כתבו התוס׳ ביומא דף ל״ד ע״ב ד״ה רבי דאי ילפינן של
ערבית משל שתריח א״כ שחרית עיקר ע״ש ,ולפ״ז אי
ילפיק קודש מחול הוי חול עיקר וא״צ לקדש.
שוב מצאתי און לי ממסכת סופרים פ״ד הלכה ה׳ וז״ל
אלקיס לא מקלל קודש וחול ר׳ שמעון אומ׳ קודש,

־

תשובה עה
וזה אשר השיב לי הרב מו״ה מיכל נריאר אנ״ד דק״ק מנהייס נטו

על דבר שאלתו שאלת חכם סופר אחד שכתב כמה ספד

תורה ולא קידש את השם אלקיס לא מקלל דסמך עצמו
על התרגום דיינא לא תקל ,וכעת שראה ברש״י דהט זה
אזהרה לברכת השם הט נראה דהוא קודש ,ואי אפשר לו
לתקן הספטס שכתב מעודו עד היום ט נתפזרו בהרבה
מדינות רחוקות.

תשובה מה אדע אשר לא ידע ר״פ מעכ״ח הג׳ נר״ו,
ובד״ק עיינתי הגם דמרוב טרדת הזמן א״א
להעמיק הענץ כדבעי ולפלפל ולטייל ארוכות ,רק בקוצר
מילין .מ״ש דפלוגמא לענץ לקדש השם וכו׳ יש הוכחה לזה
דגם המהרש״א שמחק אקושימו דהו״ל לאו שניתן לאזהרת
מימת ט״ד דדיין נפקא לן מנשיא וסרש וקרא דאלוקיס לא
מקלל אמי לאזהרת קללת אביו ואמו ,ובפשוטו קשה לדבטו

ואי כדברי המהר״ם דנס״מ לענק מלקות לאתה ענין הביא
מחלוקת זו במסכת סופרים ,אלא ודאי כדאמרן .וטון דסתס
ת״ק ס״ל קודש וחול הלכה כת״ק .וכ״ס הרמב״ס ורש״י
בחומש דהוא קודש וחול .וס״ל דלכמחילה צריך לקדשו ואס

קושית מהר״ס לובלין מאי נ״מ בפלוגמא דרע״ק וט״ש,

שכס מלקישו לא פסול ,ומ״ד חול לא צטך לקדשו אפילו

ותירק המהר״ס לא שייך לשיטתו .ואע״כ דנחיס לשיטתיה

לכתחילה ,ומ״ד קודש אפילו בדיעבד פסול אם לא קדשו.
אבל מדבט הגמרא משמע דלא הוי רק שתי מחלוקוח,
דלמ״ד קודש וחול אס לא קדשו כשר ואפשר דאפילו
לכססילה לא צריך לקדשו ,דס״ל קדוש טפל וחול עיקר,

דמר דפלוגמייהו לענין לקדש השם או לקודרו .אף דראייח
דרו״פ מעכ״ת הגני״ו ממ״ש התוס׳ טומא אין הנידון
דומה לראיה ,וגס מר כתב כן רק לרווחא דמילתא ,וראייתו
דמר ממסכת סופטם וז״ל דאי כדבט מהר״ס דנפ״מ לענין

ולמ״ד קודש דהוה קודש עיקר .וגם באונקליס ותרגום

מלקות לאיזה ענין הטא מחלוקת זו במסכת סופטס וכו׳,
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רבי טיאה ווייל

יורה דעה

אינה ראיה מספקת ,דהרי בסוף ס״ד תני ליין ונשיא חייב
שתים ,מ״מ סברתו סברה ישרה וברורה מבלי ראיה.

והנה לפוטרו בלא כלום א״א ולהביא דוגמא בעלמא
בפלפולא לישב קושיא דמר אמהרש״א ,ת״ל וחמיה
הא מילתא להא התרגום ורש״י כתבו בהדיא דקאי קרא על
הליין ,וזה לותק לקאמרי על אס אינו עדן וכו .,ונלע״ד
בצירוף דבלא״ה צ״ל דהמהרש״א סותר דברי עצמו דלעיל
מידה כתב לקרא דונשיא בעמך וגו׳ מוקמינן באם אינו
עדן לגופו מנהו עדן לאביו ואמו בין למאן לגמר קודש
ממול בין למאן לגמר סול מקודש וקרא דאלקיס קאי לקודש
וחול היינו לדיין .לק נ״ל דהנה בפשוטו יש לישב קושית
המהרש״א דהו״ל לאו שדמן לאזהרת מימת בי״ד ,לחכמים
דר״מ דס״ל בדף נ״ו ע״א דעל שם המיוחד במיתה ועל
הכנויין באזהרה ,ובסירש״י ובמוס׳ דכמיב אלקיס לא מקלל
 ~sולא הו״ל לאו שדמן לאזהרת מימח בי״ד כלל .אף דלשס
המיוחד נפקא לן מק״ו דכנויים מ״מ עיקר אזהרה לקודש

קאי על הכינויים .אמנם י״ל דקושית המהרש״א אליבא
דר״מ ולס״ז אמי שסיר הכל ,דע״ז מחק המהרש״א דר״מ
ס״ל לדיין ילסינן מנשיא וחרש וס״ל כמ״ד קודש ,ויתור
דאלקיס לא מקלל מוקי באס אינו עדן לגופיה תנהו ענין
לאביו ואמו .אבל מ״ד חול ודאי לא ס״ל דרש״י דא״כ
לכתוב קרא לא מקל מאי לא מקלל ש״מ תרתי ,רק כפשטא
דשמעתא דקאמר הניסא למ״ד אלקיס חול וכו /וע״ז ממק
דלמ״ד סול גמר קודש מחול לעיקר קרא למול אחיא וקודש
גמר מדאפקיניה בלשק אלקיס וכמ״ש המוס /וללא כבעל
נחלת יעקב ארש״י בחומש שפירש דלמסקנא אף למ״ד חול
יליף מדכתיב לא תקלל ולא כתיב לא מקל ,דא״כ במאי

להקשות למ״ד קודש אזהרה לדיין מג״ל ,דודאי דומק לומר

דלמ״ד קודש באמת לא מוזהר כלל אקללת דיין ,ובפרט
דבמכילחא דשם שנויה הן סלוגתא למ״ד קודש מ״מ
וכמ״ש הרא״ס ,וש״מ דקאי לתרוייהו לברכת ה׳ ולדיין .וק
שנינו במסכת סופרים סוף ס״ד דיין ונשיא חייב שמיס וי״א
על הנשיא חייב שלש .ויש לפרש דפליגי בהן סלוגמא,
דלמ״ד חול שלש דהיינו משוס נשיא בעמן לא מאור ולא
תקלל חרש ואלקיס לא מקלל ,ולמ״ד קודש רק שחים משוס
ונשיא בעמך לא מאור ולא מקלל חרש ,וקרא דאלקים לא

מקלל קאי לאזהרת אביו ואמו .ולס״ז מיושבת קושימו

דהתרגום ורש״י ס״ל כחכמים דעל הכנויין באזהרה ,ושפיר
קאי אלקיס לא מקלל אזהרה לדיין .גם י״ל לפ״ז דגם
המהרש״א ס״ל כתירוץ המהר״ס דנ״מ למלקות.
ומ״ש מר לתק קושית המהרש״א דמדכמיב לא מקלל ולא
כתיב לא מקל הוי לאו סרטי לדיין ,לפמ״ש לעיל
דתירוץ זה הוא רק למק למ״ד קודש ,אבל מ״ד מול לא
נחיה לזה ,ולדידיה הדרא קושית המהרש״א לדוכחא דהו״ל
לאו שניתן לאזהרת מימת בי״ד .אבל לסמ״ש מיושב ול״צ
לתירוץ המהרש״א.

ומיני ומינך מסתיים שמעתמא די״ל דמ״ד חול ס״ל
כחכמים ור״מ ס״ל כמ״ד קודש ויליף לדיין מדכמיב
לא מקלל ולא ספב לא תקל ,והוי לאו פרטי וכסברת
רוסמכ״ת .ואי לאו דמסמסינא הוה אמינא דמ״ד קודש

טעמיה מדכמיב אלקיס לא תקלל ולא כתיב לא מקלל אלקיס
כדכתיב לא מקלל חרש אלא ודאי דאלקיס קודש .ועק בזית

רענן שמפרש ת״ל אלקיס לא תקלל והו״ל למימר לא מקלל
אלקיס ונשיא וגר אלא לחייב על כל א׳ בס״ע ע״ש ,ומ״ד

סליגי .והמהרש״א שכמב על הרא״ס לסי שנעלם וכר
|#כו״ע אלקיס תרתי משמע מלכמיב לא מקלל ולא כתיב לא

חול מדכמיב גבי ונשיא בעמך לא מאור וכדסירש המהר״ס.

תקל ,שיטפא דלישנא נקט ,אבל עיקר דבריו דלתרוייהו
אלקיס מרשי משמע למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה .והן

והנה לשיטת הכס״מ אליבא דהרמב״ם הא דקאמר א״כ

מ״ד באמת מוקי עקר קרא דאלקיס לא מקלל חול ,והיינו
אזהרה לדיין וכדאיחא במכילתא להדיא דר׳ ישמעאל מוקי
לאזהרה לדיין וקודש גמר מדאפקיה בלשון אלקיס ואזהרה

לאביו ואמו יליף מדאייתר נשיא כמ״ש המהרש״א לעיל
מידה ,ולק קושית המהרש״א דהו״ל לאו שדמן לאזהרת
מיתת בי״ד ,דהך מ״ד חול ס״ל כחכמים דלעיל דעל הכנויין
באזהרה ,ומעיקרא לק״מ .והא דכתב המהרש״א לעיל מידה
אף למ״ד גמר חול מקודש היינו למק בזה למ״ד דמקשה
בשלמא למ״ד אלקיס חול וכר אלא למ״ד קודש וכר דלמא

אקודש אזהר אסול לא אזהר ,דמשמע דקושימו הוא לחזק
הקושיא הראשונה הדחא למ״ד אלקיס חול אלא למ״ד קודש
מאי איכא למימר והיינו דלא מונח אזהרה לאביו ואמו,

3

מדלא מקשה למ״ד קודש אזהרה לדיין מנ״ וביותר דלא
מליא הן קושיא כלל בסוגיא דהכא ואסלוגתא גופא הו״ל

לכתוב לא מקל וכר חוזר אקרא דלא מקלל חרש,

דמיניה ילסינן אזהרה לאביו ואמו .ובזה נ״ל לישב דעת

הרמב״ס דכמב בפ״ו מהל ,ממרים הי״א דאפילו היה אביו
רשע ובעל עבירות מחוייב לכבדו .לפ״ז דודאי אי ילפינן
אזהרה לאביו ואמו מקרא דונשיא בעמן לא מאור הרי כתיב
בעמך בעושה מעשה עמן ,משא״כ הרמב״ם לשיטתו דססק
כר״ע דאמר קודש ,ולדידיה יליף אזהרה לאביו ואמו

מדכתיב לא מקלל חרש ולא כתיב לא תק 3א״כ אין חילוק
ואפילו רשע מחוייב לכבדו .ובזה יש לסלק מלונות
המתלוננים ומקשים על הרמב״ם מסתמא דמלמודא דב״ק
(צ״ד ע״ב) איקרי כאן ונשיא בעמן וגר בעושה מעשה
עמך ,דשקלא וטריא דמלמודא קאי למ״ד חול ויליף קללת
אביו ואמו

מדאייתר

קרא דונשיא כמ״ש המהרש״א

וכדכתיבנא.
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וביותר נ״ל לסייע למ״ש הלחם משנה שם דהרמב״ם
מחלק בין מחיים ולאחר מיתה ,ובפשוטו קשה
מאין הוציא
להוכיח האי
לאביו ואמו
(ויקרא י״ט

הרמב״ס האי חילוקא .ובחידושי הארכתי
חילוקא .ובזה י״ל כיון דהרמב״ס יליף אזהרה
מקרא דלא תקלל חרש ,וכפירש״י בחומש
י״ד) א״כ למה נאמר מרש מה חרש מיוחד
□ה

שהוא בחיים יצא המת שאינו בחיים ,והוא מת״כ ,ועיין
בכס״מ בפכ״ו מהל׳ סנהדרין ,ולכן ילפי מריבוי דלא תקלל

לאזהרת אב ואס בחיים ואפילו לאביו רשע ,אבל לאחר מימה
לא מוזהר כי אס בעושה מעשה עמן ,לפי דהרמב״ס פסק
כר״ע דאמר קודש .והא דנפקא ליה בפכ״ו מהל׳ סנהדרין
ה״א דאסור לקלל דיין מקרא דאלקיס לא תקלל ,היינו

מדכתיב לא תקלל ולא כתיב לא תקל ע״כ אזהרה לדיין.
ומפרש מירון התלמוד דא״כ ליכמוב קרא לא תקל מאי לא
||מקלל ש״מ מרמי קאי אמרי קראי ,אקרא דאלקים לא מקלל
ואקרא דלא תקלל חרש ,ואזהרה לאביו ואמו יליף הרמב״ס

בפ״ה מהל׳ ממרים ה״ד מקרא דלא מקלל חרש מדלא כתיב
לא תקל כמ״ש הכס״מ ,והיינו מחיים אף באביו רשע ובעל
עבירות ,וקרא דונשיא בעמך דמיותר אס אינו ענין לנשיא

מנהו ענין לאביו ואמו דמוזהר אף לאחר מימה ,והיינו
בעושה מעשה עמן .ובזה מסולקת קושית הלח״מ בפ״ה
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קעז

לילך ולסמוך אחר התרגום וכפי הסכמת התרגום יתנהג
הסופר והמורה ע״ש .ובהא נחמי ובהא סלקי אני מסכים
עם רוסמכ״ת דבשעה״ד יש לסמוך דלא ייפסל הס״ת אף
אס לא קידש הך שם ,בפרט שנתפזרו בהרבה מדינות,
וביותר דבודאי נהג הסופר לומר כן בתחילת הכתיבה וכל

האזכרות וכנ״ל.
ועל קושיחובתוס׳ ד״ה לרבות לא ידעתי מאי קושימו,
דאי אתי לרבות גס קטן קשה ל״ל איש איש כלל ,והן
הן דברי המהר״ם ,ובודאי יותר סברא למעט קטן מלמעט
אשה ,להכי מוקמינן לרבות אשה ולמעט קטן .והסתירה שלו
למ״ש המהרש״ל בהג״ה בביאורו על הסמ״ג לאוין צ״ה
לכאורה תמוהה ,ובהשקפה ראשונה אמרתי דהמוס׳ רוצים
לתרץ למ״ד חנק קל ובודאי אין סברא להחמיר באשה יותר

מבאיש .ובסנהדרין דף מ״ה כתיב בהדיא את האיש או את
האשה .ובקידושין דף ל״ה שם לענין הופר מיירי קרא .ואין
הזמן מסכים אמי להאריך אמי מלין משוגתי.

ידידו לנצח הק׳ מיכאל בלאמ״ו הרב הגאון האמיתי המנוח
מוהר״ר טעבלי שייאר זצלה״ה.

תשובה עו

מהל׳ ממרים.
ועוד יש לפלפל בענין זה אך לקצר אני צריך ,ונחזור
לענינינו במה דנ״מ לדינא דידן .והנה באמת ר״ע
ס״ל קודש וכן ראנ״י ס״ל כוומיה וכן פסק הרמב״ס ,מ״מ

יש לסמון אתרגוס דהחליט כמ״ד חול .וראיתי בס׳ בני
שמואל שממה על מה שהקשה הרא״ס על התרגום היאך

הניח דברי ר״ע וכר ,דהרי אונקלוכן תנא הוא וקדמו יומר
מרבי עקיבא ורבי ישמעאל שהיו בזמן ר״א ור׳ יהושע
כדאיתא בריש מס׳ מגילה וכו׳ ע״ש .ומה גם המעיין
במכילתא ובילקוט משמע שרבים הס החולקים אר״ע וסברי
שהוא מול -אן עם כל זה קשה להחליט ולומר דלמ״ד חול

אם לא קדשו כשר ,כיון דגם אינהו מוקי לקדש .רק לדעת
החרגוס אפשר דס״ל דהוא רק מול ,וגס זה אינו מוכרח.
אק אמרתי לצרף לזה שיש דעות בב״י סי׳ רע״ו דשארי
שמוס שאינן נמחקים חון מן שם הוי׳ ב״ה א״צ לקדש ,ואף
דלא פסק ק בשו״ע מ״מ יש לצרף .וביותר לסי מש״כ

הט״ז במחילת סי׳ רע״ד ע״ש ,ובודאי הסופר אמר כן
במחילת כתיבת הס״ח דכל האזכרות שבו לשם קדושת השם,
כאשר חקרתי מן סופר מומחה שנוהגין לאומרו ,וזה מספיק
אס שפח לקדש השם במקומו .אחר כותבי כ״ז מצאתי
בשו״ת הלכות קטנות סי׳ ס״ז שבזה השם אלקיס לא מקלל

יסמון על מה שקידש כל השמוח במחילת הספר ,דקרבנות
של ציבור סכין מושכמם צמה שהם ע״ש .ועיין בלקט הקמח
באתץ ,ומ״ש שם בשם בעל השצ״ה שקבלה בידו מרבומיט

ק״ר יום ו׳ כ״ח שכט חק״ן
למו״ה הרב הגאון אכ״ד דק״ק מנהייס נר״ו

טרם אענה אני שוגג על שהתמהממי ואחר עד עתה
להשיב ,ונא אל יאשימני בזה כי ידוע לכל בני עירי

שמיום שבאו דברי קדשו אלו אלי לא הייתי בביתי שמונה

ימים רצופין ,כי גברו ועמקו וגם עשו חיל עסקי המדינה,
ובחזרתי לביתי ביום ו׳ העבר תקפו ותכפו עלי מילי דשמיא
ומילי דעלמא ,וביתר שאת במה שהוא לפני עסקי אסריון.
אן שלא יאמר מעכח״ר מו״ה הגאון נר״ו שלא עיינתי בהם
לקחתי לי מועד זמן זה לסוס רהיטא .כי באמת לדינא
מסכים עמדי ,ועיקר ראייתו הוא ממ״ש בעל לקט הקמח
בשם השל״ה בפסק של השמות שקבלה בידו מרבותיו לסמוך
על התרגום וכפי מה שהסכים התרגום יתנהג הסופר
והמורה ,ובאמת כך קבלתי מרבותי נ״נג אמנם מש״כ בעל

הלכות קטנות שיסמוך על מה שהזכיר קודם כתיבת ס״ת
שמקדש השמות לא כן עמדי ,דהא העלו האחרונים שזה לא
מועיל .ולענ״ד בשם הספק יאמר הסופר תנאי אם הוא שם
קודש הרי אני מקדשו לשמו ואם הוא סול הרי דברי בטלים,
ועיין מ״א סי׳ חק״ז סק״ו.

ומ״ש ראיה משו״ת הלכות קטנות דבשכח יכול לסמוך
על מה שאמר קודם הכתיבה אע״ג דלא קיי״ל הכי

אפ״ה בשכח יכול לסמוך לסכין מושכתן .ואני אומר דבנידון
דידן מגרע גרע ,דדוקא בשכס אמרינן ק ,אבל הכא
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יורה דעה

־"?*הסופר סוגר להוא חול גמור שאני ,דהא כתבו החוס׳
בסוכה דף ל״ט ע״א ד״ה עובר וכו׳ דאסילו למ״ד מצווח
צריכוח כוונה אבל בתושב ואומר שאינו רוצה לצאת לכו״ע
לא יצא ,וכ״כ המ״א.

אמנם הראיה שהבאתי ממס׳ סופרים אני על משמרחי
עומד ,ומר הגאון נר״ו דוחה דהא בסוף ס״ד
מביא לדיין ונשיא חייב שמיס .אין זו לחיה לצוק ,דאדרבה
מדהביא זה במחילת הסרק מה שהוא קודש ומה שהוא חול

דודאי לענין קידוש קאמר ,דאי לענין מלקוח הו״ל לכתוב
פלוגחייהו בסוף סרקין דמיירי לגבי מלקוח.

וכדי לסלסל למשקל ולמטריא בשמעחין שהראה סלסולא
מריסחא אקטוף איזה גרגרים אשר יש לפקפק.
א .מ״ש דהמהרש״א סומר דבריו דלעיל מיניה כו׳ דנשיא
בעמן וגומר מיקי באם אינו ענין לגופו תנהו ענין לאב
ואם בין למאן דאמר קודש מחול ובין למ״ד חול מקודש
ולקמן כחיב דאלקיס אמי לאס אינו ענין מנהו ענין לאביו
ואמו .לא ידעתי מה קשיא ליה ,דהא דלעיל כחב המהרש״א
ק למאי דקס״ד דגמרי זה מזה וליכא לאו מיוחד לדיין

שסיר כתב דנשיא הוי כמו אם אינו ענין דהא איצטריך
אלקים למברך השם ,אבל למאי דמסיק מדלא כחיב לא תקל
א״כ הוי לאו מיוחר עדיין שסיר קשה למה לי לאו מיוחד
לדיין הא ידעינן מחרש ונשיא .והסוס׳ דכחבו דגמר קודש
מדאסקיה בלשון אלקים היינו לסי מה דס״ד ,אבל למסקנא

לא צריך לפרש כן.
ב .ומ״ש למק קושיח המהרש״א דהוי לאו שניחן לאזהרת
מימת בי״ד .דקרא קאי לרבנן דס״ל כנויין באזהרה ולא
~ במימה ושם המיוחד יליף בק״ו ,מלבד דרש "י כחב לעיל (נ״ו
ע״א ד״ה ועל) וז״ל ושם המיוחד נמי בהאי אזהרה נפיק דכל
אלקים לשון שררה וכו׳ עכ״ל ,הרי דלאו מק״ו יליף ,דא״כ

למה כמב כלל אלקיס וכו׳ ,אלא ש״מ דאע״ג דאיכא ק״ו
אפ״ה לאזהרה צריך משמעות קרא ,או דיש אחו פירכא
להאי ק״ו ,וא״כ שסיר הקשה המהרש״א .ואחר חסשי

מצאתי ביבין שמועה כלל קס״ג דאין לוקין נמי על לאו שיש
בו כרת ,וכ״כ הרמב״ס בפי׳ המשניות ריש סרק אלו הן
הלוקין ,וע״ש בגמ׳ דמשמע דסליגי בזה .והנה בדברי

חכמים דאמרי דטנויין באזהרה אפ״ה מודים דמייב כרת
דכתיב ונשא חטאו ,וכ״כ רש״י וחוס׳ שם ,וא״כ שסיר
הקשה המהרש״א להאי מ״ד דס״ל לאו שניתן לאזהרת כרת
אין לוקין .ומק דהורס היסוד הורס הבנין .ובלא״ה מ״ש
דר׳׳מ ורבנן סליגי אי אלקיס קודש או חול דבריו אינם
מובנים לי ואין להאריך.

ג .והנה המהר״ס בד״ה גמר כחב דיליף חול מלשון
אלקיס מדמסמן לנשיא ע״ש ,ומקשים א״כ מה פריך
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דלמא אקודש אזהר אחול לא אזהר הא יש כאן סמיכוח
לנשיא דמוכח דמיירי בחול וקודש נסקא מלשון אלקיס.
ולכאורה י״ל דלסמ״ש המהרש״א דיליף דל״ל נשיא נילף
במה הצד מחרש ודיין אלא ש״מ אא״ע וכו׳ ,הא אי לאו
כתיב לא הוי ידעינן דמיירי בדיין כיון דליכא סמיכות דהא
לא כתיב נשיא ,ושפיר פריך הגנר .ומיהו זה ליתא דאכתי
קשה לכתוב אלקיס לא תקלל וחרש לא תאור ,ול״ל נשיא
אלא ש״מ אא״ע וכו׳ .לכך נראה לישב דברי מהר״ם דס״ל

דכיון דמ״ד חול ס״ל לשון אלקיס וס״ל סמיכות ומ״ד קודש
נמי ס״ל לשון אלקים וסמיכות ,א״כ קשה מנ״ל לכל חד
להפוך בסברות מהיפך להיסך ,ובשלמא למאי דמשני לא
תקל י״ל דס״ל דלא דרשי כלל סמיכות רק דיליף סול מן
למ״ד יתירה .ואפילו אי נאמר כמ״ש המהרש״א ונחלת
יעקב דלפי האמת גס למ״ד חול עיקר מדכתיב לא תקלל
בלמ״ד נוספת ,י״ל דס״ל דהסמיכות מורה על החול דהוא
עיקר ,ומ״ד קודש עיקר לא דריש את הסמיכות .וכל זה

לשיטת מהר״ס דסליגי לענין מלקות.
ולכאורה אמרתי ראיה דלא כמהר״ס ,דא׳׳כ קשה על סוס׳
ד״ה גמר דמנ״ל דנסקא מלשון אלקים ,דלמא
מק״ו והא דלא קאמר דיליף חול במה הצד משוס דאין

מזהירין מן מה הצד דגרע מק״ו ,דהא על מה הצד סרכיק
סרכא כל דהו ,ומש״ה קאמר הש״ס דיליף מדכתיב לא
תקלל בלמ״ד יתירה ושפיר לוקין .אלא ש״מ דהתוס׳ ס״ל
דלא סליגי כלל לעמן מלקות .ומיהו אין זה דחיה ,דהא כתבו

התוס׳ כסנהדרין (ס״ה ע״א ד״ה הא) דהיכא דמפורש
העונש מזהירין מן הדין והכא מפורש העונש .ועוד י״ל
דהאי מה הצד לא הוי רק גילוי מילתא בעלמא כמו בסו

דאינה מפורשת בחורה ויליף מבת בתו (סנהדרין ע״ו

ע״א) ,וכ״כ התוס׳ בפסחים דף מ״א ע״א (ד״ה איכא) גבי
בשל מבושל ע״ש.
ד .ויש לי חקירה הלא לא מצינו בכל התורה קללה
בחד למ״ד ולמה נדרוש למ״ד יתירה .ואעסק לשון
המכילתא הובא בילקוט דף צ״ח ,יש מדבר דבר וחייב עליו
משוס ד׳ דברים בן נשיא שקלל אביו דחייב משוס אב משוס

דיין ומשוס נשיא ומשוס בעמך לא מאור [והקשה המ״א
בזית רענן הא לא מצינו אזהרה לאב אלא מדיין ,וי״ל
מדהו״ל למכתב לא מקל וכתיב לא תקלל ש״מ מרמי
כדאיחא כסנהדרין דף ס״ו עכ״ל .ודבריו תמוהין דהא
איצטריך האי דרשא לקודש וחול ,וצ״ל דיליף אב מבינייהו.
וא״כ לא צריך למימר לדבריו דדריש מלא תקל ,וא״כ ש״מ
דעל מה הצד נמי לוקין דלא הוי רק גילוי מילתא .ואולי י״ל
דהמ״א ס״ל דלא כהמהרש״א והנחלת יעקב ,וא״כ למ״ד
חול עיקר למ״ד נוספת ל״ל ,אלא ע״כ לאב ,ואין זה

משמעות הסוגיא] ריבב״א אלקיס לא תקלל שומע אר לא
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שאלות ותשובות
•

תשובה «ז

יהיה חייב עד שיהיה דיין ונשיא ח״ל אלקיס לא מקלל לחייב

עליו משוס דיין ומשוס נשיא עכ״ל.

ויש לפרש דכחיב אלקים לא חקלל ונשיא וכו׳ וקרינן
כאילו נכמב לא חקלל ונשיא ,כדמצינו בפסחים דף
כ״א ע״ב לגר אשר בשערין חחננה או מכור לנכרי דמקרא
נדרש לפניו ולאחריו .אמנם המ״א בזיח רעק פי׳ דהל״ל לא
מקלל אלקיס ונשיא אלא לחייב על כל אחד בפ״ע עכ״ל,
לפ״ז נראה דכך דרשה הגמרא למה כחיב גבי חרש לא
תקלל מרש ממחילה המעשה ואח״כ המעושה ,וגבי אלקים
כמיב אלקיס לא מקלל והוא ההיפך ,אלא ש״מ לדרשה
דאלקיס מורה קודש וחול דהואיל דכולל מרוייהו הקדימו
ומפרש היאך יהיו שני לאוין ,מדלא כחיב מקל .ושוב ראיתי
שגס במ״ה הרגיש בזה ודחק עצמו על פי אלה הדברים ללא

•

רבי טיאה ודייל

קעט

ואס שב מאהבה אז זדונות נעשו כזכויומ ,ואי עביד חשובה

3

נעשה למפרע צדיק ועבר הבן על כיבוד א אמנם אס מת
בלא חשובה דליכא עוד שוס צפיה לתשובתו ודאי אינו חייב

בכבודו לאחר מימה ,ושפיר פריך הגמ׳ דהא הריבית
והגזילה בידו ,ומשני בשעשה חשובה ,ואולי זו היא כוונת

הלח״מ.
ומה שתמהתי על מהר״ם בתוס׳ ד״ה לרבות דלמא איש
איש הוי מיעוט אחר מיעוט לרבות גס קטן ,ומו״ה
הגאון נר״ו רוצה לדחות דא״כ לא לכתוב איש איש כלל,

ממה אני שחשידנא בעיניו בה דזה דבר פשוט ,רק קיצרמי
בכתיבה וכוונתי דודאי סברא חיצונה הוא דקטן פטור כמו
כל עונשין שבמורה דפטוריס קטנים ,וכ״ה המוס׳ בפסחים
דף צ״א ע״ב בד״ה איש וכו׳ ,א״כ מקשי לסי האמת ל״ל

כמ״ש הכס״מ ברמב״ס.

איש איש הא הסברא נותנת דקטן פטור ואשה סייגת ,ואי
ס״ל דסברא חיצונה דקטן חייב א״כ הרי הוא כאשה ,וא״כ

ה .ומ״ש מר לישב הרמב״ס עפ״י דרך הכס״מ דלימא
לאחר מימה ,הלא מוכח מסנהדרין דף ס״ד ע״ב דלא

לימא דאיש איש הוי מיעוט אחר מיעוט גס לקטן .ויש לישב
בדוחק דאס״ה יותר מסתבר לאוקמי האי מיעוט אסר
מיעוט רק לאשה ולא לקטן .ומפט קוצר הזמן לא עיינתי
שסיר וגלי ספק יש שגיאה ,ואין זה פליאה ,מגודל המלאה,

ק ,וק מר כבר חזר מדבריו באגרחו השנית .ואף שהשעה
נטרפה ממט אעחיק מ״ש בחידושי ליו״ד סי׳ ר״מ אפילו

היה אביו רשע חייב בכבודו וכ״ה דעח הרמב״ס ,אבל הטור
סולק מהא דפריך בב״מ דף ס״ב ע״א אס הניח להם >

ולברך לו יאה.

אביהם ריבית דבר מסוייס חייבין להחזיר מפני כבוד אביהם,
ופריך אמאי איקרי כאן נשיא בעמך לא מאור בעושה מעשה
עמך ,ומשט בשעשה משובה .ולהרמב״ם לא פריך הש״ס

תשובה עז
שאלה שאלני תלמיד אסד על מה נהגו אותן מדפיסים

מידי .ומורי מו״ה הגאון מהר״י ז״ל אמר לישב עפ״י מה

שקבעו אותיות השמות שאינם נמסקיס ולאחר גמר
מלאכתן חוזרין ומפרקין האותיות כל אוס לבדה הלא יש בו

אעפ״י שהוא רשע מקודשמ שמא הרהר בחשובה ,ומש״ה
חייב נמי בטבול עכ״ד .אך קשה א״כ הו״ל להש״ס לומר

לאו .ולכאורה באמת דין זה צ״ע על מה לא מיסו קדמוטס
בזה דנהי דלא נכתב לקדושת השס אפ״ה אסור ,דאיסא
בערכין דף ו׳ ע״א ובשבת דף ס״א ע״ב היה שם כתוב על

דאיתא בקידושין דף מ״ט ע״ב המקדש ע״מ שאט צדיק

~ שמא עשה משובה .ולכאורה
בכיבוד רק מדרבנן אבל לא מן
מדקסני חייבין להחזיר משמע
אין מוציאין כמו ריבית שאינו

אמרחי דהרמב״ם מחייב
המורה ,והשמא שפיר פריך
דכופין בבי״ד ,ואי מדרבנן
קצוצה .ובזה יש לישב דברי

מורי הגאון ז״ל ,ואולי זה כוונת הלח״מ דממק דהרמב״ס
לא מסייב בכיבוד רק מסיים ולא לאחר מיתה עכ״ל ,ודבריו

הס בלא טעם .ואולי ס״ל דכיבוד שהוא חייב מדרבנן אינו
רק מסיים ולא לאחר מימה ,ולא מצאתי זה בפוסקים
[ואפשר דהלס״מ מדמה זה לאשח אב] .וגם על דברי
מוה״ג ז״ל יש קצח לפקפק לדינא ,דבגמ׳ לקידושין שם
ובאהע״ז סי׳ ל״ס לא אמרינן שמא הרהר במשובה אלא
דוקא אם הוא בעצמו אמר ע״מ שאני צדיק ,אבל אס אסד
עשה שלים לקדש והיא אומרת ע״מ שהוא צדיק ונמצא רשע
אפשר דלימא להאי דינא ,משא״כ אס הוא בעצמו אומר
מסתמא הרהר בתשובה ,וצ״ע לדינא.

ולענ״ד יש למק הרמב״ס דכל טעם שסייב בכבוד אביו
אעפ״י שהוא רשע דיש קונה עולמו בשעה אסת

כלי יגוז ויגנז ,משמע אפילו לא נכתב לשם קדושה כיון
שהוא שס גמור אסור למוחקו .ולקי עליה ,דהא בכלי
מסתמא לא לשם קדושה נכתב ,וכ״כ הסר״ס כסוף ספרו
לאו״ס בחדושיו על הרמב״ס [וראיתי בשו״ח חות יאיר סי׳
קס״ד דרוצה להקשות על גמ׳ דגיטין דף מ״ה ע״ב דהא

דמני ס״ת שכתבו גוי קורין בו הא לא הוי הזכרתן גכמבין
בקדושה ע״ש .וממה אט על גדול כמותו שהיה בקי בכל
הש״ס היאך נעלמו ממנו דברי התוססות במנחות דף מ״ב
ע״א שכתבו דמיירי שכתב הגוי הס״ח בלא הזכרות דהן
צריכין לקדש ע״ש].

ולכאורה היה נראה לומר דדפוס לאו היינו כסיבה,
ועיין בחשובה הנ״ל .ובאמת המ״א בסי׳ ל״ב
ס״ק נ״ז מסיק דדסוס הוי כתיבה מפליא ,ומביא ראיה
מתוס׳ דגיטין (דף כ׳ ע״א) דילפיק מלוסות דחקיקה כשר
בס״ח ,וכ״כ עוד המ״א בסי׳ רפ״ד וז״ל דפוס כתיבה
מעליא היא כמ״ש מ״ע סי׳ צ״ג ומ״ב ול״ח עכ״ל .וראיתי
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ממנו ממון משימסרנו כיד קונו*•• שלא ישאיר לו שורש וענף׳ לפי שמתחבר זה
העון»• עם שאר עונותיו וראוי שיענש ,הן כמות הן בשרושי*•* .וכשם שאינו
מתמלא רחמים על חברו אלא נעשה עליו אכזרי ג״כ מזכיר לו הב״ה עונותיו
ומענישו.
כליי* שחכרו נענש על ידו .כלוט /צועק להכ״ה עד (שהמיתו) שהענישו®*•
מחמת אותו חמס שעשה לו .אין מכניסין אותו כמחיצתוי*• של הפ״ח .אבל
שלא צעק להב״ה ולא מסר עליו דין אע״ם שהוא’®* נטרד מן העולם מחמת אותו
חיזק שהזיק לאותו צדיק ,אינו נחשב לעון כלל לאותו צדיק אע״ם שלא מחל לו.,
כיון שלא פייסו ולא (ש)*®• השתטח לפניו שימחול לו.
[סי׳ קסח] מ״ש ריש׳[א] ומ״ש פופא .כיון שפוטרו מאותו נזק או ליהוי פטור
בין בממון בין בנזקי הגוף או יתחייב שניהם ,ואסיק׳ דר׳ יוחץנן]•*• הוא דאט'

יש חן שהוא כלאו ויש לאו שהוא כחן*** .ר״ל ר׳ יוח׳[נן 1לעולם אדם מוחל על
הכל*®* ,בין בנזקי ממון בין בראשי איברים ,ואם אמ׳ בפירוש הנחבל לחובל
שבר את ידי ותפטר מדיני אדם בהא ליכ׳[א] מאן דפליג דודאי פטור ,ומתני׳
דמשוי חלוק בין ממון לגוף לאו ז־אמ׳ נחבל לחובל קטע את ידי ע״מ פטור ,אלא
קטע ידי סתמא ,ואמ׳ לו חובל ע״מ פטור ,כלומר אומר אתה ליז.»8ע״מ שאהיה
פטור ,והשיב לו הנחבל הן*®* בלא תמיהה ,וקמ״ל מתני׳ דלגבי חבלא אע״ג דלא
אמ׳ ליה בלשון תמיה׳ ר״ל כמו שהוא שאלו בתמי׳ ענהו הנחבל בתמיה׳"•*,
דמסתץמא] אין אדם מוחל ראשי' איברים ,אבל לגבי נזקי ממון נראין הדברים
כמשמען שנתרצה בפטור®** .ויש לאו שהו׳[א] כהן ,כגון שאמ׳ לו נחבל קטע את
"-ידי ,ואט׳ לו החובל ע״מ חיוב בתמי׳ ,כלשון כל שאלה ,והשיב לו הנחבל לאו בלא
תמיד,׳ ,וקמ״ל ר ,יוח׳ןנן] דלגבי חבלות עין*•• הלאו כאלו אמרן’•* במתמה וחייב
לשלם ,ולגבי ממון נבין אותו כמשמעו בלא תמי׳ ומיפטר מלשלם®•* .אבל
 850בכ״י  vקו
 849שבת דף קמס ע״ב.
 848כרת .השו׳ לעיל :שורש וענף.
זו.
 851כ״ד .בגמ׳ בשבת!
למחיקה באותיות .מיחו* במלה המוקפת ,ובין השורות :עגישו.
 853מחוקה ע״י נקווה.
 852המזיק.
ברי״ף כ״י סמינר :למחיצתו ,ובגדפס :למחיצה.
 855כ״ה הסדר ברי״ף כ״י סמינר .בנד׳ בהיפוך .ע׳ לעיל
 854אולי צ״ל :כדר׳ יוח׳.
 857ברש״י (שרביגו מביא לשונו):
 856אום וכו׳ .לשון רש״י ד״ה ורבי יוחנן.
הע׳ .328
אמור לי אתה ,אבל כ״ה כנוסח שמביא רביגו באו״ז סי׳ שעס ,ודומה לו ברש״י שברי״ף.
 858ומתגי׳ וכו׳ .לשון רש״י (ד״ה ורבי יוחנן) בקצת שינוי והרחבה .אבל ממשיך לפרש שלא כרש״י
 859כמו שהוא שאלו בתמי׳ ענהו
אלא כשיסת תום׳ (ד״ה ורבי יוחנן ,וראה הערה >863
הנחבל בהמיה׳ .זהו פירוש ל.אמ׳ ליה בלשון תמיר■׳" ,וכתב רביגו« :לא אם׳ ליה בלשון
חמיה" ,והלשון קצת מגומגם ,ואולי חסר כאן מעין :בכל זאת נכין דבריו כאלו אמרן בהמיה,
 860שיטה זו הביא המאירי בשם קצת מפרשים (עמ׳  ,270וע״ש שהלשון
וע׳ הע׳ .861 ,860
דומה) ,אלא שרבינו לא הזכיר עניו הכני ופצעני ,והמאירי השוה .לשיסד .זו הכני ופצעני לנזקי
ממון ,ואפשר שדייק כן מלשון ויבינו שכתב .אין אדם מוחל ראשי איברים* ,ולא כתב אין
 861צ״ל :נבין (ע׳ בהמשך) ,או :נדין
אדם מוחל צערו ,וע׳ בפיה״מ בבא י״ז והע׳ .328
 863כפירוש זה ל.יש לאו שהוא כהן" כתב
 862נראה שצ״ל :אמרו.
(ע׳ מאירי שם).
ד,ר״מ מסרקסטה (שסמ״ק>־ ודומה לזה כתב בם׳ ההשלמה (סי׳ ה) בשם אביו (ר׳ משה בר׳
יהודה מלוניל ,בן זמנו של ויבינו יהונתן ,וע׳ חע׳  .)864בתום׳ לא פירשו שא״ל החובל ע״ם
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פירוש וגינו יהונתן  /פ״ק

היכ׳ןא) שאמר ההן בטתמה בפי׳ או הלאו בפי׳ ,ליה דינא ולא דיינא שנבין אותו
בתמי /בין בנזקי ממון בין בנזקי הגוף“•.
לעטור••• ולא לאבד .קר׳[א] דכתי׳••• כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים
לשמור ,טעמ׳[א] שהפקידו לו ע״מ לשמרו אנ3נמב או אבד בפשיעה חייב׳ ולא
כשהפקיץדו] אצלו ע״ה״« לאבד••• או ע״מ לקרוע ,אם היה קורעו הוה מיפטר,
וכשמניחו ליאבד בפשיעה זהו קריעהי•• ,או ע״מ־ לחלק לעניים ,דכיון דא״ל
חלקהו תו לא מקרי הוא מפקיד ,ומאן קא תבע מיניה ,ועניים לא מצו תבעי ליה•
דמצי אם׳ ליה לאו לדידך יהיבנא אלא לאחריני ,”0וחיכי קאמ׳ במתני׳ דהייב לשלם
אע״פ שצוהו לקרוע ,ומשני הא"• דאתא לידיח כתורת שמירח"• ובתר הכי"•
לקרוע ,שנמצא כבר נתחייב בשמירה מעיקר׳[א] ,לפיכך" 8במשנתנו ,וברית׳[א]
דפטר דיהביה ניהליה מעיקץרא] בתורת קריעה ,ולא בתורת שמירה .וקשיא להאי
פירושא אדפליג•” במתני׳ בין נזקי ממון לחבלות ,בממון עצמו יכול לחלק ,ואע״ג
דלא אט׳ ליה ע״מ לפטור הוה מיפטר אי עבד בשליחותיה•” .וגראין דברי ספר
המאוד"• דפריש הכי הא דאת׳ לידיה בתור׳ןת] שמירה הא דאתא לידיה בתורת
קריעה׳ כלוט׳ הא דמקשית למתני׳ ומדמית פשיעה לקריעה לא דמו דאע״ג
דפטרי׳ ליה מפשיעה כיון דאתא לידיה בתורת קריעה ,לא פטרי' ליה אם קרעם
בידים•” ,דלעולם מיחייב בתשלומין עד שיפטור אותו בפי׳ .וה״ק קר׳ בגמ׳”8
דלשמור דמיחייב בפשיעה משו׳[ם] דאת׳ לידית בתורת שמיד׳[ה] ,אבל אי
את׳ לידיה בתורת קריעה לא מיחייב לשמרו ,ואם נאבד בפשיעה לית ליה לשלומי,
ולעולם אי הוה קרע ליה בידים מיחייב ,דלא דמי מאן דעביד מעשה ■בידים למאן
חיוב ,והם כתבו! .׳בנזקי ממונא אמר ליה לאו ודומה כאומר בניחותא מסתמא נתמיד ,קאמד
כיון שמתחילה א״ל קרע את כסותי ושבור את כרי" .ונראה שאין רביגו הולק על זה ,שהרי
מפורש בברייתא :קרע את כסותי על מנת לפטור ואמר לו לאו הרי לאו שהוא כהן.
 864שנבין אותו וכו׳ .אולי צ״ל! שנבין אותו אלא בתמי׳ וכו׳ ,ובן כתב ד,מאירי :־אבל אם אם׳
הן או לאו בתמיהא ונין אותו בתמיהא בין בגוף בין בממון" .גם מלשון ד,ר״מ מסרקסטד,
בשסמ״ק (ראה בהערה הקודמת) נראה כן .ואולי -בתמי׳" פירושה :להפך .ד,מאירי כתב על
השיטה שבכאן :ורוב פוסקים ראיתי שפסקו כדעת ראשון (שכתב המאירי שם) .וע׳ בס׳ כתוב
שם (־הסגולה* ,במקומו) מה שהקשה הראב״ד על בעה״מ ,שפי׳ כנר׳ כפי׳ רבינו ,ואולי רבינו
 865הרבה מדבור זה הובא בשטמ״ק בשם רבינו ,וכתב
בתב ע״פ דבריו (שהושמטו לפנינו).
בעל השטמ״ק שדבריו הם בנגוד לדברי הרמ״ה שהביא שם לעיל ,והכוונה היא למה שמביא
 868לשון
 867צ״ל כבשטמ״ק :ע״מ.
 866שמות כב ,ו.
רבינו בשם בעל המאור.
 870דכיון
 869בשטמ״ק :קריעתו ,וע״כ בשטמ״ק.
רש״י (ד״ה לשמור) בהרחבה ושינויים.
 872כ״ה בגם/
 871ממשיך בשטמ״ק.
דא״ל וכו׳ .לשון רש״י (ד״ה לשמור) בשינויים.
 874בשטמ״ק נוסף:
 873בשטמ״ק נוסף :אמר ליה.
אבל לפנינו ברי״ף בסדר הפוך.
 876בתום׳ (ד״ה ורמינהו) כתבו :כל עיקר התנא
 875בשטמ״ק :אדפריך ,וטעות.
חייב.
 877הובא
לא בא אלא להשמיענו דבנזקי ממונו מהני ע״ט לפטור ובנזקי גופו לא מהני ,ע״ש.
כמאירי עט׳  270בשם גדולי הראשונים ,בקיצור ,ובמלחמות בלשון שונה ,וע״ש שמקשה על
המאור ,ובקיצור בם׳ כתוב שם (ב״הסגלה* ,במקומו) ומקשה בקושיות המלחמות ,ומסיים:
״סוף דבר צריך הוא לפירושינו* (ע׳ הע׳  .)878קטע זה לא הובא לפנינו בס׳ המאור וע׳ הע׳ ,633
 878כזה כתב הראב״ן (דף קצא טור רביעי) ,ושלא כתום׳ (ד״ה ורמינהי)
וע׳ במבוא.
 879בשטמ״ק :טעמא ,וכצ״ל.
וראב״ד (עמ׳ רכז ,ע״ש /וראה גם חוס׳ ה״ר פרץ ד״ה ומאן.
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והבא על אשת איש (וכר) ,כיון שנמפה לרשות הפעל ,כגון שמסרה האב
לשלוחי הבעל ועדיין הוא «« בדרך תו לא קרינא ביה אל בית אביה שתהא היא

ובועלה בסקילה ,אלא שניהם בחנק כאילו נכנסה לחוסה ונבעלה.

יא.

וזוממי כת כהן ובועלה (אע׳׳« מקום)
כשנמצאו נתוניו•’ הן.

[ש]כל הזומטין טקדיסץ אותן

לאותה כדתה ,שהיו ממיתין את הנידון אם חמורה חמורה ואם קלה קלה" ,חוץ מעדים
המעידים שקר״״על בת כהן נשואה שזינתה שמיתתה בשריפה אע״ם שדינו"’

כן נדון אותה בשריפה אבל (אם) הן אינן נידונין אלא בחנק ,לסי שדינן להיות
נידונין כדין אותו בועל שהיו מעידין שנאף עמה ״» ,דכתי׳» כאשר זמם לעשות

לאחיו ולימא לעשות ולישתוק ,לאחיו למה לי ,וד?נו בחנק כדין כל בועל נשואה
וכן העדים דינן בחנק ,דאע״ם שכל הבועלין נידונין במיתה כנואפת אבל בבת כהן
לא ,דכתי׳» באש תשרף היא בשריפה ואין בועלה בשריפה אלא כדין נשואה בת

ישראל דהינו חנק ,אבל ארוסה בת כהן בין היא בין בועלה בין זוממיהן בסקילה
חמורה( ,והשתא ארוסה בת) דהא קיט׳ לן דסקילה חמורה .והשתא ארוסה בת
ישראל בסקילה ובת כהן דעדיפא מינה שכן מחללת בית אביה היא בשריפה,

והאי דנקס בעדים זוממין לשון מקדימה משום דהא קיט׳ לן יי• הרגו אין נהרגין

אבל לא הרגו נהרגין ,דכתי׳«• ועשיתם לו כאשר זמם לעשות כלר לעשות ולא
עשה ,נמצא שהעדים הזוממין הן מוקדמין למיתה קודם אותו שהעידו עליו שאם
קדם הוא למיתה לא היו נהרגה » ,ואע״ג דאיכא למידרש ק״ו הא קיט׳ לן דאין

עונשין מן הדין:
[פד ב] גמרא .איבעיא להו כו מהו שיקיז דם לאפיו ,מי אמרי׳ כיון דאינו
מתכוין אלא לרפואה דהא קיט׳ לן •• דניתנה רשות לרופא לרם[א]ות ואם מת
מתחת ידו פטור"• הילכך באביו נמי שרי ,או דילמא כיון דהחמירה תורה

באביו ואמו יותר משאר אדם דאפי׳ בחבורה לחודה מיחייב הילכך אפי׳ לרפואה

 76אע״ל ניזומין ,או מחפץ כפוש״כ
 73צ״ל היא בדרן הו לא קריבן בה בית אביה.
 77עי׳ תום׳ סכות ב׳ ד״ה כל הזופמין ובערל״ג שנ2
במשנה שלפנינו.
 80מבואר מלשע
 79אצ״ל שלינה כן לידון בשרפה.
 78כלומר שחתמו.
הזה שדוקא אם מעידין שנאף עמה היינו שבאים לחייב נם את הבועל ,שמתקיים בהם
כאשר זמם לעשות לאחיו ,אבל אם לא מעידין עליו כנץ שאץ מכיריו אותו ,או שהוא
קטן בן ם׳ שנים ויום אהד שהוא פסור אז באמת מקדימים אותם למיתה שלה ,ועי׳
תוי״ט כאן שכד נראה לו מלשון המשנה ,ושכן מבואר ברש״י ריש מכות ,וברמב״ם
 81דברים י״ט.
םם״כ מהל׳ עדות ,ודלא כהתוס׳ סכות שם ד״ח זוממי עי״ש.
 87עי׳ רש״י
 86דברים י״ט.
 85מכות ח׳ ב׳.
 82ויקרא כ״א.
ותום׳ ריש מכות שהביאו כמה פירושים .ולכולהו אית להו פירכזב עי׳ בליקוטים על
 88ב״ק פ״ה א׳.
המשניות כאן ,ובשם בה״ע הביא כפירוש רבינו וכתב שהוא נכון מאד.
 89עי׳ בחי׳ חר״ן שכ׳ פטור ומותר שאינו שוע אלא אנוס ,אולם בתוספתא ב״ק פ״ה
מבואר שהוא שוע ,ועי׳ בהערות על הר״י אלסנדארי כאן.
סנהדרי גדולה <סנהדרין>  -ב ליפשיץ ,יעקב הלוי (מהדיר) עמוד מס (176הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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(אסיר) [אסור] ,ואסיקנא דאסור •י .למשקל פילו* ,כלו׳ כשישב לו קוץ בבשרו לא
היה מניחו להוציא משם.
לטיסתח ליה כוות* ,כלו׳ (כריה) [כויה] להוציא ממנה לחה.

מאי טעטא דילמא פתח ליה יותר-מדאי ויצא דם ממנה.
והוזה ליה שגגת אסור שיש בו חנק .אי הכי אחר נמי לא ליפתח שהרי כל ישראל
הוזהרו על חבלות חבריהן דכתי׳» לא [יוסיף] סן יוסיף .אתר שגגת לאו ,כשאין
מתכוין הוי שגגה באיסור לאו דעלט׳ דאיסור נקל ,אבל בנו שגגת חנק הוא ,שאם היה
מתכוין היה זדונו כרת•״ ,וא״ת אי הכי בשבת שגגת דאיסור סקילה ליתסר וקיט׳
לן דמותר לכתחלה להפיס מורסא בשבת•" ,ומשני לא דאמי שבת למכה אביו
דמכה אביו אפי׳ במקלקל מיחייב ובשבת (אפי׳) במקלקל פטור אלא א״כ צריך
לאותו דם שיצא ממנו לכלבו:

[פה א] מהו שיעשה שליח כ״ד לאכיו ,כלו׳ אם נתחייב אביו נדוי או מלקות,
מסקנא דאסור ,דהא איפשר לעשות על ידי אחרים ויכול אחה לקיים את שניהם ׳״.
 90כ״כ הרי״ף והרא״ש שמסקנת הגם׳ היא שאסור למשקל סילוא פאביו או לפפתת ליה
כיבא ופפילא נפשטה הבעי׳ של הקזת דם לאביו שאסורה ,ודלא כרב פתנא ורב דיפי
בר חיננא שפתירים ,ועי׳ בב״י יו״ד סי׳ רפ״א שכ״ב לפי הרי״ף ,וכ״ב חר>~ירוחם בשם
הרי״ף שאת הבן פקיז דם לאביו ,ופשפע שאפילו אין אחר שיעשה לו זאת אסור.
וכן נראה פרברי רבינו שכתב בסתפא שאסור ולא הילק בין אם אפשר ע״י
אחר או לא כפו שחילק לקטן לגבי אם הבן נעשה שליח בי״ד להכותו משפע שכאן
אין הבדל ובכל אופן אסור.
וזה דלא כהב״ח שם שב׳ לפי הרי״ף אין זו אלא חופרא שלא יקיז דם וכן ליפול
קוץ או ליחד .לאביו בפקום שיש אחר שיעשה זאת ,אבל אם אין אחר פשיפא שפותר
שהתורה התירתו ורפא ירפא.
והנה הרפב״ן בתוה״א וכן חר״ן כאן הוכיחו שאין איסור פדינא להקיז רם או
ליפול קוץ או ליחה לאביו ,שאם נחשוש לשגגת חנק א״כ אף באחר יש לחשוש שמא
יהרגנו ויהיה שגגת סייף ,ופ״ש בגו מאחר ,ע״ש .ואפנם רבינו מיישב את זה שבבנו
יש להחפיר יותר ,כיון דחחפירה בו תורה יותר פשאר אדם שאפילו בחבורה לחודה
סחיימ הלכך אפילו לרפואה אסור.
 94היינו בלא התראה ,וע״ע לפה הזכיר רביגו כאן כרת.
 92דברים כ״ה.
 95בגם׳ לא מקשה פפפיס פורסא אלא מפחט של יד ליפול בה את הקוץ.
 97אץ הכוונה כאן כמו שאפרו בכמה מקומות בגפרא בעשה דוחה ל״ת בל מקום
שאתה יכול לקיים שניהם אין עדל״ת ,שכאן לא מטעם עדל״ת אתינן עלה ,ואף שראיתי
בס׳ ערל״ג דף פ״ה א׳ שכך ד״ל אבל לפעג״ד לא נראה כן ,אלא הפעם הוא משום
שפעוחו בכד והתודה התירה את הלאו דלא יוסיף במקום שמחויב פלקות ,דומה זה
לםש״כ חתוס׳ ביבפות ד׳ לגבי איסור אשת אחיו שהותר ביבפה דפזנותו בכך ,ואי
אפשר בענין אחר לקיים פעות יבום ,וכאן נפי טעותו בכד.
וכ״ם בגמרא כאן דקאפר ואחר פי התירו אלא כבוד שפים עדיף ה״נ כבוד שמים
עדיף ,הרי שלא הזכירה הגם׳ מטעם דחיה אלא פשום כבוד שפים התירה התורה אח
האיסור דלא יוסיף.
וכן פשפע מלשון רביגו שב׳ מסקנא דאסור ,משפע שאץ כאן רק איסור בעלמא
הואיל ואפשר לעשות ע״י אחרים ,שאם היה פפעם אץ עשח דוחה ל״ת היה עריך
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סנהדרין פרק אחד עשר

קסה

חוץ ממסית ומדיחי׳ ,שהרי כושר בעיקר ,וכבוד שמים עדיף ולא משהמו ליה
להכותו ולנדותו רגע עד דאתי אהר וכל הקודם זכה לשמים:

הדרן עלו אלו הן הנזזנקין,

וסליקא לה מסבתא דסנהדרץ ברחמי שמיא.
כ׳ד׳ח׳

ל׳ב׳א.

נשלם סי׳ מסכת סנהדרין כמאלקה לר׳ יהונתן ז״ל
פיוס י״נז לחדש תמוז י״ל סיום חמשי שנת ה׳ר׳ג׳ ככסגי
מעוני וגר .וכתכתי אותו אני כלוף כן מרפי נ״ע כן

סוסאן ת׳מ׳ר׳ כן מכלוף י׳ש׳י׳ ע׳ט׳ה׳ן׳.

להיות חייב פיתח כשעשה אביו תשובה ,ואף שלהרי״ף ביבמות בפ״ב סיירי באן כשלא
עשה תשובה אץ הפירוש שאם עשה תשובה שחייב אלא הרי״ף סשמיעגו שאפילו לא
עשה תשובה אסור לו לבן להכותו הואיל ואפשר ע״י אחר ,אבל ה״ה אפי׳ עשה תשובה
אץ הבן חייב על מנתו אם הוא שליח בי״ד ,וכ״כ הב״ח בפירוש ביו״ד סי׳ רס״ב עי״ש.
ולפי מה שנתבאר לא אתי שפיר ג״כ מה שמסתפק שם בערל״ג אם תבעי׳ ב1מ׳
בן סח שיעשה שליח וכו׳ הוא דוקא בדליכא אחר או אפי׳ בדאיכא אהר ,דלפפש״ב
הרי אדרבה מבעי׳ היא דוקא אם יש אחר אם מותר לבנו או שאסור עכ״ם מדרבנן
אבל אם אץ אחר פשיטא שהותר לו שהרי טעותו בכך ,אלא שנראה שלא יעוייר כאן
דליכא אחר ,ולכן איבעי׳ להו בגמרא ,שמסתמא אפשר ע״י אחרים ,וכ״ם מלשון רבינו
שכ ,רהא איפשר לעשות ע״י אחרים.
 98כ״ת גירסת הרי״ף והרא״ש ,וכ״ם הרמב״ם בהל׳ ממרים פ״ד" ובגם׳ לפנינו לא גרסי׳
מדיח ועי׳ בפלפולא חריפתא פש״כ בזה.
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יחי

יוסף

סימן

קצה

רב הונא קץ ידא .רבי

דקץ ידא מיירי במי שהיה רגיל לעשות כן ,ולא

אלעזר אומר אין לו תקנה אלא קבורה שנאמר

מיירי במי שעשה כן פעם אחת וכנדון מהר״י

ואיש זרוע לו הארץ".

ווייל ז״ל שהיה במי שהכה פעם אחת עיין בו,

תשבר

ויש

(איוב ל״ח כצ״ל).

לעיין מה בין ריש לקיש שאמר שהמגביה

וכן כתב עוד רש״י ז״ל שם" :וזרוע רמה תשבר

יד על תבירו נקרא רשע ,לבין רבי חנינא

הרגיל להרים ידו על חבירו" .וליכא למילף

דאמר שהמגביה יד על חבירו נקרא חוטא.

מכאן דנקט רש״י הרגיל להרים ידו ,דמיירי אף

אם יפסל

בהרמה גרידא בלא הכאה ,דפשוט דסמיך רש״י

לעדות ,דלריש לקיש דהמגביה יד על חברו

אדלעיל דכתב דבמכה עסקינן ודוק ,ובעל כרחין

רשע מיקרי ,אזי יפסל לעדות ועיין שלחן ערוך

צריך לומר כן דאי לא תימא הכי אזי לכאורה

ואילו לרבי

יסתרו דברי רש״י ז״ל זה את זה תוך כדי דבור

חנינא דמיקרי חוטא לא יפסל לעדות ,ועיין

מה שאינו ניתן להאמר וי״ל[ .ומהו גדר רגיל

בה[ .ודע שהגאון אביר התעודה המהרי״ט ז״ל

עיין בחיבורי אות יעקב שעל ספר יחי ראובן

ואפשר דהנפקותא ביניהם תהיה

חושן משפט

(סימן ל״ד וסימן תכ״ה),

ח׳ייי^

בספר תשובותיו ח״ב (אבן

fie

שהמגביה יד על חבירו פסול לעדות מן התורה,

^•?IJ

?102׳

העזר סימן מ״גן

וד^א־חידוש ,ועיין בית יוסף חושן משפט

כתב

(מערכת ר׳ אות מ״א)

ומצאתי

באורך ואכמ״ל].

בס״ד בשו״ת מהר״ם מרוטנבורג
(דפוס פראג סימן פ״א)

<סיםן

כי כל בן ברית

שכתב" :ת״ל

חייב לכבד את

א• ,וסימן צ״ב>.

ומצאתי בקזו״ת שואל ומשיב

מהדורה תנינא

שעמד

אשתו יותר מגופו וכר ,ומקובלני שיש יותר

על דברי המהרי״ט ז״ל שהרי המגביה יד על

להחמיר במכה את אשתו יותר ממכה את

חבירו אינו נפסל אלא מדרבנן ואכמ״ל].

חבירו ,דבחבירו אינו חייב בכבודו ,ובאשתו

וראיתי

(וז״ב סימן ע׳ דנ״ט סע״א>

לחד מן קמיא מהר״י ווייל ז״ל בספר

(כלומר יהודי)

חייב בכבודה ,והעושה כן יש להחרימו ולנדותו

כ״ח> שנשאל בענין

ולהלקותו ולעונשו בכל מיני רדוי ,ואף לקוץ

קטטה ומריבה שנפלה בין שנים והכו זה את

את ידו אם רגיל בכך כי הא דרב התא קץ ידא",

^^שובותיי !סימן

זה ,עיין שם באריכות כל פרטי הענין ,ובתוך

ומפורש דמיירי דוקא כשמכה ודוקא כשרגיל

תשובתו כתב" :וכיון דרב הונא קץ ידא אפילו

וכדפרש״י ז״ל ,ודברי מהר״י ווייל ז״ל צל״ע.

בהגבהה בעלמא או בהכאה כל דהו בלי פצע

[ומה שכתב מהר״ם ז״ל דאינו חייב בכבוד
חבירו ,צל״ע ואכמ״ל].

וחבורה" וכו׳ ע״ש.

ותמהני

על עצמי בתרתי ,חדא שהרי רש״י

וגם

בשו״ת הריטב״א ז״ל

(סימן קל״א)

כתב:

ז״ל כך כתב שם" :רב התא קץ ידא,

"בדברים שהדיין עושה דרך יסור לתקן

מאדם אחד שהיה רגיל להכות את חבירו וקנסו

את הרבים ולבער הרעות מן הארץ ולסייג

בכך" וכו׳ .וכן כתבו רבותינו בעלי התוספות

התורה אין זה מעכב כי את הדין מפני הנחבלים

שם דמיירי הכא ברגיל ובמועד להכות באגרוף

אלא מפני שאר העם ולא ירגילו עושי הרעות

ע״ש ,הרי מפורש רהא דרב התא לא מיירי שקץ

לעשות כן והנשארים ישמעו ויראו וכו׳ והדיין

ירא אפילו בהגבהה בעלמא וכדכתב מהר״י

יכול לדון בכיוצא בו בלא מי שיתרעם כי הוא

ווייל ז״ל ,אלא מיירי רב הונא במי שרגיל

אביהם של צבור וחייב לתקן זה כמו שחייב

לתקן מכשולות הדרכים וכיו״ב שלא יזוקו בני

להכות את חבירו וצ״ע.

ותו

לכאורה ליכא למילף לנדון מהר״י ווייל

אדם ,וכבר מצינו בדיין מחכמינו ז״ל שקצץ יד

ז״ל מההיא דרב התא ,דההוא דרב התא

איש אחד שהיה רגיל להכות בני אדם" וכר,
—
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פרק יב  -התנהגות האב קם בניו

אב ואם

ט .המכה לבנו הגדול או בתו הגדולה היו מנדין אותו ,שלא לגרוס לבנו שיתריס כנגדו,
ונמצא עובר על "לפני עור לא תתן מכשול" .וגם כיום יאךשאין מנדין ,אין לאב להכות
את בנו או בתו הגדולים ,או לקללם ולגעור בהם ,מאחר שיש חשש שיתריסו כנגדו.
וגדול נחשב הכל לפי טבעו של הילד ,כל שיש לחוש שיתריס כנגדו בדיבור או במעשה.
ואפילו אינו בר מצוה עדיין ,אין ראוי להביאו לידי מכה אביו ,או מקלל אביו ,אלא

ישדלנו בדברים[ .וכל שכן שיש ליזהר בזה כשהבן כבר נשוי].
הנשמה יודעת כל סה שנעשה כעולם הזה .ע״ש.
ועיין כברכות !יח >:והמתים אינם יודעים מאומה ,אלו
הרשעים שבחייהם קרויים מתים וכר .בני רבי חייא
נפוק לקרייתא אייקר להו תלמודייהו ,הוו קא
מצטערי לאדכוריה ,א״ל חד לחבריה ידע אבוז בהאי
צערא ,א״ל אידך מנא ידע ,והא כתיב ,יכבדו בניו
ולא ידע ,א״ל אידך ולא ידע ,והא כתיב אך בשרו
עליו יכאב ונפשו עליו תאבל .וא״ר יצחק קשה
רימה למת כמחט בבשר החי ,אמרי בצערא דידהו

ט>

ידעי בצערא דאחרינא לא ידעי .ולא ,וכר .ע״ש בכל
דברי הגט׳ .וע״ש בתום ,וד־ה אלטא 4וכמהרש״א בחי׳
אגדות .וכתב במאור ישראל !ברכות שכ» ,ותמוה ,דא״כ
יאמרו ידעי מי חשוב מבין החיים ,פירוש מי טוב בעולם
הבא במעשיו של העולם הזה .וי״ל דגם זה א״א דנימא
רק בענין שנוגע לעה״ב ידעי ,אבל במה שנוגע לעה״ז
לבד אין יודעים ,וכגק אלו ששכחו תורתם שאינם
מפסידים כלום בעה״ב ,דאחד המרבה ואחד הממעיט
וכר ,אלא רק בעה״ו הם מצטערים.

מכה טו הגדול ־ והחיוב לנהוג עם טיו אך ורק בלשון רבה
ט) במועד קטן !יו ).אמרו ,המכה לבנו גדול חייב
נידוי ,דקעבר משום לפני עור לא תתן מכשול.
ופירש רש״י ,שכיון שהוא גדול שמא מבעט באביו,
והוה ליה אביו המכשילו .ע״כ .וכן כתב הראב״ד
בהשגות !פרק ו׳ מהלכות תלמוד תורה הלכה ידו .וע״ש
בכסף משנה .וכן פסק מרן בשלחן ערוך !סימן רם
מקיף כ־> .ועיין בהגהות מהריק״ש ובחידושי הגאון
רבי עקיבא איגד שהעתיקו מה שכתבו בפסקי תוס׳
<םו״ק פרק ג׳> דהמכה בנו קטן יותר מדאי מנדין אותו.
ע״ש .אולם כפי הנראה טעות סופר הוא בפסקי
תוס׳ ,דאיתא שם :אחד הבה לבנו קטן יותר מדאי
ונידוהו .ע*כ .והיאך אפשר לומר שנידוהו על מה
שהכה בנו הקטן במה שאין בו איסור .ובש״ס וילנא
הגיהו "בנו גדול" .וכמו שכתב כן בספר בירור
הלכה !קמור צב> .ויתכן שהכוונה היא למי שמכה את
בנו הקטן מכות יותר מדאי בעת כעסו.

ומה שכתבנו וכל שכן כשהבן כבר נשוי ,כן כתב
בערוך השלחן .ועיין בשדי חמד !מקרבת ר כלל כו> מה
שכתב לדון אם מותר להכות את בנו לדבר מצוה,
והביא בזה מחלוקת הפוסקים ,כיעו״ש .ושם !אות יד>
דמנו־ין גם על מי שמקלל את בנו הגדול ,כמו שמכה
את בנו הגדול .וראה בזה ביפה ללב !מיס! רם) .ע״ש.

ובדין המכה את בנו הגדול עיין בסוף ספר גוה צדק.
ובמנדה לבנו הגדול עיין בספר צפיחית בדבש !סיסז
נג>[ .ואם האב מוחל על בזיונו ,והודיע על כך לבן
טרם שמכה אותו ,כדי שלא יכשל ,דנו האחרונים אם
מותר בכהאי גוונא להכותו ,ודין זה תלוי באב
שמחל על בזיונו אם בזיונו מחולן.
ומה שכתבנו דאסור להכות גם את בתו הגדולה ,כן
כתב בעיון יעקב !פרק ג־ ימוקד קט! סוף ה־ט> הובא
באחרונים כאן ,דחד טעמא הוא.

ומה נחשב לגדול ,הנה בגמרא קידושי! <כט >:אמרו,
אמר רב חסדא ,האי דעדיפנא מחבראי דנסיבנא
בשיתסר ,ואי הוה נסיבנא בארביסר הוה אמינא
לשטן גירא בעיניך .אסר ליה רבא לר׳ נתן בר אמי
אדידך על צוארי דברך משיתסר ועד עשרים ותרתין.
ופירש רש״י ,בעוד ידך תקיפה על בנך קודם שיגדיל
ולא יקבל תוכחה השיאו אשה .משיתסר וכר ,ויותר
מעשרים ושתים אל תאחרהו ,לשון אחר אדידך על
צוארי דברך ,בשעה שעוד ידך תקיפה עליו הוי זהיר
ללמדו תוכחות ,ואיזהו ומנו משיתסר עד עשרים
ושתים ,בציר משיתסר אין בו דעת לקבל תוכחות כל
כך ,ואל תכביד יסורין ותוכחות ,יותר מעשרים
ותרתין יש לחוש שלא יבעט .וזה עיקר .ע״כ .ועיין
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תקנז

שאין בדבר תוקלת חינוכית להכותו ,והבן מתרים
כנגדו ,ויש חשש שגם לאחר הבר מצוה הבן יתרים
כנגד אביו כשיקיר לו איזו הקרה ,לפיכך הקיקר הוא
שאין להכות בנו כל שיש חשש כזה.

בבית יוסף נסים! שלר> שהביא כשם הקונדריסין ,דלא
מיקרי גדול לדבר זה רק אחר כ״ב שנה או כ־׳ד
שנה .וכן הוא ברמ״א כאן .אמנם מדברי הריטב״א
<סי־ק יז .טור קמוד קנ> מבואר ,דנדול הוא קודם כ״ב
שם,
שנה ,ואף בטרם שנקשה לבר סצוה ,שכתב
שוב הגיק לידי מה שכתב בזה מרן אאמו״ר
הבל
ונראים הדברים דלא גדול גדול ממש ,אלא
שליט״א ,וז״ל :כתב הרמב״ם ופרק ב• מהלכות תלמוד
או
בדיבור
”לפי טבקו ,שיש לחוש שיתריס כנגדו
תורה ה־ס" :שהמלמד מכה התלמידים ברצוקה קטנה
במקשה .ואפילו אינו בר מצוה קריין ,אין ראוי להטיל קליהם אימה ,ואינו רשאי להכותם מכת אויב
להביאו לידי מכה אביו ,או מקלל אביו ,אלא מכת אכזרי ,לכן לא יכה אותם בשוטים או
ישדלנו בדברים ,ומשום דאורחא דמילתא דגדול במקלות" .ק״כ .ובזדאי שכן הדין לגבי אביז ג״כ,
שכיח כי האי נקט גדול .ק״ב .וכן הובא בברכי יוסף שקליו להתנהג קם בניו בנחת כרחם אב קל בנים.
<ם־ק טו> .ק״ש .וכן כתב בחיי אדם וכלל סז דין כס
וכן כתב מדנפשיה בספר פלא יוקץ וערך הכאה דף
דהכל לפי טבק הבן ,ואפילו בפחות מזה היו מנדין ,סח ).שאפילו הבן קטן ,כל שיורק בו שאינו מקבל
שהרי קובר קל לפני קור לא תתן מכשול .וכן כתב מרות ,כמו בדורות הללו דחוצפא יסגא ,ובן בוקט
בגדולת אלישק <ס״ק 0ת> .ובספר כסא אליהו להנאון באביו ,ואפילו אינו מכהו אלא שגוקר בו בכקס.
רבי אליהו ישראל (אות ד•) תמה קל דברי הריטב״א ונאמר תחת גקרה במבין מהכות כסיל מאה ,אבל מי
מהגם׳ בקידושין <ל ».אדידך קל צואריה דברך שאינו מבין אינו מקבל גקרה .וצריך דקת מיושבת
משיתסר קד כ״ב ,ואמרי לה מתמני סרי קד כ״ד .לאב ואם ביודקים ומכירים את בניהם שהם קשים,
ומזה הביא ראיה בקונטרס משפטי החכם ,והן הן שלא ידברו אליהם אלא בלשון רכה וכר .ק״ש.
דברי הרמ״א .ק״ש .ובספר בירורי הלכה (ם*ם ,ימ> ™ובשיטת תלמיד רבינו יחיאל מפאריש ועמיד סו איתא
הביא בשם פירוש תלמיד רבינו יחיאל מפריש <םו־ק בשם הירושלמי ופרק ג׳ דמוקד קטן> ,אמתיה דרבי
שנ» שכתב כדברי הרמ״א .ובן כתב מרן החיד״א קברה אחורי כנישתא ,מקום מלמדי תינוקות ,שמקה
בפתח קינים בשם רבינו פרץ .וכן פסק המהרש״ל לההוא דהוה קא מחי לינוקא יותר מדי ,אמרה ליה
בים של שלמה (קידושין פ־ק סיפן סחו .ק״ש.
ליהוי ההוא נברא בשמתא ,הדא אמרה כל הקושה
ובמה שכתב הרמ״א אחר כ״ב שנה או כ״ד שנה ,שלא כשורה צריך נידוי .ולשון "ינוקא" משמק
פירש הש״ך <ס־ק נא> דהיינו ,שיש אומרים קד כ״ב אפילו קטן .וכ״ה בפסקי תום׳ מ״ק (אית עו> ,אחד
שנה ויש אומרים קד כ״ד שנה .והמהרש״ל בים של הכה לבנו יותר מדי ונידוהו .וכוונתם לדברי
שלמה הנ״ל פסק ,דיש להחמיר שלא להכות את בנו הירושלמי ,ובדפוסים החדשים סגרו תיבת ■קטן"
מכ״ב שנה ,אבל אין מנדין קד כ״ד שנה ,וכל זה בסוגריים ,וכתבו גדול .וליתא .שבגדול אפילו המכה
בלא נשא אשה ,אבל אם הוא נשוי נקרא גדול בקיני מקט חייב נידוי ,וא״צ שיהיה מכה יותר מדי.
הבריות ,וכפי לשון בני אדם .ק״ש.
וכל שכן בדורותינו אשר חוצפה יסגא קם חוקים לא

אולם מרן אאמו״ר שליט״א אמר לי ,שהקיקר הוא
כדברי הריטב״א .וכן מבואר בחיי אדם הנ״ל ,דהכל
לפי טבק הבן ואפילו פחות מזה מנדין שהרי קובר
קל לפני קור .וכן כתב בקצור שלחן קרוך וסימן קמג
סעיף יח> ,דהכל לפי טבקו של הבן ,ואפילו אינו בר
מצוה אסור להכותו כל שיש לחוש שיתריס כנגדו
בדיבור או במקשה[ .והוא קל פי דברי הריטב־א
הנו־] .ואף שקטן פחות מבר מצוה אינו מצווה ,ואם
כן לכאורה ליכא בזה משום לפני קור ,שגם אם
יתרים כנגד אביו אינו בר חיובא ,מכל מקום כיוז

טובים ומשפטים בל יחיו בהם ,שאב המכה ,או
מלמד המכה ,אפילו למטרת חינוך ,המשטרה
מקמידה אותו למשפט ,ומקנישים אותו ,לו חכמו
ישכילו זאת יבינו לאחריתם ,שקל ידי כך סופו של
הבן לצאת לתרבות רקה .ולא ירקו ולא יבינו
בחשכה יתהלכו ,שהרי כבר נאמר מפי החכם מכל
אדם במשלי <יג  ,כד> ,חושך שבטו שונא בנו (פירש
רש•׳ ,סופו שיהיה שונא בנו ,שיראהו שהוא יועא לתרבית
רעהו ,ואוהבו שיחרו מוסר .ופירש הגר״א ,שאפילו

קשה נדנוד קל של איסור ,מייסר אותו קל כך .כמו
שהביאו במשל לאשה הרואה
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י .ואמנם רשאי אדם להכות מכה רכה את בנו הקטן כדי לחנכו ,אך לא יכהו בשעת
כעסו ,כדי שלא יכנו יותר מן הראוי מחמת כעסו .וגם לא יכנו בשוט או במקל ,ולא מכת
אויב ואכזרי ,אלא ברצועה קטנה .ועצה טובה למי שהוא כעסן שלא יכה את בנו מיד
בשעה שעשה דבר רע ,אלא ימתין עד שתשוב חמתו ,ואז יכה אותו מכה רכה לשם
חינוך .ואם יש לחוש שמא הקטן יתרים כנגדו בדיבור או במעשה ,אין להכות גם בן
קטן .וירבה לדבר עמו בנחת ובדברי תוכחה ,ויקלסו באיזה מרה טובה שיש בו .ובכל

אופן קטן פחות מבן חמש שנים אין להכותו כלל על שום דבר ,והמכהו הרי הוא חוטא.
אבל אם נוגע בכלי הבית היקרים וכדר ,והאב חושש שהכלי ישבר ,או שהילד יינזק,
ומכהו מכה רכה על כף ידו דרך הרתעה ,אין בכך כלום ,וזה מדרכי החינוך .י)
עצמה במראות הצובאות שמראות אף את
"",ך,כתמים הדקים כדי להסירם מקל פגיה ,שתהיה
יפה ביותר .כן האוהבו ביותר דורש ממנו יותר
ומייסדו בכדי שלא יעשה עוד אף את הדבר
הקטן .וכמו שכתב (במנות חס "אף על גב דגמיר
נמי מצוה קא עביד" מה שמכהו ,כדי שלא יהיה
בו נדנוד רע כלל .שנאסר (משלי כס• ,ז> יסר בנך
ויניחך ויתן מעדנים לנפשך .ופירש הגר״א,
שכאשר הבן רשע ,על האב לדאוג ולא ינוח ,ורק
כאשר ייסר את בנו להדריכו בדרך ישרה ,תהיה

לו מנוחה ,ועוד שיתן מעדנים לנפשו ,היינו בגן
עדן ,כמעשה של ר׳ עקיבא זבכלה רבתי פ־ב> ,ועוד
שאפילו צדיק אם יש לו בן רשע ולא חינכו כראוי
נוטלים את האב מגן עדן לגהינם כדי שיראה
ביסודי בנו ,וזהו יסר בנך ויניחך במקומך בגן
עדן ,ונם יתן מעדנים לנפשך ,כי ברא מזכה אבא.
ע״ב[ .אלא שחוקי המשטרה מועילים לאותם
חילוניים המכים את ילדיהם מכות נמרצות בכעס
רב ,ואלמלא מוראה של מלכות היו פוצעים אותם
פצעים קשים ומסוכנים!.

לא להכות את בנו הקטן בשעת כעסו
י) על פי המבואר במשלי <יג ,נד) חושך שבטו שונא
בנו ,ואוהבו שחרו מוסר .והיינו ,שהנמנע מלהכות
את בנו כלל ,סוף שיראהו יוצא לתרבות רעה ר״ל,
והאוהבו מייסרו בשחרית ימיו דהיינו בילדותו .ועוד
אמר שלמה המלך ע״ה במשלי <כג ,ינ> אל תמנע
מנער מוסר ,כי תכהו בשבט לא ימות .אתה בשבט
תכנו ונפשו משאול תציל .ועוד אמר שם וכט ,יז> יסר
בנך ויניחך ,ויתן מעדנים לנפשך .וכן הוא בזוה״ק
(ויקרא דף פב ע־ב ,1שאם אין הבן רוצה לעשות רצון
אביו ,יכהו עד שיעשה בעל ברחו .נדלא אמרו בגמרא
שהיו סנדין אלא למכה בנו הגדול] .ובמסכת שמחות
ופרק ב־ 3״ד> אמרו ,שאל יראה אדם לתינוק באוזנו
אלא מלקהו מיד או ישתוק ,ומעשה בילד שברח
מבית הספר והראה לו אביו באוזנו ונתיירא מאביו
והלך ואיבד את עצמו .ע״ש .והיינו ,שלא יפחידו
שיכהו כדרך שמושכין את התינוקות באוזניהם.
והובא בהגהות רבי עקיבא איגד כאן .וכ״ב בקצור

שלחן ערוך (□י־

קסח ם־ח.

וכתב בספר החסידים וסימן תקםד> ,המגדל יתומים
ורואה בהם תרבות רעה ,ואומר יתומים הם היאך
אכה אותם ,יצא שכרו בהפסדו ,ומה שכתוב באיוב
וכב ,ט) וזרועות יתומים ידוכא .וכתיב ושם לא ,כא> אם
הניפותי על יתום ידי ,זהו שמכה אותם על חנם,
אבל ליסרם כאשר ייסר איש את בנו ,מצוה להכותם
כדי שלא ילכו בדרך רעים ,אבל לא לנקום כעסו
עליהם .ע״ש .וכן כתב בראשית חכמה ופרק גידול
בניס אות ט׳ 4שלעולם ישתדל אדם לרצות את בנו
בקטנותו ,ואם יחסוך את שבטו מלרדות את בנו
בקטנותו ,הרי זה שונא את בניו אבל אוהבו שיחרו
מוסר כלשון הפסוק .ובספר כיבוד הורים הביא
מספר מכתב מאליהו חלק ג׳ מסוד  >361שדחה דברי
החוקרים חדשים מקרוב באו ,שטענו שאם ההודים
יכו ילדיהם ,ילמדו גם הם להכות את העושים נגד
רצונם .והזכיח כן מדברי האבן עזרא <שםות כ ,ידו,
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יא .יש מי שאומר שאף אם הבן ממושמע להוריו לגמרי ,יש למצוא עילה להכותו
להטיל בו מורא .אולם לדינא אין לסמוך על זה שכל המכה את בנו שלא לצורך גדול
עונו מנשוא[ .ובכלל זה המכים את נשותיהם ,שגדול עוונם מנשוא ,שאין זה דרך בני
ישראל ,ועל ידי כך מיפר את שלום הבית ,ובסופו של דבר יגיעו לגירושין] .יא>
שלא שייך חמדה לכפרי בבת מלך ,כך גם אם יעניש
המלך את הכפרי בשוטים ,לא יעלה על דעתו
להנקם מהמלך ולא ילמד מוה אלא הכנעה .ע״ש.

ואמנם בדורינו זה יש להתייעץ עם המחנכים כיעד
’1לנהוג בבנו ,שפעמים רבות מה שהאבא מכה את
בנו אין בדבר תועלת ,ופעמים שנערה עדיפא.
וקטן שיש חשש שמא יתרים כנגד אביו בדיבור או
במעשה ,אסור להכותו ,ומה שנקטו בלשון המכה
בנו הגדול ,לאו דוקא הוא ,אלא מפני שבגדול שכיח
יותר חשש זה וקרוב יותר לעבור על לפני עור ,נקט
בנו הגדול ,וכמו שכתב מרן החיד״א בשם הריטב״א.
וכן הביא בחידושי רבי עקיבא איגר בשם פסקי תוס׳
שהמכה בנו קטן יותר מדאי היו מנדין אותו .ע״ש.

ואותם בני אדם שמפחידים את בניהם הקטנים שיכו
אותם על הלחי ,וכדומה ,ולמרות כל מה שהבן
עושה ומפר את דברי אביו ,אינם מכים אותו כלל,
לא טוב עושים ,שמרגילים את בניהם שלא לכבדם,
וגדול כח ההרגל .ולכן ימנעו מלאיים עליו אם אינם
מבעעים זאת .ובאמת שפעמים יש לקיים בבן חושך
שבטו שונא בנו ,אך ראשית חכמה לדבר בנחת
ובשפה ברורה ודברים היועאים מן הלב נכנסים אל
הלב ,ובפרט בדורינו זה שיש למעט מהכאת הקטנים
עד כמה שאפשר.
והנה הגם שמותר להכות בנו הקטן מכל מקום אסור
להכות ילד קטן שלא למטרת חינוך ,אלא דרך כעס
ונקמה ,כי ה־ יריב ריבו ,ואפילו אם בכוונתו לחנכו,
לא יכנו בשוט או במקל ,ולא מכת אויב ואכזרי,
אלא ברעועה קטנה ,וכמבואר ברמב״ם ופרק ב
מהלכות תלמוד תורה הלכה כ־)• ע״ש .ובספר סדר היום
בפירושו על משנת בן חמש שנים למקרא ודף נג ע״ד>

כתב ,שקטן פחות מבן חמש שנים אין לו שכל ולכן
אין להכותו כלל על שום דבר ,והמכה בו חוטא.
ע״כ .ועיין עוד בשו״ת יהודה יעלה אסאד וחלק יורה
דעה סימן דמה וסימן רמטו .ודו״ק.
וכתב בספר לב טוב והלכות נידול כנים פרק ט׳ו דהעעה
היא למי שהוא כעסן ,שלא יכה את בנו מיד בשעה
שעשה דבר רע ,אלא ימתין עד שתשוב חמתו ואז
יכהו לשם חינוך .נואמנם גם בילדים קטנים מעינו
שאם האב מכה אותם רגילים להתרים כנגדו,
ומאידך אם לא יכה אותם עד שיתחנכו יפסיד
בחינוכם ,וכפי הנראה איירינן בקטן כזה שאפשר
לחנכו בדיבור ותוכחה] .ועיין בהגהות רבי עקיבא
איגר על השלח! ערוך וסימן רמ> משם פסקי תום׳
בפרק נ׳ דמועד קטן דאדם שמכה את בנו הקטן
יותר מדאי היו מנדים אותו .ומסופר על הרה״ג
המקובל רבי יהודה פתייה ז״ל שכאשר הגיע לארץ
בא לביתו של המקובל רבי אברהם עדם ז״ל,
וכשהיו לומדים יחד היה בנו של רבי יהודה משתולל
כדרך הילדים .ואביו הכהו לחנכו .אמר לו רבי
אברהם ,תפסיק מלהכותו ,כי די לו ביסורין
שעתידים לבא עליו שהם קשים ומרים ,ושאלו רבי
יהודה מדוע כך נגזר עליו ,והשיב לו רבי אברהם,
הבן הזה הוא גלגול של מלמד תינוקות שהיה מכה
לילדים קעת יותר מהעורך ,ונענש בזה מחמת שיש
גבול להכאות שנותנים לתינוקות ,והכל במדה .ואכן
בנו של רבי יהודה גדל וסבל הרבה יסורין קשים
ומרים ,וכשגדל שאל את אביו על מה באים לו
יסורין אלה ,וסיפר לו שזה לכפרה על גלגולו
הקודם וכששמע כך חזר בתשובה בבכי ובתחנונים,
ולאחר זמן קער נפטר ,כי נשלם תיקונו.

מבה בנו שלא לצורך
יא) ז״ל מרן אאמו״ר שליט-א :ראיתי למי שכתב
בשם מכתב מאליהו דסלר ,שאף אם הבן ממושמע
להוריו לגמרי ,יש למעוא עילה להכותו ,וכמ״ש

במכות  ,cmדאף על גב דגמיר יש מעוה להכותו.
ובאמת שהמכה את בנו שלא לעורך נדול עונו
מנשוא ,וכם־׳ש בספר חסידים וסוף סימן קנה> ,ומה

ילקוט יוסף  -כבוד אב ואם וכבוד רבו יוסף ,יצחק בן עובדיה עמוד מס (575הודפס ע״י וזבגוז אוצר החכמה

(0

תקם

כיבוד

פרק יב  -התנהגות האב עס במו

שאמרו במכות הנ״ל היינו שמדקדק קמו קל קבירות
קטנות ,וכט״ש הגר״א .וכן נאמר במשלי ובג׳ יס אל
תמנק מנקר מוסר ופי׳ במצודת דוד ר־ל הכאת שבט
מוסס ,כי תכנו בשבט לא ימות ,אתה בשכט תכנו
ונפשו משאול תעיד .ופי׳ הגר״א ,שכאשד תכנו
בשבט לא ימות בשביל זה ,שלא ימות בדרכו הרקה
מיתת קולם .ק״ש .ובכמה מקרים הלכו בנים או
תלמידים דקים והלשינו קל ההורים או קל המורים
שלהם ,קל שקבלו מכות מידם ,ופנו למשטדה
שתקניש אותם ,וכן קשו .וכדי בזיון וקעף .קליהם
נאמר קם נבל ולא חכם .ובכלל כל הנ״ל המכים את
נשותיהם ,שגדול קונם מנשוא ,וכמו שפסק הרמ״א
באבן הקזר וסימן קנד ס־ג> שאין זה דרך בני ישראל.
ואם הוא רגיל להכות את אשתו ,יש ביד בית דין
לייסרו ולהחרימו ולהלקותו בכל מיני רידוי,
ולהשביקו שלא יוסיף לקשות .ק״ש.
וכיועא בזה כתב הקיון יקקב ומוקד קטן יז ).דלאו
דוקא המכה את בנו גדול ,אלא הוא הדין המכה
לבתו ,ותפס בנו לפי שמחוייב ללמדו תורה ,אף קל
פי כן לא יכנו ,ובל שכן בתו הגדולה .ק״ש .וקיין
בספר לב שומק ומקרבת ל -אות נס ,שאפילו אם מכה
את בנו הגדול כדי שילמוד תורה ושיקיים המעות יש
בו משום לפני קור ,דלא כהרב שלחן המלך ופרק ו
מהלכות דקות הלכה י׳> .ק-ש .והנה מסתמות דברי
הפוסקים נראה שהמכה לבנו הגדול קובר קל לפני
קור מן התודה .וכן מבואר בפדי חדש וסימן תצו סקיף
א׳> בסוף ד״ה ולכן ,שכתב ,וכיון שנתבאר שאף

אב ואם

במידי דרבנן שייכי נידוי או מכת מרדות ,כל שבן
בקובר קל מה שאסור מן התורה ,וכמו שמעינו
במוקד קטן ויו ).שנידו את המכה לבנו הגדול שקובר
קל לפני קור לא תתן מכשול וכר .ק״ש .אבל בספר
יד דוד ומוקד קט! יז >.כתב ,דאסמכתא בקלמא הוא
ומדרבנן ,כי מן התורה אינו חייב קד שיקשה בנו את
הקבירה ,ורק מדרבנן חייב לאלתר .ק״ש .וכ״כ
בפשיטות בספר לב שומק ומקרבת ל־ אות נון .ק״ש.
וקיין בספר לימודי ה׳ ולימוד נס .ובשדי חמד ומקרבת
ו -כלל כו אות יד).

והנה הרמב״ם
כתב בזה״ל :כל המכה אדם כשר מישראל בין קטן
בין גדול ,בין איש בי; אשה ,דרך נעיון [אנשים
נעים] ,הרי זה קובר בלא תקשה ,שנאמר ארבקים
יכנו לא יוסיף ,ומה אם הזהירה התורה מלהוסיף קל
הכאת החוטא קל וחומר למכה את העדיק .וקיין קוד
בפירוש רש״י בבא קמא ופוס שכתב :שאין אדם
רשאי להכות ולחבול בבתו ,שהרי ישראלית היא,
וקובר קל מה שכתוב בתורה לא יוסיף ,ונאמר פן
יוסיף להכותו וכו׳ .וקיין קוד בפירוש רש״י כתובות
ולג רק־א> ,ובסנהדרין ופהס־ובסמ״ק חושן משפט ודיש
סימן תכ> .ולכן אסור להכות ילד קטן ,שלא למטרת
חינוך ,אלא דרך כקס ונקמה ,כי ה׳ יריב דיבו,
ואפילו אם בכוונתו לחנכו ,לא יבנו בשוט או במקל,
ולא מכת אויב ואכזרי ,אלא ברעוקה קטנה,
וכמבואר ברמב״ם ופרק ב׳ מהלכות הלמוד תורה הלכה
ב■) .ק״ש1 .ק-כ מדברי מרן אאמו־ר שליט־אז
ובפרק ה׳ מהלכות חובל ומזיק הלכה א׳)

איסור הכאת אשתו
וכל שכן המכה את אשתו שקל ידי כך סיפר את
שלום הבית ובסופו של דבר יגיקו לגירושין .וחייב
אדם בכבוד אשתו .וכמו שכתב המהר״ם מרוטנבורג
בתשובה ודפוס פראג סימן פא> המכה את אשתו
מקובלני שיש יותר להחמיר בו ממכה את חבירו,
דבחבירו אינו חייב בכבודו ,ובאשתו חייב בכבודה.
וכתב שחייב לכבדה יותר מגופו ,בקולת בקל כתיב,
בקלייתו של בקל ולא בירידתו .ומספר כתובה נלמד
וכו׳ ,ודרך הגויים בכך ,אבל חלילה וחלילה לשום בן
ברית מקשות זאת ,והקושה זאת יש להחרימו
ולנדותו ולהלקותו ולקונשו בכל מיני רידוי ,ואף
לקוץ ידו אם דגיל בכך .ק״ש .גם בשו־־ת הרדב-ז
חלק ד׳ וסימן קנס כתב ,דנמעא כתוב בשם רבינו

שמחה שכופין אותו להועיא [במי שרגיל להכות את
אשתו לבזותה תמיד] .והפריז קל המדה כתב
שיקשוהו קל ידי קכו״ם ,קשה מה שישראל אומר
לך .ק״כ .אבל אני תמה קל הוראה זו ,כיון שהגט
מקושה לא נמעאו בניה ממזרים ובמה הפקיקו
אישות בה ,דבשלמא בקל פוליפוס וחבריו ירדו
חכמים לסוף דקת כל הנשים ואינן יכולות לסבול,
לפיכך הפקיקו חכמים קל ידי גט זה ,אבל הכא פקס
מכה אותה ופקם משמח אותה ,פקס מבזה אותה
ופקם מכבד אותה במלבושים נאים .ובשלמא כפייה
בדברים או ק״י פרקו; כתובה או קנס ,ניחא ,אבל
כפייה בשוטים ק׳-י קכו״ם לא תהא כזאת .וכ׳־כ
הדשב׳-א בתשובה ובמיוחסית לרמב״ם סי -קב ,וכת-ד .ש
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יסדו שאין בפייה אלא לאותם שמנו חכמים .וכ״כ
הרא״ש .אלא כיצד יקשו ,מנדין אותו שלא יכה
אותה אם חזר מוטב ,ואם לאו מכריזין עליו שהוא
מנודה ,אם חור מוטב ,ואם לאו קונסין אותו
בכתיבה .אם חזר מוטב ,ואם לאו עונעזיז אותו ק־׳י
קכו־ם בנופו ,שהרי קבר קל פן יוסיף להכותו.
וחובשי! אותו מפני שהכה אותה ,ואין מזכירין לו
שיוציא את אשתו כלל .ק״ש.

גם בים של שלמה (כ־ק פרק נ׳ סי־ כיו כתב ,דלא שרי
לבר ישראל להכות את אשתו אפי׳ בדבר מדידה
קצת .ואין לומר דקל דקת כן נסבה .ורבים טקו
בזה .דאפילו תימא דקל דקת כן נסבה ,מ״ם הוי
כמתנה קל מה שכתוב בתורה .דקובר קל לאו דבל
תוסיף .והגה חכמי ישראל מצינו שסבלו כמה צקר
מנשותיהן אשר קראו קל קצמם מר ממות ,ומשלו
ברוחם .כגון מקשה דרב ביבמות ודוגמתו .וכ״כ
הראב־ד דמקולם לא שמקנו מוסר לנשים בשוטים.
ואפי׳ להרמב״ם שכתב ראם אינה שומקת לקשות
מלאכתו המוטלת קליה כופה בשוטים ,וה״ט כמו
שכופה את קברו במקל ורצוקה בקנין המלאכה .ה״נ
בקל לאשתו ,ם־ם לא גרק מקברו דלא יכול להכותו
מחמת ק״א ,אלא בקוברו קל הדת ,כה״ג לאשתו מי
שרי .וק־׳ש.

ואמנם בשו״ת תרומת הדשן וסי־ רית> כתב ,במי
ששומק את אשתו שמקללת ומזלזלת באביה ואמה,
והוכיחה בדברים ק־׳ו כמה פקסים ולא הוקיל ,האם
מותר להכותה כדי ליסרה שלא תקשה ,והשיב,
דנראה דבכה״ג שדי ,ואק״ג דכתב המרדכי בפרק
המדיר בתשובת רבינו שמחה ,דהמכה את אשתו
קובר בלאו דפן יוסיף ,והחמיר מאד בדבר ,כדאיתא
התם ,נואינו פופיק במרדכי שלפנינו ,אלא באור ודוק זב־ק
פ׳־ג סי׳ קסא) ,ובשו״ת מהד־־ם נד־ פראג ,סי־ תוזקכז) ,ובשו״וז

בניסיז זאב (סימן פחו ,ובוזשו־ מהר־׳זז אור זרוק סי־ קכז] ,כל
מקום לאפרושי מאיסור חמור כזה ודאי שרי ,וראיה
מהא דאיתא בפרק המניח ,דנרצק שכלו ימיו ורבו
מסרהב בו לצאת ולא יצא ,וחבל בו פטור .ומוקי
לה רב נחמן ברבי יצחק ,כשמסרו לו שפחה כנקנית
וחבל בו כדי לאפרושי מאיסורא ,דמשיצא לחירות
אסור .ופרש׳־י ,דרשאי לחבול דאין קושה דינא
לגפשיה רק לשמים .הא קטן כל מי שהוא תחת ידו
של אדם ורואה בו שקושר .דבר קבירה רשאי
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להכותו ולייסרו כדי להפרישו מן הקבירה ,וא״צ
להביאו לבי״ד שיפרישוהו מן הקבירה בכח גזירתם,
דאל־־כ גבי נרצק אמאי רשאי לחבול בו ,יביאגו
לבית דין .והובא בב״י (אהק־׳ז סי• קטו> ,וברמ״א
בהג״ה וסי• קנד ם־נ> .גם בספר מאה שקרים <בן דורו
של הכ״י ,שקר מ״ג ,קם• קפח בנד״ם) כתב ,שאשה
המקללת אבותיה והוכיחה אישה פקמים ושלש,
והתרה בה ואינה שומקת ,מותר לו להכותה ,ואק־׳ג
דאסור לבקל להכות את אשתו ,במקום כזה דלשם
שמים קא מכמן ,מותר .ולא זו בלבד אלא שנקנש
קליה אם אינו מיסרה .וגם מחוייב לגרשה וכו׳.
וק״ש שהאריך בזה.
ומ״מ בזה״ז שאין דרך בזה כלל ,והדבר אף קלול
להביא לידי גירושין ,בזדאי שיש להמנק מזה בכל
אופן ,גם לאפרושי מאיסורא .וכמ״ש מרן החבי־־ף
בספר כף החיים וסי• א• אות יא> ,דבזה־׳ז דאחסור דרי
אם יהיה רשות ביד כל אדם להכות אשתו רקה
שמקללת בחנם כל אדם יקביד דינא לנפשיה ,ויאמר
שכתורה יקשה ,לכך אינו דשאי להכות קד שיברר
בבי״ד וכשכנים ובקדים כשרים שהאמת אתו בבירור
גמור .וכתב בשדי חמד ח־ז <םק־ ה־א אות ה־> שזה
נכלל במה שסיים הרמ״א ואם אינו ירוק מי הגורם,
אין הבקל נאמן לומר שהיא המתחלת ,שכל הנשים
בחזקת כשרות ומושיבים ביניהם אחרים לראות בשל
מי הרקה הזאת וכו׳ .ק־כ .דמשמק דלא זו בלבד
שצריך בירור בדבר שהיא מזלזלת ומקללת ,אלא גם
צריך בירור שלא היה הוא המתחיל והגורם .אמנם
הגצי״ב בהקמק שאלה <פר־ וישב שאילתא נ־ז ס־ס קוז
כתב ,דמקיקר הדין אית לן למינקט כסברת
האוסרים .וכתב רכזה נחלקו רש״י קם הרמב־׳ם
ורבינו בקל השאלתות .דלרש־׳י וב־־ק כח >.גבי נרצק
שפגק בו היובל ורבו מסר לו כבר שפחה כנקנית,
וקתה מסרב בו לצאת ואינו רוצה ,דרשאי להלקותו
משום אפרושי מאיסורא .ק׳־ש .ווקיין קוד בקרכין
טח .ויתכן שהיה קטן .].והיינו כיק שיורק בקצמו
שקושה איסור רשאי להלקותו וא־־צ קדים לזה.
ולהשאלתות והרמב״ם אסור להכות אם לא שיש לו
קדים קל כך .והרם־׳א שהסכים לסברא ראשונה לא
קמר קל דקת רבינו השאלתות והרמב״ם .אבל ביש
לו קדים כולי קלמא מודים דרשאי להכותה ,וכרכתב
הים של שלמה בפרק המניח .וכתב הרב נחמד
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יב .ילד קטן שמפריע למהלך התפלה בבית הכנסת ,מותר לאביו [או לאחד המתפללים]
.,..-.להשתיקו ברמז ,אף באמצע קריאת שמע וברכותיה או באמצע תפלת י״ח .ואם הרמז
לא עזר ,מותר להכותו מכה רכה על כף ידו ,כדי להשתיקו .אולם אסור לדבר בפיו כדי
להשתיקו ,אף שמטרידו בתפלתו .ורק ברמיזה או בדפיקה על השלחן ,או שיכה מעט
על כף ידו של הילד ,מותר .ואם אין הרמיזה מועלת יכול לעשות תנועה בקול כדי
להשתיקו ,אך לא יפסיק בדיבור ממש .יב>
למראה <בפ-ג הביכורים) בשם תשו־ מהדי״ו הישנות,
דהמכה את אשתו ענשו חמור ממכה את חבירו,
דחבירו אינו חייב בכבודו ,ואילו באשתו חייב
לכבדה יותר מגופו ,עולה עמו ואינה יורדת ,לחיים
ניתנה ולא לצער ,והיא יושבת לבטח עמו ודמעתה
מצויה ,ומזה עמד מתמיה על הרב יפה מראה
שכתב ,שגדולת החתן על אשתו ובניו גדולה מזו ,כי
יש לאל ידו לרדותן במקל וברצועה .ופירש כוונתו,
דהיינו אם אשתו מקללת ומזלולת בו שמותר
להכותה לפי סברא ראשונה שהיא עיקר לדעת
הרמ׳־א.

בא וראה כמה שקדו רבותינו בדורות שלפני פנינו
בתקנת בנות ישראל שלא יהיה תורת כל אחד בידו
להבזות נשותיהם ולהכותן ,וכמו שכתוב בספר
החדש שנמצאת תקנה קדומה בכת־׳י ווו נוסחה :קולשועת בנות עמנו ממרחק נשמע ,על אודות בני
ישראל המרימים ודעותיהם להכות נשותיהן ,ומי
השליט האיש בענין זה להכות אשתו ,הלא הוא
מוזהר ועומד שלא להכות שום נפש מישראל .וגם
ר־י אחינו בני רבינו מאיר שמיעא ליה שהמכה
אשתו כמכה אחד .והנה שמענו כי יש מבנות ישראל
צועקות ע״ז ואינן נענות ,ולכן גזרנו בתוקף גזרה
ואלה ,על כל איש מישראל ליכנס בחרם במקומות
שיש רשיון מהשררה על זה ,לבקשת אשתו או

לבקשת אחד מקרוביה הפסולים לה להעיד שלא
להכות אשתו דרך כעס ,או דרך רשע או דרך בזיון,
כי כן לא יעשה .ואם יש ח״ו שורש פורה ראש
ולענה אשר ימרה את פינו לבלתי היות חרד לזה,
הודענו לבית הדין של אותו מקום שתבא שם צעקת
האשה או צעקת קרוביה ,לפסוק לה מזונות לפי
כבודה וכו׳ .ועיין עוד באורך בשדי חמד הנ״ל מה
שכתב עוד בזה .וראה בבאר הגולה (אב! העזר סים!
קנד סעיף ג־> מה שכתב בזה.

וכמה החמירו רבותינו אף בהונאת אשתו ,ואמרו
בגם־ ב׳־מ «ט >.לעולם יהא אדם זהיר באונאת
אשתו ,שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה.
ובגמרא כתובות (0ב >:איתא ,רב רחומי היה מצוי
אצל רבא רבו בעיר מחוזא ,והיה רגיל לחזור לביתו
בכל ערב יום הכפורים ,פעם אחת נמשך בלימודו
בערב יום הכפורים ,והיתה אשתו מצפה ,עכשיו
יבוא ,עתה יבוא ,ולא בא ,הצטערה מאד והורידה
דמעה אחת מעיניה ,ונפטר רב רחומי .ע״ש .וקל
וחומר למי שאינו נזהר באונאת אשתו בפועל ,שהוא
מסכן את חייו ,כי ה׳ יריב את ריבה .ובערב יוהכ׳־פ
צריך לבקש מחילה מאשתו שמא הטריחה יותר
מדאי ,ולא נהג בה מה שציוו חכמים לכבדה יותר
מגופו ויבמות סב :רמב״ם פרק טו סהלכות אישות הלכה יט>.
וראה בספר ענף עץ אבות ואמת ,פרק נ• עמוד קצח>.

להכות ילד המפריע בתפלה

יב)

ילקוט יוסף שארית יוסף חלק ב׳
וכן כתב מרן החיד״א בברכי יוסף
בשם מהר־י מולכו ,דילד קטן המפריע למהלך
התפלה מותר להשתיקו ברמז .אך אסור לדבר
בפיו כדי להשתיקו אף שמטרידו בתפלתו ,ורק
ברמיזה שרי .והוסיף המחזיק ברכה שם ,אמנם
נראה שאם התינוק מטרידו ,יכול לעשות תנועה
ועמוד קעח>.

וסימן קד סק־א)

בקול להשתיקו .וראיה לזה מהגמרא ראש השנה
ולג .לד .>:ע״ש .וכתב במשנה ברורה וסימן  wסק־נ),
שילדים קטנים שאין יכולים לשבת כראוי בבית
הכנסת לא יביאם לבית הכנסת ,שמא יפריעו
למתפללים לכוין בתפלה ,או שיפריעו בשמיעת
קריאת התורה .ובן כתב בכף החיים ואות יג> בשם
השל״ה הקדוש.

ילקוט יוסף  -כבוד אב ואם וכבוד רבו יוסף ,יצחק בן עובדיה עמוד מס (578הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

שו״ת יחל ישראל סימן כג
בן ,מהו למול את אביו

עקב העליה הגדולה מרוסיה לה זכינו בעת האחרונה נשאלה שאלה באחד מבתי החולים של עירנו תל  -אביב תובב״א.
בין העולים יהודי מבוגר שלא הוכנס בבריתו של אברהם אבינו ולא נימול ,בנו שכבר זכה לעלות שנים מספר לפניו
מכהן כרופא כירורג ובמחלקתו מאושפז אביו הממתין למילתו ,והרופא פנה ושאל האם מותר לו למול את אביו למרות
שהוא חובל בו ומוציא ממנו דם ,והאם אינו עובר בכך משום "מכה אביו ואמו מות יומת" .ומצאתי שכבר דן בשאלה זו
אחד מגדולי האחרונים בתשובות אמרי  -אש (יו״ד סי׳ צד) ,אך יש להקדים את מקור ההלכה.
הגט׳ בסנהדרין (פד ,ב) אומרת ,איבעיא להו בן מהו שיקיז דם לאביו ,רב מתנא אמר ״ואהבת לרעך כמוך״ (ויקרא יט -
יה ,ופירש רש״י ,לא הוזהרו ישראל שלא לעשות לחבריהם אלא דבר שאינו חפץ לעשות לעצמו) ,רב דימי בר חיננא
אמר "ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת" (ויקרא כד ־ כא) מה המכה בהמה לרפואה פטור אף מכה אדם לרפואה
פטור .ומוסיפה הגמ׳< רב פפא לא שביק לבריה למישקל ליה סילוא ,מר בריה דרבינא לא שביק לבריה למיפתח ליה
כוותא דלמא הביל והווה ליה שגגת איסור .אי הכי אחר נמי ,אחר שגגת לאו בנו שגגת חנק .ומבואר בגט׳ שבן המקיז
לאביו דם פטור מפני שעושה זאת לרפואה ,אך מצאנו אמוראים שלא הניחו לבניהם לעשות זאת שמא יטעו ויתחייבו
מיתה.

וברמב״ם (פ״ה מהלכות ממרים ה״ז) פסק ,המקיז דם לאביו או שהיה רופא וחתך לו בשר או אבר פטור ,אע״פ שהוא
פטור לכתחילה לא יעשה ,או להוציא סלון מבשר אביו או אמו לא יוציא שמא יעשה חבורה .במה דברים אמורים
כשיש שם אחר לעשות ,אבל אם אין שם מי שיעשה אלא הוא והרי הם מצטערים הרי זה מקיז וחותך כפי מה שראוי
לעשות ,עכ״ל .וכתב שם הכסף  -משנה שמקורו של הרמב״ם הוא בסוגיתנו .וכפי שהבאנו ,שאף שהקזת דם ,וכן שאר
עניני רפואה אינם בכלל האיסור של "מכה אביו" ,או מהפסוק של "ואהבת לרעך כמוך" שדברים שחברו רוצה בהם
מותר לו לעשותם ,או מן ההיקש של הכאת אדם להכאת בהמה שמכה לרפואה אינו חייב ,ומ״מ הקפידו האמוראים
שבניהם לא ירפאו אותם מחשש שמא יחבלו בהם יותר מכדי הצורך .אבל אם אין רופא אחר בודאי שיעשה זאת הבן
כדי למנוע מאביו את הצער .וכן מפורש גם בנמוקי  -יוסף בסוגיא בשם הרמב״ן.

ובדרך אגב אמרתי להוסיף ביאור בדברי הגמ׳ ,דבגמ׳ מבואר שצריך לימוד מיוחד שחובל באביו לצורך רפואה אינו
בכלל האיסור של חובל באביו ,אבל אילולא הלימוד היה מקום לומר שגם חובל לצורך רפואה יעבור על האיסור של
חובל באביו.

ובאמת מקור האיסור של חובל באביו מצאנו שנכלל בלאו של חובל בחברו ,וכמבואר ברמב״ם (שם ה״ח) ,אזהרה של
מכה אביו מנין ,עונש שמענו אזהרה לא שמענו ,הואיל והוא מוזהר שלא להכות אדם מישראל הרי אביו ואמו בכלל,
עכ״ל .והיינו ,שלמדנו ברמב״ם שבמכה אביו ואמו מצאנו רק עונש אך מנין לנו שיש בכלל איסור בדבר ,אלא ודאי
שאביו ואמו נכללים באיסור הכאה של כל אדם מישראל .וכיוון שכן ,אי אפשר שבאביו ואמו יהיה איזה שהוא אופן
^של איסור הכאה גדול יותר מאיסור הכאת כל אדם מישראל ,ולכן היתה הגט׳ צריכה לשאול האם המקיז דם לחברו
עובר בלאו דהכאה או לא ,ואין כל צורך לשאול באביו יותר ,שהרי איסורם שווה .ומעתה צ״ע על הגט׳ שהסתפקה רק
במקרה של מקיז דם לאביו ולא הסתפקה האם הותרה בכלל הקזת דם מן האיסור של חובל בחברו ,ואם יש מקור נאמן
להיתר הקזת דם לחברו יהיה זה היתר גם להקזת דם לאביו שהרי מקור איסורם שווה.
וצריך לומר ,שאע״פ שהאזהרה לכולם היא אחת ,מ״מ יש מקום להסתפק אולי אין להשוות את חומרת האיסור של
הכאת אב להכאת כל אדם .שהרי מצינו שהחמירה התורה בהכאת אב יותר משהחמירה בהכאה סתם ,לכן יתכן שלא
יהיה איסור להקיז דם לכל אדם ,אבל לאביו ולאמו יהיה אסור להקיז דמם .אלא שלפי״ז יש לתמוה טובא ,א״כ מנלן
שמותר להקיז דם לאביו ,והלא הגט׳ למדה זאת או מהפסוק של "ואהבת" או מן ההיקש "מכה אדם" וכו׳ ,ואכתי שני
הלימודים הללו אינם מדברים בהכאת אב אלא בסתם אדם ,וא״כ מנין לנו היתר להקזת דם לאביו.

ואולי י״ל שלהקזת דם אצל כל אדם אין אנו צריכים לימוד מיוחד מפני שיש לנו את ההיתר של "ורפא ירפא" (שמות
כא  -יט)  -מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות ,ואף שבכל רפואה ישנה גם חבלה ,אלא ודאי שכיוון שנעשה הכל
לצורך רפואה אין זה בכלל האיסור .אבל עדיין אין לנו לימוד שגם באביו הדין הוא שלצורך רפואה מותר אף אם ישנה
חבלה כלשהי ,לזה הביאה הגט׳ את הלימודים של "ואהבת" וההיקש "מכה אדם" וכו׳ שגם אביו נכלל בהיתר זה.
ואע״פ שלא נאמר אביו במפורש בפסוקים אלו ,צ״ל שקים להו לחז״ל שאין כל איסור בעשיית רפואה לכל אדם שהוא
-1 -

כשהוא עושה בדרך של ״ואהבת לרעך כמוך״ וממילא גם אביו בכלל .וראה גם להרמב״ן בספר תורת  -האדם שער
הסכנה מה שהאריך בביאור סוגיא זו ,וכן בחידושי רבנו דוד ובחידושי הר״ן בסנהדרין שם .ועיין בבית  -יוסף ובב״ח
(יו״ד סי׳ רמא) מה שביארו בשיטת הרי״ף הרא״ש ורבינו ירוחם ואכ״מ להאריך בהלכה זו.

עכ״פ ,העולה מפשט ההלכה הוא ,שכל דבר שהוא לרפואה ,אם יש רופא אחר שיכול לרפא עדיף ,אך אם אין אחר אלא
הבן הוא הרופא היחיד הנמצא מותר לו לעשות זאת לאביו משום צער האב .וא״כ ,בנידון דידן ,נראה לכאורה שמצות
מילה החמורה שיש בה עונש כרת אינה פחותה מצער הגוף .ועוד ,דהלא פשיטא לן שיש לאב צער ועגמת נפש
מהעובדה שאינו נימול ,ולפיכך היה מקום להורות במילה כבכל שאר הרפואות שמותר לבן למול את אביו .וכן פסק
בתשובות אמרי  -אש הנ״ל שכשאין אחר שיכול למול שרי לבן למול את אביו ,וזאת עפ״י הרמ״א (יו״ד שם ס״ג)
שפסק כן גבי רפואה.
ברם ,דעת המחבר היא שאין לחלק בין אם יש כאן אחר אם לאו ובכל גוונא אסור לבן לגרום צער לאביו אף שעושה כן
לשם רפואה ,וכמבואר שם בבית יוסף שזו היא דעת הרי״ף הרא״ש ורבינו ירוחם .אלא שיש לעיין האם הבית יוסף לא
מקיל רק במקום צער ,או שאפי׳ במקום מצות מילה החמורה גם בזה יחמיר הבית יוסף שאע״פ שזו מצות עשה שיש
עימה חיוב כרת מ״מ אסור לגרום לאביו צער ,או דלמא במקום כרת שאני ,וצ״ע למעשה.
אלא שראיתי למו״ר מרן הגאון ר׳ שלמה זלמן אויערבך שליט״א בספרו מנחת  -שלמה (סי׳ לב) שהביא בשם המנחת ־
חינוך (מצוה מח) שכל הנידון בגמ׳ האם להקיז דם לאביו הוא רק שלא ברצון אביו ,אבל אם אביו רוצה בכך אין כל
שאלה בדבר .ולפי סברה זו מובן שאין כל שאלה בנידון דידן ופשוט הוא שמותר.
ובמנחת  -שלמה כתב לחזק את סברת המנחת חינוך שהרי אזהרת חובל באביו ואזהרת חובל בחברו נלמדו מאותו
הפסוק ,והרי בחובל בחברו איתא בשו״ע (חו״מ סי׳ תכא סי״ב) שאם אמר אדם לחברו שיכהו ויהיה פטור הרי זה פטור,
וה״ה הכא .ובאמת לא נתברר לי דין זה ,שהרי שם הנידון הוא על חיוב התשלומים ולא על האיסור ,שהרי גם לאדם
עצמו אסור לחבול בגופו ,וכמו שפסק הרמב״ם (פ״ה מהלכות חובל ומזיק ה״א) ,וא״כ אין כאן אלא הוראת פטור מן
התשלומים אבל איסורא איכא (וגם מה שנוסף שם במוסגר צ״ב ,ואולי יש שם ט״ס).

תו הביא שם במנחת  -שלמה מלשון הרמב״ם שם שכתב שהלאו במכה חברו הוא בדרך בזיון או דרך נציון (יעוי״ש
הגירסאות) ,ובמקום שעושה לרפואה אין כאן בזיון כלל ,ולכן מעיקר הדין ליכא איסור .ולפי זה ,פשיטא שאין כל
איסור במצות מילה .אך באמת יש לדון בלשון הרמב״ם ,דלכאורה נראה שרק על הכאה הצריך שתהא בדרך בזיון כדי
להתחייב ,אבל חבלה גמורה ,שגם בחובל בעצמו יש איסור אף שאין זה בדרך בזיון ,נראה לכאורה שבכל גוונא אסור
אף שלא בדרך בזיון .וממילא יש לדון גם במצות מילה שזו חבלה גמורה ולא תועיל רשות האב לחבלה זו (ויעוין בזה
באמרי  -בינה דיני שבת סי׳ ל ,ובחמדת  -ישראל קונטרס נר מצוה סי׳ עט).

והנה ,אע״פ שהיה נראה בנידון דידן להתיר בדליכא מוהל אחר ,וזאת עפ״י דעת הרמ״א הנ״ל ,עדיין יש לדון כאן
0באופן אחר .דכאמור ההיתר הוא משום שהתורה ציותה על המילה ,ולא גרע מכל מעשה רפואה אחר .ברם יש לעיין,
הרי איסור חובל באביו שדינו הוא מיתה בחנק הוא רק בעושה באביו חבורה ,והיינו הוצאת דם ,וא״כ ,מנין לנו שמצות
מילה מצריכה הוצאת דם ,ואולי סגי בחיתוך ופריעה אע״פ שאין הוצאת דם ,וממילא אין כל היתר למול את אביו
ולהוציא לו דם .דבשלמא בשאר עניני רפואה שעושה הבן לאביו ומוציא לו דם ,כך היא דרך הרפואה הזו שנוצר צורך
בהוצאת דם כהקזת דם וכדו׳ .אבל במילה ,אם אין ביסוד המצוה חיוב הוצאת דם מנין לנו שיוכל הבן למול את אביו
ולהוציא לו דם.
ומצאתי בתום׳ ר״י הלבן (כתובות ה ,ב - ,לונדון תשי״ד) שהאריך שם בסוגיא של מקלקל בחבורה ,ובסוף דבריו כתב
לפרש את דעת רבי שמעון (שבת קו ,א) שסובר שמקלקל בחבורה חייב ,ולומד זאת רבי שמעון מן ההיתר שהוצרכה
התורה להתיר מילה בשבת ואף שאין זה אלא קילקול ,ש״מ מקלקל בחבורה חייב .ורבי יהודה סובר שמילה אינה
קילקול אלא תיקון ,וכמו דמצינו בשריפת בת כהן שבישול הפתילה אקרי תיקון ,עיי״ש .וכתב שם הר״י הלבן לפרש את
טעמו של ר״ש ,או דלמא הלכה כר״ש בהא דחבורה קלקול הוא דודאי מסתבר כטעמיה ,דבשלמא בישול פתילה תיקון
הוא כבישול סממנים דהואיל ומצות שריפה מצריך בבת כהן ,והיינו בבישול פתילה לברור לה מיתה יפה ,הלכך תיקון
ואב מלאכה הוא ואסרו הכתוב ,אלא מחבר במילה למה לי הא אילו הוה אפשר למיעבד בסם או בשאר עיקרין להסיר
הערלה בלי חבורה מי לא הויא מצוה ,הלכך השתא כשמחבר קילקול הוא ,ואפ״ה איצטריך קרא למישריה ,ש״מ
דמקלקל בחבורה חייב וגם מתעסק דהלכה כר״ש וכו׳ .עכ״ל.
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ולכאורה נראה בכוונתו שבא לומר שמילה בסם ושאר עיקרים ,שאין בה עשיית חבורה ,יש בה קיום מצות מילה ואין
בזה חילול שבת .וחילול שבת שייך רק ע״י שמל בסכין ועושה חבורה ,ובדרך זו התירה התורה .אלא שזה גופא צ״ע,
דכיוון שאפשר למול בלי חילול שבת ,מדוע באמת הותרה השבת אצל מילה ,והלא מדבריו מתבאר שיש מכאן הכרח
שמקלקל בחבורה חייב ,ש״מ שאין במעשה זה שום פעולה אחרת שיש לאוסרה בשבת .ואכן מדברי הרז״ה והרמב״ן
במלחמות שם מתבאר שעצם חיתוך הערלה הוא החובל ולא יציאת הדם דוקא ,אבל דברי הר״י הלבן צ״ב.

ואולי מהאי טעמא יש לפרש כוונת הר״י הלבן איפכא ,דלדעתו יסוד המצוה היא הסרת הערלה והוא התיקון מה שצריך
לגופו ,אבל אופן הסרתה הוא ע״י חיתוך וחבורה המוציאה דם .ולא אמר הר״י הלבן אלא בלשון "אילו הוה אפשר",
כלומר ,שבאמת אי אפשר ,והטעם שאי אפשר הוא באמת בגלל שהמצוה היא בחיתוך דוקא ולא ע״י סם וכיו״ב .וכיוון
שאין אפשרות אחרת למול אלא ע״י חיתוך העושה חבלה הצריכה התורה להתיר מילה בשבת אע״פ שהוי קילקול.
ולפי דברים אלו נתבאר לנו שהואיל ודרך המצוה היא דוקא ע״י חיתוך ,שוב אין היתר לבן למול את אביו כמו שהותר
לו לעסוק ברפואתו האחרת שיש בה חבלה .אך כאמור אין הפירוש בדברי הר״י הלבן מבורר אצלי .ומן הראוי לציין
שכעין פירושו של הר״י הלבן מצאתי גם בספר גור  -אריה להמהר״ל מפראג במסכת שבת (קו ,א) ,עיי״ש.

ומלבד זאת יעוין בתשובות משכנות  -יעקב (יו״ד סי׳ סג) שהביא מהזוה״ק וכן מרש״י (שבת קלד ,א) שבכלל מצות
מילה איכא נמי מצות הטפת דם ברית .ולפי דין זה בודאי הוא שבמצות מילה איכא חבלה ,ולא רק בצורת מעשה
המילה אלא בעצם מצות המילה ,וזה שלא כשיטת הר״י הלבן( .וידועים דברי הפוסקים בענין מכשיר המילה הנקרא
״גומי קלעמפ״ שאין בו הוצאת דם ,ואין כאן מקום הדיון בזה .ועיין היטב באור  -זרוע הל׳ מילה סי׳ ק ,וראה בתשובות
אבני  -נזר יו״ד סי׳ שלח אות יג ,וע״ע בפסיקתא זוטרתא פר׳ לך  -לך) .ועיין גם בספר דבר  -אברהם (ח״א סי׳ כג  -ד)
שהביא מהשיטה  -מקובצת (כתובות ה ,ב) שהמלאכה במילה היא מלאכת תולש ,ועיי״ש שהאריך בזה.
ובאמת ,שיש לדון כאן בשאלה נוספת ,דלכאורה אם צריך מעשה מילה ,איך אפשר למול ע״י סם ,והלא המילה ע״י
הסם אינה מעשה גמור של האדם אלא גרמא בעלמא .וענין זה מבואר ברש״י בקידושין (כא b ,גבי רציעת אוזנו של
עבד עברי ,שנתמעט סם מדין רציעה מפני שאינו נוקב בכה האדם אלא מאליו.
ומצאתי בשו״ת הר  -צבי להגרצ״פ פרנק (יו״ד סי׳ קמג) שהקשה מהגמ׳ בנזיר (מ ,א) האומרת שאפשר היה לגלח את
שער ראשו של הנזיר בסם אילולא שכתוב בפסוק "תער" ,ותמה שזה סותר להגמ׳ בקידושין שהבאנו לעיל .והביא שם
את תשובת ר׳ אליעזר גורדון מטלז שהעלה שקיום מצוות ע״י גרמא חשיב קיום מצוה ,והתם בהציעה הוא רק להסביר
דמנא ידעינן למעט דוקא סם שאינו דומיא דמרצע ,יעוי״ש בדבריו.
ועפ״י דבריו למדנו שקיום מצוה בגרמא שפיר חשיב קיום מצוה ,וא״כ הכא נמי נימא הכי שלענין מצות מילה שפיר
קאמר הר״י הלבן שאפשר למול ולקיים מצות מילה ע״י סם .אך כאמור יש לפרש כוונת הר״י הלבן רק בגדר "אילו היה
אפשר״ ,אבל לפי האמת צריך סכין לחיתוך דוקא וכנתבאר לעיל( .וע״ע בצפנת  -פענח פט״ז מהל׳ איסורי ביאה ה״ט
וכן בצפנת  -פענח עה״ת פרשת ״משפטים״ כא  -ו .וראה בשו״ת שאילת ־ יעב״ץ ח״א סוס״י טז לענין גרמא בלאו
דחמץ בפסח דאיקרי מעשה ולוקים עליו ,וראה בזה גם בשו״ת משכנות  -יעקב יו״ד סי׳ עג).

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר־אילן**
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שר״ת יחל ישראל סימן כד

p£J

------------------

תשובת הגרש״ז אויערבך שליט״א בענין הנ״ל

ובנידון מילת בן את אביו הפניתי את השאלה למו״ר הגאון ר׳ שלמה זלמן אויערבך שליט״א ,שדנתי
בדבריו בענין זה ,וזו תשובתו.

למע״כ הרב הראשי לתל אביב ויפו ידידי הרב הגאון וכו׳ מוה״ר ישראל מאיר לאו שליט״א

אחדשה״ט וש״ת ביקר ובכבוד כיאות מלאתי את רצונו ועיינתי בדבריו בענין אם רשאי בן למול את
אביו ,וכנים הם מאי דמסיק שלכתחילה ימולו אחרים ,אבל אם אין אחר שפיר מותר וגם צריך למול
את האב ,אך הנני להעיר בזה דברים אחדים וקצרים לפי סדר דבריו.
א) הלשון "שמא יטעו ויתחייבו מיתה" לא כ״כ מדויק כי אפילו במה שאמרו שם בגמ׳ "שיגגת לאו"
ג״כ צ״ע דהרי הו״ל דבר שאין מתכוין ושפיר שרי גם לכתחילה במלאכת שבת ובשאר איסורים ,וה״נ
גם כאן ,ורק כיוון דקעביד ליה ממש במתכוין אלא שהוא שוגג שפיר חשיב שיגגת לאו אבל לא חיוב
מיתה .גם הלשון "מקור" האיסור או ש״יש בכלל איסור" ג״כ לא כ״כ מדויק ,כי זה רק מפני הכלל של
"עונש שמענו אזהרה מנין" ,ולכן צריכים לחפש ולמצוא את האזהרה אבל גם בלא זה ודאי אסור.

ב) מה שכתב" :אי אפשר שבאביו ואמו יהיה איזה שהוא אופן של איסור הכאה גדול יותר מאיסור
הכאת כל אדם מישראל" צ״ע דהרי בהכאת כל אדם כתב הרמב״ם בפ״ה מחובל ומזיק ה״א שהחיוב
הוא רק בדרך של "נציון" וכלשנא דקרא דכתיב "כי ינצו" ,ואילו חובל באב ואם גם בשוגג הוא עובר
על שגגה של חיוב מיתה ורק פטור מחטאת אבל עובר עכ״פ אפילו שלא בדרך נציון.
ג) נראה שמהפסוק של "ואהבת" שפיר שמעינן גם על אב ואם רכל שאוהבים ורוצים בכך לא נכלל
כלל בשם "מכה" ,וכן הלימוד מרפואת בהמה דכשם שאינה נקראת בשם מכה כך גם מכה אדם ג״כ
כלול בזה בין לאחרים בין לאב ואם .ומה שכתב כ״ת שלאחרים אנו יודעים מ״ורפא ירפא" אין זה כ״כ
ברור ,דהא גם אפשר ע״י תרופות וכדומה דלית בהו כלל שום הכאה .ומה שכ״ת מסתפק בדעת הב״י
חושבני דכמו שהוא מתיר במקום צער ה״ה נמי דכמו כן ודאי שרי להזדרז ולמול את האב כדי שלא
יעבור עליו יום אחד בלי מילה.
ד) מה שהעיר כ״ת על דברינו במנחת  -שלמה היא הערה טובה ונכונה אך נ״ל להוסיף עוד תבלין
ואולי יתפרשו הדברים כראוי ,לכאורה נראה דכמו שאדם בעלים על ממונו לפטור מממון ,כמו כן הוא
גם בעלים על גופו במה שהוא מותר לחבול בעצמו כגון שזה לרפואתו שאינו צריך כלל לחשוש דלמא
הוא חובל בעצמו בטיפת דם שלא לצורך ,וא״כ למה לא יוכל גם לבקש דבר זה מאחרים ,ומה טעם
אמרו על זה בגמ׳ סנהדרין דחשיב "שיגגת לאו" ,וגם הרי הלאו של מכה לאחרים הוא מקרא דלא
יוסיף האמור במוסיף על המלקות שלא כדין ושלא לרצונו של הנלקה ,וא״כ איך אפשר למילף מהתם
גם על הכאה לרצונו של המוכה ,ומשמע מכל זה כהמנחת  -חינוך דהגמ׳ בסנהדרין מיירי דוקא
בנעשה שלא לרצונו וסובר נמי שכן הוא לא רק באחרים אלא גם באב ואם ,ואף שזה אמנם הדוש גדול
מאד מ״מ המנחת חינוך סובר כן .והלום ראיתי במנחת  -חינוך של מכון ירושלים שמובא שם בהערה
מהגרי״ף פרלא וז״ל" :הרי שאמר לחברו הכני ופצעני ע״מ לפטור פטור אליבא דכו״ע ונראה שהוא
מותר רכן משמע ברמב״ם פ״ה מחובל ומזיק דאינו עובר רק דרך נציון" ,ונלענ״ד דאע״ג שבפרק ט״ז
מסנהדרין הי״ב לא זכר כלל הרמב״ם תנאי זה של נציון מ״מ פשוט הוא שצריכים עכ״פ באופן שיקרא
עכ״פ בשם הכאה ולא כשממלא בכך רצונו של המוכה ,גם נראה רמזה שאמרו בגמ׳ שלהי פרק החובל
שאם אומר ברור בניחותא הכני פצעני דפטור מתשלומין ולא הזכירו כלל דמ״מ המכה עובר עכ״פ
בלאו וגם חושבני שאם פטור מממון מסתמא הוא מתחייב במלקות כמו בהכאה שאין בה שוה פרוטה
וכמו שאמרו בכתובות לב ע״א ביתומה ומפותה דכיוון שליתא בתשלומין הרי הוא לוקה וגם מזה

-1 -

"?/// J*/

ד

דיני חינוך קטן  -הלכות כיבוד אב ואם

יוסף

רצי

ד .רשאי אדם להכות מכה רכה את בנו הקטן כדי לחנכו ,אך לא
יכהו בשעת כעסו ,כדי שלא יכנו יותר מן הראוי מחמת כעסו .וגם
לא יכנו בשוט או במקל ,ולא מכת אויב ואכזרי ,אלא ברצועה קטנה.
ועצה טובה למי שהוא כעסן שלא יכה את בנו מיד בשעה שעשה
דבר רע ,אלא ימתין עד שתשוב חמתו ,ואז יכה אותו מכה רכה לשם
חינוך .ואם יש לחוש שמא הקטן יתרים כנגדו בדיבור או
במעשה ,אין להכות גם בן קטן .וירבה לדבר עמו בנחת ובדברי
תוכחה ,ויקלסו באיזה מדה טובה שיש בו .ובכל אופן קטן פחות
מבן חמש שנים אין להכותו כלל על שום דבר ,והמכהו הרי הוא
חוטא .אבל אם נוגע בכלי הבית היקרים וכדו׳ ,והאב חושש שהכלי
ישבר ,או שהילד יינזק ,ומכהו מכה רכה על כף ידו דרך הרתעה,
אין בכך כלום ,וזה מדרכי החינוך .ה

ובחוקים .אמנם בעל הלכות גדולות כתב,
שחייב לשלם כשיגדיל .ויש לדייק מהש״ם

אומר חלק ח' (חלק חושן טשפט סימן ח ושם העלה,

רקטן שגנב או הפסיד ממון לחבירו ,מן הדיין

שסימן רע הוא לקטן שיצא מכשול מתחת

פטור פטור מלשלם אפילו לאחר שיגדיל,
ואינו חייב לצאת אפילו ידי שמים ,ומכל מקום

פסק הרמ״א באורח חיים (סען שטג) .ומ״ש
בשם בה״ג אפשר רצ״ל הגהות אשר״י שם

מדת חסידות טוב שיחן איזה סכום לכפרתו.

ידו ,וכך נראה שיקבל עליו איזה כפרה .וכן

ושב ורפא לו .ע״ש.

בשם האו״ז .וראה בכל זה באורך בשו״ת יביע
אם מותר לאב להכות את בנו

ד) על פי המבואר במשלי (יג ,ט■) חושך שבטו

שונא בנו ,ואוהבו שחרו מוסר .והיינו,
שהנמנע מלהכות את בנו בלל ,סוף שיראהו
יוצא לתרבות רעה ר״ל ,והאוהבו מייסרו
בשחרית ימיו דהיינו בילדותו .ועוד אמר
שלמה המלך ע״ה במשלי(«■ ,נ) אל תמנע

אין הבן רוצה לעשות רצון אביו ,יכהו עד
שיעשה בעל כרחו[ .דלא אמרו בגמרא שהיו
מנדי! אלא למכה בנו הגדול] .ובמסכת
שמחות (פרק נ׳ ט״ד) אמרו ,שאל יראה אדם
לתינוק באוזנו אלא מלקהו מיד או ישתוק,
ומעשה בילד שברח מבית הספר והראה לו

מנער מוסר ,כי תבהו בשבט לא ימות .אחה

אביו באוזנו ונתיירא מאביו והלך ואיבד את

בשבט תכנו ונפשו משאול תציל .ועוד אמר

עצמו .ע״ש .והיינו ,שלא יפחידו שיכהו כדרך

שם (כט ,יס יסר בנך ויניחך ,ויתן מעדנים
לנפשך .וכן הוא בזוה״ק (ויקרא דף פב ע־נ) ,שאם

שמושכין את התינוקות באוזניהם .והובא

בהגהות רבי עקיבא איגר כאן .וכ״ב בקצור
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היו מנדין אותו .ע״ש.

וכתב בספר החסידים (פיט! תקטר) ,המגדל

ואותם בני אדם שמפחידים את בניהם
הקטנים שיכו אותם על הלחי ,וכדומה,

יתומים הם היאך אכה אותם ,יצא שכרו

ולמרות כל מה שהבן עושה ומפר את דברי

יתומים ורואה בהם תרבות רעה ,ואומר
בהפסדו ,ומה שכתוב באיוב <כב ,ט) תרועות

אביו ,אינם מכים אותו כלל ,לא טוב עושים,
שמרגילים את בניהם שלא לכבדם ,וגדול כח

יתומים ירובא .וכתיב (שם לא ,נא) אם הניפותי
על יתום ידי ,זהו שמכה אותם על חנם ,אבל

ההרגל .ולכן ימנעו מלאיים עליו אם אינם

ליסרם כאשר ייסר איש את בנו ,מצוה

מבצעים זאת .ובאמת שפעמים יש לקיים בבן

להכותם כדי שלא ילכו בדרך רעים ,אבל לא

חושך שבטו שונא בנו ,אך ראשית חכמה

לנקום כעסו עליהם .ע״ש .וכן כתב בראשית

לדבר בנחת ובשפה ברורה ודברים היוצאים
מן הלב נכנסים אל הלב ,ובפרט בדורינו זה

חכמה (פרק גידול בנים אות ט ,),שלעולם ישתדל

אדם לרצות את בנו בקטנותו ,ואם יחסוך את

שיש למעט מהכאת הקטנים

שבטו מלררות את בנו בקטנותו ,הרי זה שונא

שאפשר.

את בניו אבל אוהבו שיחרו מוסר כלשון

והנה הגם שמותר להכות בנו הקטן מכל

הפסוק .ובספר כיבוד הורים הביא מספר
מכתב מאליהו חלק ג׳ (עטור ! 06שדחה דברי

מקום אסור להכות ילר קטן שלא למטרת

החוקרים חדשים מקרוב באו ,שטענו שאם
ההורים יכו ילדיהם ,ילמדו גם הם להכות את

העושים נגד רצונם .והוכיח כן מדברי האבן
עזרא (שמות כ ,יד) ,שלא שייך חמדה לכפרי
בבת מלך ,כך גם אם יעניש המלך את הכפרי
בשוטים ,לא יעלה על דעתו להנקם מהמלך
ולא ילמד מזה אלא הכנעה .ע״ש.

ואמנם בדורינו זה יש להתייעץ עם המחנכים
כיצד לנהוג בבנו ,שפעמים רבות מה שהאבא

עד כמה

חינוך ,אלא דרך כעם ונקמה ,כי ה׳ יריב ריבו,
ואפילו אם בכוונתו לחנכו ,לא יכנו בשוט או
במקל ,ולא מכת אויב ואכזרי ,אלא ברצועה
קטנה ,וכמבואר ברמב״ם (פדק

נ׳ מהלכות תלמוד

תודה הלנה ני) .ע״ש .ובספר סרר היום בפירושו
 1על משנת בן חמש שנים למקרא (דף
כתב ,שקטן פחות מבן חמש שנים אין לו שכל
נג ע־ד)

ולכן אין להכותו כלל על שום דבר ,והמכה בו
חוטא .ע״כ,ןועיי( עור בשו״ח יהודה יעלה

אםא( 1חלק יורה רעה סימן רמה וטיטן רטט) .ודו״ק.

מכה את בנו אין בדבר תועלת ,ופעמים

וכתב בספר לב טוב
רהעצה היא למי שהוא כעסן ,שלא יכה אח

וקטן שיש חשש שמא יתרים כנגד אביו
בדיבור או במעשה ,אסור להכותו ,ומה
שנקטו בלשון המכה בנו הגדול ,לאו דוקא

בנו מיד בשעה שעשה דבר רע ,אלא ימתין

שגערה עדיפא.

הוא ,אלא מפני שבגדול שכיח יותר חשש זה
וקרוב יותר לעבור על לפני עור ,נקט בנו
הגדול ,וכמו שכתב מרן החיד״א בשם

הריטב״א .וכן הביא בחידושי רבי עקיבא איגר
בשם פסקי תום׳ שהמכה בנו

קטן

יותר מראי

(הלכות גידול טיט פרק ט׳)

עד שתשוב חמתו ואז יכהו לשם חינוך.
[ואמנם גם בילדים קטנים מצינו שאם האב
מכה אותם רגילים להתרים כנגדו ,ומאידך

אם לא יכה אותם עד שיתחנכו יפסיד
בחינוכם ,וכפי הנראה איירינן בקטן כזה
שאפשר לחנכו בדיבור ותוכחה] .ועיין
בהגהות רבי עקיבא איגר על השלחן ערוך
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רצט

ת .יש מי שאומר שאף אם הבן ממושמע להוריו לגמרי ,יש
למצוא עילה להכותו להטיל בו מורא .אולם לדינא אין לסמוך על
זה שכל המכה את בנו שלא לצורך גדול עונו מנשוא[ .ובכלל זה
המכים את נשותיהם ,שגדול עוונם מנשוא ,שאין זה דרך בני
ישראל ,ועל ידי כך מיפר את שלום הבית ,ובסופו של דבר יגיעו
לגירושין] .ה)

I

(סיפן ים) משם פסקי תום׳ בפרק ג׳ דמועד קטן

והשיב לו רבי אברהם ,הבן הזה הוא גלגול

היו
דאדם שמכה אח בנו הקטעותר
מנדים אוחו{ומסופר על הרה״ג המקובל רבי

של מלמד תינוקות שהיה מכה לילדים קצת
יותר מהצורך ,ונענש בזה מחמת שיש גבול

יהודה פתייה ז״ל שכאשר הגיע לארץ בא
לביתו של המקובל רבי אברהם עדם ז״ל,

להכאות שנותנים לתינוקות ,והכל במדה.
ואבן בנו של רבי יהודה גדל וסבל הרבה

וכשהיו לומדים יחד היה בנו של רבי יהודה
משתולל כדרך הילדים .ואביו הכהו לחנכו.

יסוו־ין קשים ומרים ,וכשגדל שאל את אביו
על מה באים לו יסורין אלה ,וסיפר לו שזה

אמר לו רבי אברהם ,תפסק מלהכוחו ,כי די

לכפרה על גלגולו הקודם וכששמע כך חזר

לו ביסורין שעתידים לבא עליו שהם קשים

בתשובה בבכי ובתחנונים ,ולאחר זמן קצר

ומרים ,ושאלו רבי יהודה מדוע כך נגזר עליו,

נפטר ,כי נשלם תיקונו.

שלא להכות את בניו רק כדי לחנכם
ה) ז״ל מרן אאמו״ר שליט״א :ראיתי למי

ובכמה מקרים הלכו בנים או תלמידים רעים

שכתב בשם מכתב מאליהו דסלר ,שאף אם

והלשינו על ההורים או על המורים שלהם,

הבן ממושמע להוריו לגמרי ,יש למצוא עילה

על שקבלו מכות מידם ,ופנו למשטרה

להכותו ,וכמ״ש במכות (ח;) ,ראף על גב

שתעניש אותם ,וכן עשו .וכדי בזיון וקצף.
עליהם נאמר עם נבל ולא חכם .ובכלל כל

דגמיר יש מצוה להכותו .ובאמת שהמכה את
בנו שלא לצורך גדול עונו מנשוא ,וכמ״ש

הנ״ל המכים את נשותיהם ,שגדול עונם

כספר חסידים וסיף סימן קנה) ,ומה שאמרו
במכות הנ״ל היינו שמדקדק עמו על עבירות

מנשוא ,וכמו שפסק הרמ״א באבן העזר סיטו
קני ם־ג) שאין זה דרך בני ישראל .ואם הוא

(פ,׳ נטצורת דוו ר״ל הכאת

רגיל להכות את אשתו ,יש ביד בית רין
לייסרו ולהחרימו ולהלקותו בכל מיני רידוי,

קטנות ,וכמ״ש הגר״א .וכן נאמר במשלי(«,
<״ אל תמנע מנער מוסר
שבט טוסו) ,כי תכנו בשבט לא ימות ,אתה

ולהשביעו שלא יוסיף לעשות .ע״ש.

בשבט תכנו ונפשו משאול תציל .וסי׳ הגר״א,
שכאשר תכנו בשבט לא ימות בשביל זה,

וכיוצא בזה כתב העיון יעקב (מיעד קט! -ו ).דלאו

שלא ימות בדרכו הרעה מיתת עולם .ע״ש.

רוקא המכה אח בנו גדול ,אלא הוא הדין
המכה לבתו ,ותפם בנו לפי שמחוייב ללמדו
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ההמיה•,

ו .ילד קטן שמפריע למהלך התפלה בבית הכנסת ,מותר לאביו [או
לאחד המתפללים] להשתיקו ברמז ,אף באמצע קריאת שמע
וברכותיה או באמצע תפלת י״ח .ואם הרמז לא עזר ,מותר להכותו
מכה רכה על כף ידו ,כדי להשתיקו .אולם אסור לדבר בפיו כדי
להשתיקו ,אף שמטרידו בתפלתו .ורק ברמיזה או בדפיקה על
השלחן ,או שיכה מעט על כף ידו של הילד ,מותר .ואם אין הרמיזה
מועלת יכול לעשות תנועה בקול כדי להשתיקו ,אך לא יפסיק
בדיבור ממש.

0

תורה ,אף על פי כן לא יכנו ,ובל שבן בתו
הגדולה .ע״ש .ועיין בםפו־ לב שומע (מערכת ל

כתב בזה״ל :כל המכה אדם כשר מישראל בין

אות גס ,שאפילו אם מכה את בנו הגדול כדי

קטן בין גדול ,בין איש בין אשה ,דרך נציון

והנה הו־מב״ם (בפרק ה׳ מהלכות חונל ומזיק הלכה אי)

שילמוד תורה ושיקיים המצות יש בו משום

[אנשים נצים] ,הרי זה עובר בלא תעשה,

לפני עור ,דלא כהרב שלחן המלך־ (פר? ר

שנאמר ארבעים יכנו לא יוסיף ,ומה אם

מהלכות דעות הלבה י) .ע״ש .והגה מסתמות דברי
הפוסקים נראה שהמכה לבנו הגדול עובר על

הזהירה התורה מלהוסיף על הכאת החוטא

לפני עור מן התורה .ובן מבואר בפרי חדש

(מימן ת»

מעיף אס בסוף ד״ה ולכן ,שכתב ,וכיון
שנתבאר שאף במידי דרבנן שייכי נידוי או
מכת מרדות ,כל שכן בעובר על מה שאסור

מן התורה ,וכמו שמצינו במועד קטן (י! ).שנידו
את המכה לבנו הגדול שעובר על לפני עור
לא תקן מכשול וכו' .ע״ש\אבל בספר יר דור
\"(טועד קטן ת ).כתב ,דאסמכתא בעלמא הוא
ומדרבנן ,כי מן התורה אינו חייב עד שיעשה
בנו את העבירה ,ורק מדרבנן חייב לאלתר.

ע״ש .וכ״כ בפשיטות בספר לב שומע (טערכתל■
אות נס .ע״ש .ועיין בספר לימודי ה׳ (לימוד נס.
ובשדי חמד

קל וחומר למכה את הצדיק .ועיין עוד בפירוש
רש״י בבא קמא (פוס שכתב :שאין ארם רשאי
להכות ולחבול בבתו ,שהרי ישראלית היא,
ועובר על מה שכתוב בתורה לא יוסיף ,ונאמר
פן יוסיף להכותו וכו׳ .ועיין עוד בפירוש רש״י

כתובות (לג רע״א) ,ובסנהדרין (פה ).ובסמ״ע
חושן משפט ס-יש מימן תב) .ולכן אפור להכות
ילד קטן ,שלא למטרת חינוך ,אלא דרך כעם

ונקמה ,כי ה׳ יריב ריבו ,ואפילו אם בכוונתו
לחנכו ,לא יכנו בשוט או במקל ,ולא מכת
אויב ואכזרי ,אלא ברצועה קטנה ,וכמבואר

ברמב"ם

(פרק ב' מהלכות תלטור תורה הלכה בי) .ע״ש.

[ע״ב מדברי מרן אאמו״ר עוליט״א]

(מערכת ו׳ כלל בו אות יד).

להעיר לקטן באמצע החזרה
ו ) ילקוט יוסף שארית יוסף חלק ב' (עמוד

מק-א) בשם מהר״י מולכו ,דילד קטן המפריע

קעח) .וכן כתב מרן החיד״א בברכי יוסף (□ימן קד

למהלך התפלה מותר להשתיקו ברמז .אך
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הרב מסף גולדברג

תנו

ישורון

הרב יוסף גולדברג
בני ברק

כענין איסור חבלה בישראל ובב״נ
(מו״ט בדברי מרן הגרא״ט שך זצ״ל)
עיין במכתב מרן זצ״ל שהובא לעיל

תמיד עובר בלאו יע״ש טעמו ,ומה שהוכיח

בענין מילה בספק בני קטורה מש״ב ליישב

מסנהדרין פד ,אינו ראיה לפי״ד הר״ן שם

הא דהותר למול ספק בני קטורה אף
שעוברים על ודאי איסור חבלה ,לפי שעושה
זאת מחמת ספק מצוה אינו דרך בזיון ואי״ז
בכלל האיסור דחבלה ע׳׳ש ,ואמרתי לנקוט

וכמו שהעיר האמ״ב שם).
והנה לפי״ז דתנאי דדרך נציון הוא גם
בחובל ,צ״ע דהרי הר״מ בריש ההל׳ כלל
דין חובל בעצמו עם חובל באחרים דאסור,
ומפשטות ל׳ הר״מ מבואר דהחובל בעצמו

מעט בדבריו אלו ובמש״ב באבי עזרי בהאי

עובר בל״ת דלא יוסיף כמו החובל בחבירו

ענינא.

וכן ביאר באבי עזרי הל׳ דעות ,ואי נימא

בשיפולי גלימא דמרן זצ״ל ולדון ולפלפל

הנה ז״ל הרמב״ם בפ״ה מחובל ומזיק

כהגי׳ "דרך נציץ" לכאו׳ מה שייך בעצמו

ה״א ,אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין
בחבירו ,ולא החובל בלבד אלא כל המכה

דרך נציון דל״ש זה אלא בחבירו שמכהו

אדם כשר מישראל בין קטן בין גדול בין

דרך מצה ומריבה וצ״ע ,אמנם לפי הגי׳
"דרך בזיון" י״ל קצת דבזיון הרי שייך

איש בין אשה דרך נציון (כן הגירסא בר״מ

אפילו אדם לעצמו (וכמו שמצינו בתענית

לפנינו ,אך יש גי׳ "דרך בזיון" וכ״ה בסמ״ג

טו :אינו דומה מתבייש בעצמו למתבייש

עשין ע׳) הרי״ז עובר בל״ת שנא׳ לא יוסיף

מאחרים ,וכן בב״ק צא .אדם רשאי לבייש

להכותו וכו׳ ,והנה מדברי מרן ז״ל הנ״ל

את עצמו) ,ולכן אפי׳ שחובל בעצמו או

נראה דנקט דמש״ב הרמב״ם דהמכה אדם
כשר מישראל דרך בזיון עובר בל״ת דלא
יוסיף להכותו ,דלא נאמר זה רק לענין

נותן רשות לאחרים לחבלו אי״ז מוציא מידי
הכאה דרך בזיון ,ואם על הבושת בעצמו

אין איסור דאדם רשאי לבייש את עצמו,

הכאה אלא קאי גם על איסור חובל דריש

אבל על ההכאה דרך בזיון אין לו רשות

ההלכה דאיסורו הוא רק כשחובל דרך נציון

כמו שאין לו רשות להכות כל אדם מישראל

ובזיון .וכן כ׳ האמרי בינה (דיני שבת סוסי׳
ל) ,וכן נראה בשו״ת מהרלב״ח (קו׳

דרך בזיון ,ומשום שאינו בעלים על עצמו
לענין זה ,וכמו שיובא להלן מאבי עזרי הל׳

הסמיכה דף ס ע״ב ד״ה עוד אני) וע״ש

דעות.

ברלב״ח שב׳ דהתנאי דדרך נציון הוא לומר
דהלאו הוא דוקא בע״כ של הנחבל ,אך
כשנותן לו רשות להכותו ולחבול בו מותר
דאי״ז דרך נציון( .אך עי׳ בחמדת ישראל
(קו׳ נר מצוה אות עט) שדן בזה דהתנאי
דדרך נציון נאמר רק בהכאה ,אך בחבלה

ולהגי׳ בר״מ "דרך נציון" עכצ״ל דכוונת
הר״מ היא לאפוקי רק כשחובל בו דרך

רפואה או האב הרודה את בנו והרב את
תלמידו וכיו״ב ,והיינו דהלאו הוא רק
בהכאה כזו שהיא לשם "מכת נציון" שלא
לצורך להמוכה ,ולא שעשויה לרפואה או

י יב ישורון<קבצים וכתבי עת ,ספרי זכרון ויובל;> { }5עמוד מס  451הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

מבי מז־רשא

בעניו איסור חבלה בישראל ובב״ג

תנז

לתועלת להכירו ,וכן זה שנתן רשות לחבירו

רשות לחבירו לחבול בו ,דבשו״ת מהרלב״ח

להכותו מבלי שתהי׳ תועלת להמוכה הרי״ז

כתב שאם אמר לחבירו הכני ופצעני ע״מ

בכלל מכת נציון ואסור( ,כ״פ בחי׳ הגרי״פ

לפטור ,פטור אליבא דכו״ע ,ונראה שהוא

לרס״ג ח"ב ל״ת מז עמ׳ מה וקובץ הערות

מותר דכ״מ בר״מ פ״ה מחובל ומזיק שאינו

סי׳ ע) ,וא״כ שפיר שייך האי תנאה דדרך
נציון אף בחובל בעצמו ,רכל שחובל בעצמו

עובר רק דרך נציון .וכ״כ המנ״ח מצוה מח
דמהני נתינת רשות בהכאה ובחבלה ,ועי׳

ולהגי׳ "דרך בזיון" א״ש טפי לפי׳ הנ״ל

״ה
השלחן מערכת א׳ סי׳ מ ד
בשד״ח (פאת
«תר_החכםת
י
ותמיה) שתמה על דבריהם דאיך יכול לתת

רכל האיסור בהכאה הוא דוקא במכוין

רשות לחבירו לחבול בו ,והרי פסק הרמב״ם

שלא לתועלת הרי״ז מכת נציון ועובר בלאו,

לבזותו דילפי׳ מלישנא דקרא דיהיב טעמא

שאין אדם רשאי לחבול בעצמו וא״כ איך

לא יוסיף להכותו פן יוסיף וכו׳ ונקלה אחיך

יעלה על הדעת דנתינת רשות שלו תועיל

לעיניך ,הרי רעל בזיונו חסה התורה ,ודומיא

להתיר לאחרים לחבול בו ולהכותו ,מה

דהתם בנקלה בב״ד הכתוב מדבר בדרך

שהוא עצמו אין לו רשות לעשותו ,ויע״ש

בזיון דוקא ,אבל אם בהכאה אינו מכוין

שהביא שבתשו׳ הריב״ש סי׳ תפד כ׳ להדיא

לבזותו אלא לתועלת להמוכה אין איסור

שאסור להכות את חבירו אף אם נותן לו

רשות על כך ע״ש ,וכ״כ בשו״ע הרב חו״מ
והנה מד׳ מרן ז״ל שהביא בתירוצו

הל׳ נזקי גוף ונפש סעי׳ ד "אסור להכות

ליישב גם במל את עצמו ,נראה דהאיסור

את חבירו אפי׳ הוא נותן לו רשות להכותו

דלא יוסיף הוא גם בחבלת עצמו אף דהלאו

כי אין לאדם רשות על גופו כלל להכותו

נאמר לגבי הכאה לחבירו ,וזהו לשיטתו

ולא לביישו ולא לצערו בשום צער" ,וכ״כ

באבי עזרי פ״ג מדעות ה״א שביאר דהלאו

בהעמק שאלה להנצי״ב ז״ל סוף שאילתא

דלא יוסיף להכותו האמור בהכאת וחבלת

ס׳ ,ובחזו״א חו״מ סי׳ יט סק״ה ,דל״מ

חבירו קאי גם על חובל בעצמו ,דכיון

מחילה בחבלה ,וכן העלה הגרי״ם בסה״מ

שאסור לאדם לצער עצמו כדברי ר״א הקפר

לרס״ג ל״ת מז עמ׳ מה יע״ש באורך.

ב.

בב״ק צא :וכ״פ הר״מ פ״ג מדעות ה״א,

ולפי״ד מרן ז״ל נר׳ דלא זו בלבד שאין

הרי דאינו בעלים על עצמו לענין זה ,ממילא

לו רשות לחבול בגופו בין ע״י עצמו בין

גם חובל בעצמו הוי בכלל הל״ת דלא יוסיף

שנותן רשות לאחרים ,אלא נתחדש טפי

דילפי׳ מזה שאסור להכות ולחבול את

שאין אדם בעלים על גופו לצערו ולחבול

חבירו ,דכמו״ב אסור להכות את עצמו

בו ,דאין גופו ברשותו של אדם כלל,

ומשום שאין אדם בעלים על עצמו ,וע״כ

וממילא כשחובל בעצמו קאי באיסורא דלא

כלל הר״מ ביחד הדין דחובל בעצמו עם

יוסיף כמו בחובל בחבירו ,וא״כ פשוט

חובל בחבירו דבתרווייהו האיסור הוא מלא

שאינו יכול לתת רשות לאחר לחבול בו

יוסיף ע״ש ,וע״ע בארוכה בשיעורי מרן ז״ל

דהרי״ז כאילו נותן רשות על גוף אחר וכעל

בענין חובל בעצמו בקונטרס הזכרון "מראה

דבר שאינו שלו דאינו כלום.

אש" בישורון יא עמ׳ שנז .ויסוד זה ביאר
גם הגרי״ם שם בדברי הר״י מיגאש ע״ש.

ועיקר תירוצו של מרן ז״ל לגבי ספק
מצות מילה מצאנו כעי״ז גם באמרי בינה

והנה האחרונים דנו אם אדם יכול לתת

שם ,שהעיר על הפוסקים שבחול חוזר
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הרב יוסף גולדברג

תנח

ישורון

אף לאחר שפירש והרי בחובל יש איסור

ומצה מסתבר הוא עפ״י השכל והיושר גם
לפי חוקי ומשפטי האומות רכל חיוב דחובל

תורה דלא יוסיף אלא רכל שהוא צורך

הוא רק כשמתכוין להכות ולחבול בחבירו

תיקון המילה הותר ,וכן בציצין שא״מ אף

דרך נציון ולא כשכוונתו לתועלת לחבירו

שהוא רק משום הידור מצוה הותר כשעושה
הכל בב״א אך כשסילק ידו מהמילה דהוא

ופשוט).

לעולם על הציצין שאין מעכבין את המילה

התחלה חדשה יהי׳ אסור לחבול בו ולמול

שו״מ בשו״ת מהר״י אסאד יו״ד סי׳ רמט
שכ׳ בתו״ד דבב״ג חיוב חבלה הוא גם שלא

ציצין שא״מ אף שכוונתו להידור מצוה,

בדרך בזיון ונציון דכיון שאיסור חבלה בב״נ

דאיך ידחה מצות הידור מדרבנן לאיסור

לא נפקא ליה מקרא פן יוסיף וכו׳ ונקלה

חבלה מה״ת ,וע״ז תירץ לפי״ד הר״מ שכל

אחיך

התנאי

האיסור בחבלה הוא רק דרך בזיון ,וא״כ
בעצמו בודאי רשאי לתקן ההידור מצוה,

דהאיסור הוא רק דרך בזיון ,א״כ ב״נ חייב
שפיר אף שלא בדרך בזיון יע״ש מש״כ

ממילא גם אחרים יכולים ורשאין וחייבין

עפי״ז.

לחדור על הציצין שא״מ בחול ע״ש.

וכו׳ .דמכאן

הוא

דנלמד

ואמנם כן נראה גם בפנים יפות פ׳ לך

בתי׳ מרן ז״ל,

לך ד״ה ויהי שב׳ ליישב קושית העולם
מדוע לא מל אברהם אבינו את עצמו קודם

נאמר רק בישראל שהוא תנאי בלאו דלא

שנצטווה ,ותירץ דכיון דאיסור חובל נאסר

יוסיף שמוזהר בו ,אך בב״נ שחיובו הוא
משום מצות דינין או גזל מנ״ל שאצלו

גם לב״נ כמ״ש בפ׳ נח (ט,ה) ואך את דמכם
לנפשותיכם אדרוש ופירש״י מהשופך דם

החיוב הוא רק בדרך נציון ,וא״כ בשלמא

עצמו ,וה״ה חובל בכלל כדאיתא בסו״פ

תי׳ של האמרי בינה דקאי לגבי ישראל

החובל דלאו דוקא קטלא אפילו חבלה

שמל א״ש ,אך מרן שבא לתרץ על גוי

בעצמו אסור ,ולכן לא היה רשאי לחבול

שמל מנ״ל שהותר כל שאינו בדרך בצירן,

בעצמו בשביל החומרא שהחמיר על עצמו

וצ״ל דגם בב״נ סברא הוא דגדר האיסור

במה שלא נצטווה ע״ש ,וכ״כ בספרו המקנה

בהכאה וחבלה הוא כבדיני ישראל ,ועי׳ בל׳

סוף קידושין .ולכאו׳ אי נימא דכל האיסור

הרמב״ן שם "אבל צוה אותם בדיני גניבה

בחבלה הוא רק בדרך נציון או בזיון ,א״כ

הדינין

כיון שמל את עצמו לקיים מצות מילה

שנצטוו ישראל" ,ואולי ג״ז בכלל כוונתו

שהחמיר על עצמו תו אי״ז בכלל האיסור

הוא

דחבלה ,ומה תירץ ,ובע״כ דס״ל דבב״ג

כבישראל( .ועי׳ שו״ת חת״ס שם שהביא

חיוב חובל הוא גם שלא בדרך בזיון ושפיר

משו״ת הדמ״א סי׳ י׳ שחקר במצות דינים

תי׳ מדוע לא מל א״א את עצמו( ,וכבר

אם נצטוו על כל פרטי הדינים כמשפטי

רמז לזה בשו״ת מהרי״א שם).

ג.

והנה יש להעיר

דלכאורה כל התנאי בהכאה דבעי דרך נציון

וכו׳

וחובל

שבדינין

אלו

בחבירו

גם

וכו׳

גדרי

כענין

החיובים

התורה לישראל או שאין להם פרטי דינים

וכן נקט בפשיטות במשך חכמה פ׳

אלא מחוייבים לשפוט בחוקים נמוסיים לפי

וישלח (לד ,כה) שב׳ לבאר הא רבני יעקב

משפט יושר שלהם ע״ש ,וא״כ לצד א׳
ודאי א״ש דברינו ,אך גם לצד ב׳ י״ל דהאי
תנאה דחיובא רחובל הוא רק בדרך ריב

הרגו את אנשי שכם לפי שב״נ נצטוה שלא
לחבול בעצמו כדכתי׳ ואך את דמכם
לנפשותיכם אדרוש ,וכיון שלא נתכוונו
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מבי מדרשא

תנט

בעניו איסור חבלה בישראל ובב״ב

הריגת עצמו ,כיון דהאיסור לאבד עצמו

לגירות רק לקחת נשיהם ומקניהם ,א״כ
מילתם דו היתה להם כחבלה שלא כדין,

ילפי׳ מאך את דמכם לנפשותיכם אדרוש

לכן נתחייבו כולם ע״ש ,ודבריו תמוהים

וכפירש״י שם ,ומקרא זה נאמר לנח ובניו,

דהרי לא היתה כוונתם לשם חבלה גרידא

וכיון שלא נשנית בסיני א״כ לישראל נאמרה

אלא לשם טובת הנאה וא״כ כל כה״ג אינו

ולא לב״נ ,וא״כ אף שקודם מ"ת הי׳ גם

בכלל איסור חבלה דהוא בדרך נציון ובזיון,

ב״נ נכלל באיסור זה מ״מ לאחר מ״ת אינו

וע״כ מוכח דבב״נ חיוב חובל הוא גם שלא

מצווה שלא לאבד עצמו ,ואף שנצטוה על

בדרך בזיון וכנ״ל ,וע״כ שפיר נתחייבו

איסור רציחה מז׳ מצות של ב״נ ,זהו רק

מיתה על שחבלו בעצמם שלא כדין.

שלא להרוג אחרים ע״ש ,ולפי״ז ה״נ י״ל

ולפי״ז יל״ע בתי׳ של מרן ז״ל על מילת

דכיון דהאיסור לחבול בעצמו הרי נלמד

ספק בני קטורה ,דלמשנ״ת הרי בב״נ איסור

מהך קרא דאך את דמכם וכו׳ וכנ״ל ,וזה

חבלה הוא גם שלא בדרך בזיון ,והדק"ל

לא נשנה בסיני ,א״כ אף שקודם מ״ת גם

איך הותר להם למול מספק ולעבור על

ב״נ נכלל באיסור זה מ״מ לאחר מ״ת כבר

ודאי איסור דחבלה.

אינו מצווה על חבלת עצמו ,לכן אע״ג

ואמנם יש להוכיח כדברי מרן ז״ל ,דהנה

דאברהם לא הי׳ יכול לקיים מצות מילה

עי׳ ברמב״ם פ״ג ממילה ה״ז שב׳ דב״נ

קודם שנצטווה ,מ״מ היום לאחר מ״ת אם

שרוצה למול את עצמו לשם מצות מילה

ב״נ מל א"ע לשם מצות מילה יש בזה קיום

מותר לישראל למול אותו ,ועי׳ בתשובות

מצוה ושכר מצוה בידו.

הרמב״ם סי׳ ס׳ שביאר דבריו באורך דמה

והנה בעיקר ד׳ האחרונים הנ״ל דב״נ

דממעטי׳ בגמ׳ ע״ז כו לאפוקי לשם מורנא

חייב על חבלת עצמו ,יל״ע דהא הקרא

דלא ,היינו רק באינו מכוין למצוה ,אבל

דאך את דמכם לנפשותיכם אדרוש נאמר

במכוין למצוה אפי׳ אם אינו רוצה להתגייר

על הריגת עצמו ולא על חבלת עצמו

מ״מ כיון דגוי שעשה מצוה נותנין לו שכר

וכפירש״י והרמב״ן שם ,והכי מבואר להדיא

מצוה כמו שאינו מצווה ועושה ,א״כ הוא

בב״ק צא ע״ב דקאמר מאן תנא דשמעת

שייך בעשיית המצוה ע״ש ,ולכאו׳ צ״ע

ליה דאמר אין אדם רשאי לחבל בעצמו,

דהרי גוי מצווה על איסור חבלה בעצמו

אילימא האי תנא הוא דתניא ואך דמכם

וא״כ גם אין יכול לתת רשות לאחר לחבול

לנפשותיכם

בו מרצונו ,וא״כ איך הוא יכול לקיים

נפשותיכם אדרוש את דמכם ,ודחי ודלמא

בעצמו המצוה דמילה שאינו מצווה בה הא

קטלא שאני ,הרי דדחו דהאי קרא מיירי

עובר הוא על איסור חבלה דב״נ מוזהר ע״ז

רק בהריגת עצמו ולא בחבלת עצמו[ .והא

בכל גוונא וכנ״ל ,וע״כ מוכרח מהרמב״ם

דאיתא בתוספתא ב״ק פ״ט הי״א וכשם

דס״ל דגדר האיסור דחבלה בב״נ הוא כמו

שחייב על נזקי חבירו כן הוא חייב על נזקי

בישראל שאיסורו הוא רק דרך בזיון ,וע״כ

עצמו הרק וטש בפניו כנגד חבירו ותלש

שפיר ס״ל להר״מ דכיון שעושה לשם מצוה

בשערו וכו׳ פטור מדיני אדם ודינו מסור

ליכא בזה איסור חבלה.

לשמים שנא׳ ואך את דמכם לנפשותיכם,
מיד נפשותיכם אדרוש ,הרי דס״ל דהאי
קרא מיירי גם בחבלה ,כבר העיר החסדי

אך יש לדחות לפמ״ש המנ״ח מצוה לד
(אות ח ד״ה והנה) דב״נ אינו מצווה על

אדרוש

ר״א

אומר
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מיד

תס

הרב יוסף גולדברג

ישורון

דוד שם דהא לא קאי זה בגמ׳ ,וב׳ דבאמת

דשמעת ליה דאמר אין אדם רשאי לחבול

אינו אלא אסמכתא בעלמא דהרי מביא גם

בעצמו ,אילימא האי תנא הוא דתניא ,ואך

רק וטש בפניו משבר את כליו מפזר מעותיו

דמכם לנפשותיכם אדרוש ר״א אומר מיד
נפשותיכם אדרוש את דמכם ,ודלמא קטלא

ע״ש .וע״ע בחי׳ הגרי״ם שם עט׳ מז מש״כ
להגיה בתוספתא] .ואולי י״ל דס״ל דלאחר
דמסיק בגט׳ דהאי תנא הוא ר״א הקפד
ברבי שסובר דנזיר הוא חוטא שציער עצמו
מן היין כ״ש שאסור לצער עצמו לחבול

שאני ,הרי דדחו דהאי קרא מיידי בהריגת
עצמו ולא בחבלת עצמו ,והמבואר בד׳
הרמב״ן דבב״נ רק ההורג חייב אך החובל

בחבירו ובעצמו פטור.

בגופו ,א״כ שוב יש לפרש דהך קרא לא

ולכאורה דברי הרמב״ץ סתרי אהדדי

מיירי דוקא בקטלא אלא אפי׳ בחבלת עצמו,
(ויתכן דיסוד הדין הוא אחד דאין אדם
בעלים על עצמו לא לענין מיתה ולא לענין

דבס׳ וישלח כ׳ דב״נ שחבל בחבירו חייב
מיתה משום דינין ,וע״כ צ״ל דב׳ ענינים

חבלה וכמו שביארו הגרי״פ ואבי עזרי
הנ״ל) ,וממילא גם ב״נ מוזהר על חבלת

הם דבם׳ נח איירי מדין שפיכות דמים בין

לעצמו בין לאחרים ,דגם לעצמו חייב

כדיליף מאת דמכם לנפשותיכם אדרוש

עצמו דהאי קרא נאמר לנח ובניו[ ,ועי׳
במאירי ב״ק שם ואולי יש לפרש בדבריו

(ופירש״י שם מהשופך דם עצמו) ,ובזה
הוא דכתב שחיוב זה אינו אלא בשופך דם
הנפש דהיינו הריגה ,אך חבלה אינו בכלל
זה ואינו חייב מיתה על חובל בחבירו
ובעצמו ,אך בפ׳ וישלח קאתי הרמב״ן

לי׳ הך מילתא אלא דבאמת מ״ד אין אדם
רשאי לחבל בעצמו ס״ל דאין לחלק בין

לחדש שגם חובל הוא בכלל מצות דינין
שהוזהרו ב״נ ,ויסוד החיוב דחבלה והכאה

מיתה לשאר חבלות דמה לי קטלי׳ כולי׳

בב׳׳נ הוא ככל שאר הדברים שמנה הרמב״ן

מה לי קטלי׳ פלגא ,וכיון שאסר הכתוב

שם במצות דינין כדיני גניבה ואונאה ועושק
ואבות נזיקין ודיני מלוה ולוה ומקח וממכר

אדרוש י״ל דגם שאר חבלות בכלל ע״ש,

וכדו׳ שהם חיובים שבין אדם לחבירו ועיקר

ולכך שפיר כ׳ דאף חובל בעצמו בב״נ חייב

הציווי הוא לקיום העולם שיוכלו הבנ״א

מהך קרא.
אולם מדברי הרמב״ן נראה שלא
ד.
כדבריהם [ויתיישב בזה הקושיא דלעיל

לחיות בו א׳ עם השני בהנהגה .הראויה,
ולא תמלא הארץ חמס ,ובהני כל חיובו
הוא רק אם עשה שלא מרצונו של חבירו
ולא בענין אחר ,וא״כ ה״נ בחובל דחשיב

כמש״כ] ,או י״ל דס״ל כמ״ש בחי׳ הגרי״פ
לרס״ג ח״ב ל״ת מז (עט׳ מז) דהא דקאמר
דילמא קטלא שאני לא משום דלא בדירא

מיתה מקרא דאך את דמכם לנפשותיכם

באו״א] ,דהנה הרמב״ן בפ׳ נח עה״פ (ט,ה)
ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש ,כתב
וז״ל ,והנכון שיאמר הדם שהוא לנפש בכם

אדרוש ,הגיד כי הדם הוא הנפש ,ורמז כי
על שופך הנפש הוא מחוייב מיתה ,לא על
דם האיברים שאין הגשמה תלויה בהם,

ורבותינו דרשו בו הורג את עצמו ,את דמכם
מנפשותיבם אדרוש ,ע״כ ,וכוונתו לדברי
הגט׳ בב״ק צא ע״ב דקאמר מאן תנא

ליה הרמב״ן בין אותן הדינין ,ע״כ דחיובו
הוא בין אדם לחבירו וחייב רק כשחובל
בחבירו שלא מרצונו ורשותו ,אבל החובל
מרצונו ורשותו של הנחבל אינו חייב ע״ז
כלל ,וה״נ ב״נ החובל בעצמו ליתי׳ לכל
עיקר חיובא דחובל ,דשאני מאיסור חבלה
והכאה בישראל דהוא איסור בפנ״ע דהרי
אסור אף להכות ולחבול בעצמו ,וכן נמי
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בעניו איסור חבלה בישראל וגב״ג

מבי מדרשא

אסור לו ליתן רשות לאחר לחבול ולהכות

תסא

בחבירו חייב מיתה משום דינין ,מהא דאי׳

בו כמ״ש הריב״ש והאחרונים ,אבל בב״נ

בסנהדרין נח ע״ב א״ר חנינא גוי שהכה

שכל חיובו הוא בין אדם לחבירו היינו

את ישראל חייב מיתה שנא׳ ויפן כה וכה

דוקא בע״כ של הנחבל ,אבל מדעתו ורשותו

וכו׳ ,ולשי׳ הרמב״ן למה צריך לימוד מיוחד

מותר כמו שמותר גם לחבול בעצמו.

ע״ז דחייב מיתה ,הלא חבלה הוא בכלל

ואדאתינן

להכי

הרי

מתיישב

היטב

הקושיא דאיך התירו ודאי איסור חבלה בבני
קטורה מפני ספק מצות מילה ,דכיון

דאיירינן הכא בב״נ שבא למול עצמו מחמת

הספק ,א״כ הרי ברצונו נעשה הדבר ,וכמו
שהוא עצמו מותר לחבול בו ולמולו ה"נ
מותר גם לאחרים למולו אף שעושים לו
חבורה בזה כיון שעושים זאת ברשותו .וזהו
גם הביאור בדברי הר״מ פ״ג ממילה ה״ז

דב״נ שרוצה למול עצמו לשם מצות מילה

מותר למולו ,דאף אם נימא דבב״נ יש איסור
חבלה בכל גוונא ,מ״מ כיון שמל אותו

מרצונו ומרשותו ליכא לאיסור חבלה כלל
וכמשנ״ת.

דינין ונהרג עליו אף אם הכה ב״נ חבירו,

וגם דלשי׳ הרמב״ם שם פ״י ה״ו גוי שהכה
ישראל אע״פ שחייב מיתה אינו נהרג ע״ז,
והרי לפי הרמב״ן ודאי שנהרג שהוא בכלל

דינין ,וגם מאי קמ״ל ר״ח כיון דהוא בכלל
ז׳ מצות והניח בצ״ע .וכבר קדמו בקו׳ זו

המנ״ח במצוה מט (אות כו) ,ויע״ש שב׳
דלחלק בין הכאה שאין בה חבורה להכאה

שיש בה חבורה צ״ע.
ואמר בזה ידידי הרב יעקב י׳ הגר

שליט״א

ליישב לפמשנ״ת

לעיל דחיוב

חבלה בב״נ הוא רק כשחובל בחבירו שלא
מרצונו בדרך מריבה ,אבל אם נותן לו רשות
לחבול בו אינו מוזהר ע״ז כלל ומשום
דיסוד חיובו הוא משום דינין או גזל .א״כ

ובזה יש לבאר פירש״י סו״פ לך לך

י״ל דזהו שחידש ר״ח שלגוי יש חיוב בפנ״ע

עה״פ וישמעאל בנו בן שלש עשרה שנה

על הכאת ישראל ,והנ״ט בזה הוא אף אם

בהמלו את בשר ערלתו ,ופי׳ דמה שנאמר
בו בהמולו "את" בשר ערלתו לא כבאברהם

הישראל נותן לו רשות להכותו ,דמשום

שלא נאמר בו את ,זהו משום שישמעאל

היה ילד והוזקק לחתוך "ולפרוע" המילה.
וקשה דא״א כשנצטווה על המילה לא

דינין אינו מוזהר ע״ז כיון שאין החיוב אלא

כשהוא בע״כ של המוכה ,אבל משום הכאת
ישראל דהוא איסור עצמי חייב בכל גוונא

נצטווה על הפריעה כדאי׳ ביבמות עא ע״ב,

אף מדעתו ורשותו של הישראל ,וכדחזינן
שבישראל אינו רשאי ליתן רשות לאחר

וא״כ איך פרע לישמעאל הא אסור משום

להכות ולחבול בו כמו שאסור לו לחבול

חובל שאף ב״נ מצווה שלא לחבול בחבירו,
אמנם להמבואר א״ש דהא דב״נ אסור
לחבול בחבירו הוא דוקא בע״כ של הנחבל,
אבל מדעתו ומרשותו מותר ,וכאן הי׳
מדעתו של ישמעאל[ .ואולי י״ל דדברי

רש״י הוא מב״ר ,ואפשר דפליג אש״ס דידן
וס״ל דפריעה ניתנה לא״א].
והנה באבי עזרי פ״ט ממלכים הי״ד
ה.
הקשה על שיטת הרמב״ן דב״נ שחבל

ולהכות את עצמו וכנ״ל ,ולפי״ז נמצא דכל
החידוש דר״ח הוא דוקא במכה ישראל,

אבל אם מכה ב״נ חבירו דחיובו הוא משום
דינין ,זהו דוקא בע״כ של המוכה אך
כשנותן

לו

רשות

להכותו

ליכא

חיוב

וכמשנ״ת דכל החיוב הוא רק לחבירו ואינו
חיוב הכאה בעצם בכל גוונא כבישראל,
ועי׳ בחידושי הר״ן בסנהדרין שם שדן אי
ר״ח איירי אף בהכה לב״נ חבירו ע״ש.
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אש זת

שיעורי הגוא״מ זצ״ל

שנז

אבל בעכו״ם שבא על בת ישראל לא מצינו
קנאים פוגעין בו וא״ב מאי שייך בזה חילוק

אתה לפסול עצך ואי אתה נאמן לפסול את
בניך וכ׳ התו׳ היינו דוקא במילי דמשוי

^®בין צינעא לפרהסיא .וע׳ חזו״א אה״ע סי׳

נפשי׳ חתיכה דאיסורא וצ״ב איזה איסור
יש בו וע״פ התו׳ הנ״ל הרי יש בו קנאים

ד׳ ס״ק י׳.

(א״ה — הנה אף שברמב״ם פי״ב
מאיסורי ביאה ה"ט וי׳ מבואר שנבעלת לגוי
אין קנאים פוגעים ,אבל בהגהות מרדכי
יבמות פ׳ החולץ סי׳ ק״ח הובא בשם רבינו
אברהם הגדול גבי יבמה שנפלה לפני מומר
שדן אם צריכה חליצה שהרי קנאים פוגעים,
ומבואר שאף בישראלית לגוי יש קנאים
פוגעים וס״ל שה״ה במומר וע״כ דן דהוי
כמו ערוה שפטורה מחליצה ,וע׳ בחמדת
"־"שלמה דף מ"ו שפי׳ כן ד׳ התו׳ ע״פ ד׳

הגהות מרדכי ,וגם פי׳ בזה את ד׳ התו׳
ברף מ״ו גבי נתגיירתי ביני לבין עצמי נאמן

פוגעים בו ,וע׳ רמ״א אה״ע סי׳ ט״ז
שבישראל על נכרית אמרי׳ יהרג ואל יעבור
ומבואר שד״ז חשיב עריות אבל ביו״ד סי׳
קנ״ז מבואר שעכו״ם הבא על בת ישראל
אינו בכלל עריות ,ומבואר שבזה אין דין
קנאים פוגעים בו וע׳ חזו״׳א שם).

עוד כ׳ התו׳ א״נ מעכו״ם לא הוי ממזר
אלא מדרבנן ובכל מקום מזכיר עכו״ם אגב
עבד כו׳ ,וכ״ז הוא לפמש״ב התו׳ בתחילה
שבעבד יש לאו דלא יהא קדש ,אבל שי׳
הרמב״ם שאין לאו דלא יהא קדש בעבד,
וא״כ ל״ש לומר תי׳ זה.

מסבת בבא ק&א
החובל כעצמו «״
במתני׳ ב״ק דף צ׳ ע״ב ,החובל בעצמו,

אע״פ שאינו רשאי פטור .ובגמ׳ שם דף
צ״א ע״ב מייתי דתנאי היא דאיכא למ״ד
אין אדם רשאי לחבל בעצמו ,ואיכא מ״ד
אדם רשאי לחבל בעצמו ,מאן תנא דשמעת
ליה דאמר אין אדם רשאי לחבל בעצמו
וכו׳ ,אלא האי תנא הוא ,דתניא אר״א הקפד
ברבי ,מה ת״ל וכפר עליו מאשר חטא על
הנפש ,וכי באיזה נפש חטא זה ,אלא שציער
עצמו מן היין ,והלא הדברים ק״ו ,ומה זה
שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא,

והנה הרמב״ם הביא דינא דר״א הקפר
בפ״ג מהל׳ דעות ה״א ,וכי דאסור לאדם
לצער עצמו בשום ענין ואסור לישב בתענית
וכיו״ב ,ומייתי עלה דרשת ר״א הקפר מקרא
דאשר חטא על הנפש .ואולם דינא דמתני׳
דאין אדם רשאי לחבול בעצמו ,הביא
הרמב״ם בפ״ה מהל׳ חובל ה״א וז״ל ,אסור
לאדם לחבול בין בעצמו בין בחבירו ,ולא
החובל בלבד וכו׳ ה״ד עובר בל״ת שנא׳
לא יוסיף להכותו וכו׳ .הרי דכייל הרמב״ם
איסורא דחובל בעצמו בהדי איסורא דחובל

המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה.

בחבירו ,והק׳ ע״ז מו״ר רשכבה״ג מרן
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חלק מהדברים נדפסו באבי עזרי ,אבל נשנו כאן בתום׳ ביאור ובתום׳ דברים מפי מק זיע״א הכ״מ,
גו״נ ע״י הרב אהרן ולדמן.
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דבי אלעזר מנחם מן שך זצ״ל

הגרא״מ זיע״א הכ״מ ,דאיך כיילינהר
הרמב״ם לחובל בעצמו עם האיסור דחובל
בחבירו ,הלא בחובל בחבירו עובר בל״ת
דלא יוסיף ,ואילו חובל בעצמו אסור רק
משום האיסור לצער עצמו ,כמו האיסור
לישב בתענית וכמבו׳ בגמ ,הנ״ל .ומד׳
הרמב״ם מבואר דהחובל בעצמו עובר בל״ת

כמו החובל בחבירו ,וזה צע״ג מסוגיית
ה״ווגמ׳ דמפו׳ דהאיסור דחובל בעצמו הוא
רק משום האיסור לצער עצמו מקרא דאשר
חטא על הנפש[ .ועיי׳ בגליוני הרמב״ם
למדן זיע"א בהל׳ חובל שם].
ואמר מרן זיע״א לבאר בזה ,דהא דמייתי
הגם׳ דרשת ר״א הקפר דאסור לצער עצמו
לענין זה דאסור לחבול בעצמו ,הוא רק
גילוי מילתא בעלמא ,והיינו דמסברא י״ל
דהאדם בעלים על עצמו ועל גופו ,ואם
רוצה לצער עצמו או לחבול בעצמו הרי
הוא רשאי ,ולכן הו״א דהחובל בעצמו אינו
בכלל הל״ת דלא יוסיף ,אבל אחרי דילפי׳
מקרא דאשר חטא לנפש ,דאין אדם רשאי
לצער עצמו ,הרי למדנו מזה דאין אדם
בעלים על עצמו ועל גופו ,נלמד מזה דגם
אין אדם בעלים לחבול בעצמו ,וממילא
דגם חבלה בעצמו הוי בכלל הל״ת דלא
יוסיף ,דילפי׳ מהאי קרא הנאמר לאסור

הכאת חבירו דכמו״ב אסור להכות את
עצמו ,ומשום שאין אדם בעלים על עצמו.
וזהו דמייתי הגט׳ דתגא דס״ל דאסור לחבול
בעצמו הוא ר״א הקפר ,ולא משום שהאיסור
לחבול בעצמו הוא מלתא דהאיסור לצער

עצמו ,דהאיסור לחבול בעצמו הוא מצד
הל״ת דלא יוסיף ,ואלא שבלא דרשת ר״א
הקפר הו״׳א דאדם בעלים ע״ע לחבול
בעצמו ,אבל אחרי שלמדנו מדרשת ר״א
הקפר דאסור לצער עצמו ,ואין אדם בעלים
על עצמו ,ממילא כבר ידעי׳ מזה דאסור
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ישורון

לחבול בעצמו מצד הל״ת דלא יוסיף .עכ״ד.
וזהו שב׳ הרמב״ם בהל׳ חובל הנ״ל דאסור

לחבול בין בעצמו בין בחבירו משום ל״ת
דלא יוסיף[ .ועיי׳ אבי עזרי בהל׳ דעות

שם].
[הנה דברי מרן זיע״א מבוארים בד׳ הר״י
מגא״ש ,ת״ל תשו׳ הר״י מגא״ש סי׳ קפ״ו,
מי שנדר זה [שלא יאכל בשר ולא ישתה
יין] עבר על ל״ת וכו׳ ,וחוטא נפשו ,והתורה
לא התירה לאדם שיצער עצמו ,ואין הפרש

בין מי שמצער נפשו או מי שמצער חבירו.
ולסיבה זו ,אין האדם חייב במה שמודה
על עצמו במה שהוא חייב מיתה או מלקות,
כמו שהוא חייב במה שמודה על עצמו
ממון ,וכבר אז״ל במה שאמר הכתוב בנזיר,
וכפר עליו מאשר חטא על הנפש ,וכי באיזו
נפש חטא ,אלא שציער עצמו מן היין וכו׳.
הרי כ׳ הר״י מגא״ש דמהך דאשר חטא על
הנפש למדנו דאסור לאדם שיצער עצמו
ואין הפרש בין המצער עצמו למצער חבירו.
ועוד כ׳ הר״י מגא "ש דמה״ט שאסור לאדם

לצער עצמו ,נאמר הדין דאין אדם מתחייב
במיתה או מלקות בהודאת פיו ,וליתא לדין
הודאת בע״ד לגבי חיוב מיתה ומלקות.
ולכאו׳ צ״ב דמאי שייטא הא דאין אדם
נאמן בהודאת פיו למיתה ומלקות ,להך
דינא דאסור לאדם לצער עצמו.
והנראה ביאור דבריו ,עפמש״כ הרמב״ם
בסופי״ח מהל׳ סנהדרין וז״ל ,גזירת הכתוב
היא שאין ממיתין בי״ד ולא מלקין את
האדם בהודיית פיו אלא ע״פ שני עדים
וכו׳ .וכ׳ שם הרדב״ז וז״ל ,ואפשר לתת
טעם קצת ,לפי שאין נפשו של אדם קנינו
אלא קנין הקב״ה ,שנאמר הנפשות לי הנה,
הלכך לא תועיל הודאתו בדבר שאינו שלו,
ומלקות פלגן דמיתה הוא ,אבל ממונו הוא

אש דת

שלו ,ומשו״ה אמרינן הודאת
עדים דמי וכו׳ .ונראה דזהו
מגא״ש ,דמהא דאסור לאדם
למדנו דאדם אינו בעלים על
הר״י מגא״ש דאוזר שלמדנו

שיעורי הגרא״מ זצ״ל

בע״ד כמאה
בי׳ ד׳ הר״י
לצער עצמו,
עצמו ,וזש״ב
דאסור לאדם

לצער עצמו ,שוב אין הפרש בין המצער
עצמו למצער חבירו ,דאחרי שאין אדם
בעלים ע״ע הו״ל מצער עצמו כמצער
חבירו .וע״ז הוסיף הרי״מ דמזה דלמדנו
דאין אדם בעלים ע״ע ,למדנו גם ד״ז דאין
ארם נאמן כהודאת פיו לחייב מיתה
ומלקות ,והיינו טעמא כמוש״כ הרדב״ז
דהו״ל כמודה על דבר שאינו שלו ,אשר
זה נלמד מהא דאסור לאדם לצער עצמו.
ולפמש״ב הרי״מ דאחרי שאסור לאדם לצער
עצמו ,הו״ל המצער עצמו כמצער וזבירו,
הרי מבו׳ כד׳ הרמב״ם ברפ״ה מהל׳ חובל,
דהחובל בעצמו עובר בל״ת כמו בחובל

בחבירו ,ואשר יסוד הדבר הוא משום דע״י
דאין ארם בעלים ע״ע הו״ל עצמו כחבירו
לענין חבלה ,והחובל בעצמו כחובל

בחבירו ,ומבו׳ היטב כ״ד הר״י מגא״ש.
וזהו להדיא כד׳ מרן זיע״א ,וכש״ג.].

ב .והנה בשבועות דף כ״ד איתא ,יכול
הנשבע לבטל את המצוה ולא ביטל יהא
חייב ,ת״ל להרע או להיטיב ,מה הטבה
רשות אף הרעה רשות ,אוציא נשבע לבטל
את המצוה ולא ביטל שהוא סטור וכו׳,
יכול נשבע להרע לעצמו ולא הרע יכול
יהא פטור ,ת״ל להרע או להיטיב ,מה הטבה
רשות אף הרעה רשות ,אביא נשבע להרע
לעצמו ולא הרע שהרשות בידו .יכול נשבע
להרע לאחרים ולא הרע שיהא חייב ,ת״ל
להרע או להיטיב ,מה הטבה רשות אף
הרעה רשות ,אוציא נשבע להרע לאחרים
ולא הרע שאין הרשות בידו .ובתוס׳ שם
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ד״ה אביא ,כ׳ דכולי הך בבא [תשבע להרע
לעצמו] לא צריכא אלא לאשמעינן דאדם
רשאי לחבול בעצמו ,דפלוגתא היא
בהחובל ,ומבו׳ דנקטו תוס׳ בפשיטות ,דהך
ברייתא תשבע להרע לעצמו חלה שבועה
ולא חשיב כנשבע לבטל את המצוה ,זה
אתי רק למ״ד דמותר לאדם לחבול בעצמו.
דאילו למ״ד דאסור לאדם לחבול בעצמו,
הו״ל הנשבע להרע לעצמו כנשבע לבטל
את המצוה .ואולם הרמב״ם ברפ״ג מהל׳

דעות וברפ״ה מהל׳ חובל פסק דאסור לאדם
לצער עצמו ולחבול בעצמו ,ומ״מ פסק
בפ״ה מהל׳ שבועות הט״ז דהנשבע לחבול
בעצמו חיילא שבועה .וכ׳ הר״ן בשבועות
שם וז״ל ,דאע״ג דבסרק החובל אמרינן
דאין אדם רשאי לחבול בעצמו ,מדרשא
אתיא לן ,וכל דליתא מן התורה מפורש,
לא מיקרי מושבע ועומד לענין שלא תחול
עליו שבועה ,עכ״ד.

והקשה ע״ז מרן זיע״א ,דהאיסור לחבול
בעצמו הרי מייתי לה הגמ׳ בפ׳ החובל
מדרשא דר״א הקפר דהמצער עצמו נקרא
חוטא ,ולשי׳ תוס׳ ולפי״ס תקט הר״ן
בקושייתו ,תשבע לחבול בעצמו הו״ל
נשבע לבטל את המצוה ,א״כ הול״ל דכל
נשבע לצער עצמו הו״ל נמי נשבע לבטל
את המצוה ,דהא הכל נלמד מדרשה א׳,

והלא בכל פרק שבועת שתיים מפו׳ תשבע
לצער עצמו ,שנשבע שלא יאכל או שלא
ישתה ולא יישן וכו׳ ,שבועה חלה עליו,
ואמאי לא חשבינן ליה כנשבע לבטל את
המצוה כמו בנשבע לחבול בעצמו.
ואמר מרן זיע״א דמוכח מד׳ תוס׳ והר״ן
כמוש״כ בד׳ הרמב״ם ,דאף שתחילת
הלימוד דאסור לאדם לחבול בעצמו ,ילפי׳
מהא דאסור לאדם לצער עצמו ,מ״מ אי״ז
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בל״ת כחובל בחבירו ,א״כ נימא כץ מסברא
גם על ההורג עצמו ,דאחרי שאין אדם
בעלים על עצמו ,הו״ל ההורג עצמו רוצח
כהורג חבירו והוי בכלל לא תרצח ,ול״ל
למילף ד״ז מילפותא מיוחדת .והגט׳ בס׳

החובל מייתי להך ילפותא דהורג עצמו הוי
שופך דמים למ״ד דאדם רשאי לחבול

בעצמו ,דלדידי׳ ילסי׳ דקטלא שאני ,ואף
שמותר לחבול בעצמו אסור להרוג עצמו.
אבל לדידן דקי״ל דאסור לחבול בעצמו
מה״ט דחובל בעצמו הו״ל כחובל בחבירו,
א״כ הורג עצמו הוי ג״כ כהורג חבירו ,ול״ל
למילף ד״ז מקרא ,וצ״ע עכ״ד מרן זיע״א.
[א״ה :ונראה די״ל בזה ,עפמש״כ הר״ן
בשבועות דף כ״ה ע״א וז״ל ,דהו״ל נשבע
לעבור על ד״ת שנשבע להמית את עצמו,
הלכך הו״ל שבועת שוא ,דאע״ג שהנשבע
לחבל בעצמו חיילא עליה שבועה משום
דלא אתי אלא מדרשא וכר ,אפ״ה נשבע

שסא

להמית את עצמו ,נשבע הוא לעבור על
ד״ת ממש ,דמקרא מלא דבר הכתוב ,ואך
את דמכם לנפשותיכם אדרוש וכר .וי״ל
דלהכי צריכין לקרא דאך את דמכם,
דבלא״ה אם היינו למדים איסורא דהורג

עצמו מסברא דאין אדם בעלים ע״ע והורג
עצמו הו״ל כהורג חבירו ,הרי אי״ז מפורש
בתורה ,והול״ל דנשבע להמית עצמו חלה
שבועתו ,כמו בנשבע לחבול בעצמו דחלה
שבועתו מה״ט דאי״ז חשוב כמפורש
בתורה ,אבל אחרי דילפי׳ מקרא דאת דמכם
דמקרא מלא דבר הכתוב לאסור הורג עצמו,
הו״ל הנשבע להמית עצמו נשבע לבטל את
המצוה ,דנשבע לבטל דבר המפורש בתורה,
וכמוש״כ הר״ן ,ולכן שפיר מיבע״ל קרא
להורג עצמו אף לדידן דאסור לחבול
בעצמו ,דנפ״מ טובא לענין שבועה ,דנשבע
לחבול בעצמו שבועתו חלה ,ונשבע להמית
עצמו לא חיילא שבועתו ,וכמש״נ.].

הערות כמם ,ב״ק"
ולכאורה אפשר לישב קושית השטמ״ק

א .י״ג ע״ב נכסים המיוחדים למעוטי מאי
וכר במתניתא תנא פרט לנכסי הפקר וכר
רבינא אמר למעוטי נגח ואח״כ הקדיש נגח
ואח״ב הפקיר .והק׳ בשטמ״ק ותימא לר׳
עקיבא דאמר יוחלט השור בב״ד ואם מכרו
אינו מכור דאינו יכול להפקיעו א״כ לענין
הפקר והקדש הוי מוחלט ואין בידו
להפקיעו בכך וי״ל דרבינא איירי הכא

בדין אבל קודם העמב״ד אף לר״ע הקדישו

במועד וכר ותדע דמיירי במועד מדקתני
והועד בבעליו דבעינן מיתה והעמדה בדין
ופריך והא השוד יסקל בגמ״ד כתיב אלא

מוקדש דמכירתו מכירה דמאחר וח״נ קנס
אין אדם זוכה בקנס קודם העמב״ד מאחר
דאי מודה מיפטר וכל מה דס״ל לר״ע יוחלט

אימא עד שתהא מיתה והעמדה בדין וגמ״ד
כאחד עכ״ל.

השור היינו לאחר העמה״ד ואכא אמרי׳
בגט׳ נכסים המיוחדים למיעוטי נגח ואח״כ

11

דבאמת איירי בגט׳ אף בשור תם דאם
הקדיש או הפקיר נפטר ,ואין להקשות לר״ע

דאמר יוחלט השור וא״כ כבר זכה הנמק

ומה מהני הקדשו ומכירתו דכבר כתב
הקצוה״ח סי׳ ת״ז ס״ק א׳ בדעת הרמב״ס
דכל פלוגתת ר״י ור״ע איירי לאחר העמדה

משעורי הדף של מרן זזג״ל ,נכתב ע״י הרה״ג רבי איתמר גרבוז שליט״א.
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ח״ג

ישועת משח

רכס

בש״ע הרב אר׳ח תלא ,ב :וכיון שאסור וכל שכן הוא שבזה יש יותר תשש שתטרף
לו להנות ממנו הרי אין לו שום זכות בו ואינו דעתו עליו אם לא יהא ליבו בטוח שיקיימו
שלו כלל .ואפשר דאף למסד״ל דאיסה״נ הוי לרצונו[ .אע״פ שאין בידו לתת את נפשו וגופו
במתנה למישהו ,מכיון דאז צוואתו מתנגדת
שלו ,מ״מ במת דמצוה בכל רגע על היורשים
לדיני התורה ודבריו בזה בטלים דאינן קנינו
לקברו ,לכ״ע אינו שלהם .כעין מ״ש במקור
הפרטית לכך ,ואין גופו בידו להרע לו כנ״ל).
חיים שם ביאורים לענין חמץ אם לא ביטלו,
יעקב אבינו ע״ה הי׳ אז שכיב מרע כמפורש
מש א" כ בשאר איסוה״ג האסורים מדאורייתא
רק בהנאה אבל אין עליהם חובת ביעור ,בתורה בפרשת ויחי מז ,כט^לא ,ומח ,א-ב,
כא .ואף בזמן שהשביע ליוסף הי׳ יעקב חולה
שריפה או קבורה ,אלא מטעם תקלה).
ועוד ,הרי מפורש כן ברמב״ם הל׳ רוצח פ״א ואל תשיבני מדכתיב ויהי אחר הדברים האלה
ה״ד :ומוזהרין בית דין שלא ליקח כופר מן ויאמר ליוסף הנה אביך חולה וגר משמע
הרוצח וכר ואפילו רצה גואל הדם לפוטרו ,דמעיקרא לא הי׳ חולה ,זה אינו דהא פירש״י
שאין נפשו של זה הנהרג קניו גואל הדם אלא עה״פ וישתחוו ישראל על ראש המטה ,מכאן
אמרו שהשכינה למעלה מראשותיו של חולה,
קגין הקב״ה וכר עיי״ש.
ב .ותו ,דבחייו של אדם בודאי הגוף ומקרא מלא :ויקרבו ימי ישראל למות וגר
הוא שלו להיטב עמו בכל עניניו (ומה שכתב אלא שאחרי ההשבעה התגברה עליו המחלה
הרמב״ם בהל׳ סנהדרין פי״ח ה״ו :גזרת ביותר (שר׳ר שכוונתי קצת בפי׳ קרא זה
הכתוב היא שאין ממיתין בי״ד ולא מלקין את לדעתו הגדולה של השבות יעקב בסוף שר׳ת
האדם בהודאת פיו אלא עפ״י שנים עדים קסח) ומדויק בזה פשטות לשון הקרא ויעשו
ומסביר הרדב״ז שם ,לפי שאין נפשו של אדם בניו לו כאשר צוום (שם ז ,יב) שבניו עשו רק
קנינו ,אלא קני! הקב״ה שנאמר :הנפשות לי מחמת צוואת אביהם ולא מחמת שבועה ,כי
הנה( ,יחזקאל יח) הלכך לא תועיל הודאתו יעקב אע״ה השביע רק לבנו יוסף ולא לשאר
בדבר שאינו שלו ,ומלקות פלגא דמיתה הוא ,בניו( .דרשת חז״ל בזה ידועה) .וא״ת דלפי
אבל ממונו הוא שלו ומשה״א הודאת בע״ד מ״ש מוכח ,דגם בחייו אין האדם בעלים
כמאה עדים דמי וכר .ובשר׳ת ריב״ש סימן גמורים על גופו לעשות בהם כאדם העושה
תפד וכן מ״ש בש״ע הרב הל׳ נזקי גוף ונפש בתוך שלו ,דהא אסור לחבל בעצמו ואת דמכם
סע׳ ד :כי אין לאדם רשות על גופו כלל ,לנפשותיכם אדרוש כתיב ,והרי הוא רק שומר
עיי״ש .היינו להרע לגופו כמפורש שם :לנפשו שהושאלה לו מן הקב״ה אדון הכל ,אם
להכותו ,לביישו ולצערו ,ולכן אסור להכות כן הכי נמי רכושו הוא רק פקדון אצלו
חבירו אפילו ברשותו ,ובספר חסידים תשב :כבמדרשי חז״ל ועובר בבל תשחית אם מפסידו
מצוה לקיים דברי המת וכר אבל על גופו כגון ובכל זאת השליטה בידו של אדם בחייו
לנהוג בזיון בגופו ,להכות על גופו  -לא וכר .בהיותו שכ״מ לצוות על רכושו לאח״מ ,והכי
ואם כן כשם שיכול אדם בריא על ידי הקנאה נמי בדברים הנוגעים לגופו השליטה בידו
בחיים או שכיב מרע לצוות בחייו על רכושו להיטיב כרצונו על פי דתוה״ק ,אע״פ שכל
מה יעשה בר לאחר מותו כברמב״ם הלזו״מ יר״ש משוכנע שגופו ,רכושו וכל קניניו כמו
פ״ח ה״ב :ואע״פ שאינו אלא מדבריהם ,עשו נשמתו ,נפשו ורוחו אינם שלו בהחלט והכל
אותה כשל תורה ,כדי שלא תטרף דעתו עליו שייך לבעל הבית האמיתי ,היוצר והבורא
כשידע שאין דבריו קיימים ,ועיי״ש פ״י ה״ב ,יתעלה הממית ומחיה ורק הוא יתברך המושל
כז יכול בחייו לצוות על גופו איפוא לקוברו ,בכל ולו הכל.
ג אהרונסון ,יהושע משה בן מיכאל אליהו<תולדות עם ישראל ;> { }1עמוד מס  229הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

שסד

ישיג

חושן משפט  -סימן נד

לא חליא בדעת שניהם וצריך המוכר להחנוח
בפירוש וזה כמכר ומזה למד הש״ן כיון
דבעה״ב המשטר הוי כפועל עליו להחנות
אפילו ליכא אומדנא גדולה מ״מ פטור היורש

וא״כ גם בנ״ד באונס כזה דהוריו נחלו וא״צ
אומדנא גדולה וא״כ טון דהשוכר עדיין לא
שילם לו א״צ השוכר לשלם לו כלל ,הנעל״ד כמבמי.
הכ״ד הכו״ח לכבוד עמלי התורה
יצחק שמואל שכטר

ע״ש.

סימן נד

בענין אי עכו״ם אסור לחבול בעצמו וחלוק מישראל
והמסתעף
נשאלתי מהרה״ג הרב חיים יעקב שוורץ
שליט״א דומ״ץ קריח צאנו ,אי
עכו״ם אסור לחבול בעצמו או חלוק מישראל בטן

חנא הוא דמניא אמר ר״א הקסר ברבי מה ח״ל
וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וט באיזה נפש
חטא זה אלא שציער עצמו מן היין והלא דבטס
ק״ו ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא
חוטא המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה

וזה החלי בעז״ה ,בגמ׳ ב״ק
מחלוקח בזה וקאמר שם מנאי היא דאיכא
למ״ד אין אדם רשאי לחבל בעצמו ואיכא מ״ד
אדם רשאי לחבל בעצמו מאן חנא דשמעח ליה
דאמר אין אדם רשאי לחבל בעצמו אילימא האי
חנא הוא דמניא ואן אח דמכם לנפשותיכם אדרש
ר׳ אלעזר אומר מיד נפשותיכם אדרש אח דמכם
ודלמא קטלא שאני אלא האי מנא הוא דתניא
מקרעין על המת ולא מדרט האמוט אמר רבי
אלעזר שמעתי שהמקרע על המת יוחר מדאי
לוקה משום בל חשחיח וכ״ש גופו ודלמא בגטם
שאני דפסידא דלא הדר הוא ט הא דרבי יוחנן
קט למאני מכבדוחא ורב חסדא כד הוא מסגי
ביני היומי והגא מדלי להו למאניה אמר זה
מעלה ארוכה וזה אינו מעלה ארוכה אלא האי

וכמה.

זה.
(צ״א

ע״ב>

וחר״ט פ״ה מהל׳ מובל ה״א פסק דאסור
לאדם לחבול בין בעצמו ובין באחטס
ובר״מ לקמן הל׳ רוצח פ״ב <ה״ג) כחב מיד אדם
אח דמכם לנפשותיכם אדרוש זה ההורג עצמו
ולמסקנת הגמ׳ מביא על טן קמא דאסור לחבול
בעצמו מוכפר עליו על אשר חטא על הנפש וק״ו
כנ״ל משמע דהוי מה״ח וכן הוא בקטח ספר,
ובראב״ד שם (ה״ד) כחב אין דרך בני אדם
לחבול בעצמו ולכאו' ס״ל דאין איסור דאל״כ
הו״ל לומר משום דאסור.

ובטור חו״מ סי׳ ח״כ (סל״א) הביא טן זה
דהחובל בעצמו אע״ס שאינו רשאי
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פטור אבל הרמ״ה מולק וס״ל דאדם רשאי לחבול
בעצמו והטעם כמב ב״י שם יס״ל דליח הילכמא

כר״א הקפר וכ״ה בב״ח שם.

דבשדי חמד ח״א בפאת השדה (אות מ׳> כחב
ראימי שם (באמרי הצבי) שכמב

יצחק

?»
שסה

מהשמר לך ושמור נפשך והשמר ל״ת והביא
מהתומיס סי׳ כ״ז <סק״א) דהא דהמקלל עצמו
עובר בל״ת לאו דבט הכל הוא רק מלוי אי אדם
רשאי לחבל בעצמו או לא.

ולפי״ז כתב א״כ ע״כ מוכרת מסוגיא דתמורה
כמשכ״ל דלמ״ד אדם רשאי לחבול

דבשיטה מקובצח שס דף צ״א ע״ב (בד״ה רב
לחבול
חסדא) שכתב שמעת מינה דאדס רשאי
בעצמו גס לקלל עצמו רשאי .ומילתא דריה״ג
בעצמו ואינו רשאי לאבד ממונו וקי״ל כר׳ חנינא
אתיא כוותי׳ .וזו ראי׳ מוכרחת לדעת המומים
דבחרא הוא (הרמ״ה) עכ״ל ונמצא לפי זה תנא
שהבאתי .ועוד נראה להביא ראי׳ לזה מדאמטנן
דמסייע לרבנן בתראי הנ״ל ומכל מקום להלכה
(בפרק ואלו מגלחין י״ז ע״ב .ובפ״ק תדרים ז׳ ע״ב)
הרב
נקטינן דאין אדם רשאי לחבול בעצמו וכתב
דמר זוטרא חסידא ט הוה מתחייב בר בי רב
הנ״ל יצ״ו שם דיש לומר דאיכא נמי לאו כמו
שמתא הוה משמית נפשי׳ בטשא והדר משמית
איסורא
בחובל בחברו או דעל כל פנים איכא
בר בי רב עיי״ש .והיינו רק ממדת חסידות
בעלמא מדאורייתא ועל ראיית הרמ״ה מדר׳
בעלמא משוס יקרא דבר בי רב או כט שלא
חנינא כמב דיש לדחוח דלא נאסרה חבלה בעצמו
יתעצל וישכח להתיר לו כמש״כ הראשונים ז״ל
אלא כשעושה דרך חבלה בלא שום תכלית אבל
שם עיי״ש.
כשעושה לשום תכלית כי הא דרב חסדא שלא
יתקלקלו הבגדים לא מקרי חובל בעצמו עיי״ש “"®והשתא להסובטן דלענין איסורא דאוטימא
עובר במקלל אפי׳ בלא שם ובלא טנוי
ודבטו נכונים וטוצא לזה מצינו בדברי הפוסקים
כנראה מדבט הטור (בחו״מ סי׳ כ״ס וכמ״ש
כלאו דבל תשחית דלא עבר אבל תשחית אלא
בב״ח ובש״ך שם עיי״ש .וכן מבואר בפירש״י
כשעושה דרך השחתה כמו שכתבתי בשט חמד
בסוגיא דתמורה שם ובתוס׳ (פרק ואלו מגלחין
בחלק הכללים (במערכת הבי״ת אות י״ץ) ועי״ש
י״ד ע״ב> בד״ה מהו שינהוג וכו׳ .דלאו דמקלל
באות ק״ב והוא הטן לענין חובל בעצמו והשתא
איכא נמי בלא שם כלל .אלא דלא לקי אלא בשם
דאתינן להט יתכן לדחוק בכונת הרמ״ה דלא
עיי״ש .וכ״כ בחינוך (פ׳ קדושים סי׳ רל״א) וכן
אמר דרשאי לחבול בעצמו אלא בכדי שלא לאבד
נראה מדבט הרמב״ם ז״ל (בפיה״ם ריש פ״ג
מלבושיו אבל דרך חבלה דם הוא יודה דאסור.
דמכות) עיי״ש .ומר כתבתי לעיל (בעשה ראשונה)
ובעיקר דבט הרמ״ה בטור (סי׳ ת״ב) דס״ל
שכן נראה דעת רבינו הגאון ז״ל עיי״ש .וכבר
דמותר למבול בעצמו וב״י נדחק
הקשיתי שם דלפ״ז יש לתמוה דמשוס מדת
בטעמו דס״ל דמשמע לי׳ לרמ״ה דטון שהגמ׳
חסידות בעלמא היט עבר מר זוטרא חסידא על
לרמ״ה
מסיק דחנאי הוא וע״כ משמע לי׳ה
לאו דמקלל עצמו .דהט שמתא הו״ל בכלל מקלל.
דבשוס דוכחא לית הלכתא כר״א הקפר ונדחקו
כמש״כ התוס׳ (בפרק ואלו מגלחין שם) .וכ״כ
בזה מנ״ל לב״י לחדש כן בלא שום מקור.
בתשו׳ מהר״ם מינץ (סי׳ צ״ח) וכ׳׳כ בטטב״א
(שבועות ל״ו ע״א) עיי״ש .עיי״ש שהארכתי בזה
וראיתי בחדושי הגר״א פערלויא על ספר
והנחתי בצ״ע .אבל נראה כעת דמזה יש להביא
המצוות לרס״ג ל״ת מ״ז -מ״ח (מ״ג
ראי׳ דלמ״ד אדם רשאי למבול בעצמו הט נמי
ע״א) דכ׳ דאיסור מקלל עצמו לרו״ם יליף
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רשאי לקלל עצמו אפי׳ בשם .וא״כ י״ל דמר
זוטרא חסידא הט ס״ל .ושפיר עניד דשמית
נפשי׳ משום מדח חסידוח בעלמא.

ולפ״ז אפשר להביא מזה ראי׳ לדעת הרמ״ה
ז״ל שהביאו בטור חו״מ (סי׳ ת״ב סעי׳
כ״א) דפסק להלכה כמ״ד אדם רשאי לחבול
בעצמו .דמון דמר זוטרא מסידא עבד בה עובדא
ודאי איש לן למימר דמעשה רב .ובפרט דסחמא

תשחיח דגופא עטף מממונו .וכ״ש כשאין בדבר
הפסד ממון.
הן אמת דראימי בדק״ס שם שהביא נוסחא
אחרת של ש״ס כת״י דלא גרסינן שם ולאו
מילתא היא וכו׳ .והביא שם שכן משמע מדבט
המאיט בחי׳ שבת שם דלא הי׳ זה בגירסא
שלפניו עיי״ש.

ושם ר״ל דר״ח לשי׳ בשבת (ק״מ ע״ב) דבל
דגמרא (בפ״ק תדרים) שם מייחי סייעתא מינה.
משחית דממונא חמור מבל תשחית דגופי׳
וכן בפרק ואלו מגלחין מייתי לה בסחמא עיי״ש'"'"' .ומלוי בגירסת הגמ׳ אי גרסינן ולאו מילתא הוא
ועי׳ מוס׳ ביבמוח ל״ו ע״א ד״ה שמור.
או לא והביא משו״ת הר״י מיגאש ו״ל (סי׳ קפ״ס
שכתב וז״ל תשובה .מי שנדר זה (שלא יאכל בשר
אמנם באמה כבר ביאר הרמ״ה ז״ל גופי׳
הביאם
טעמו .דדברי הרמ״ה אלו
ולא ישתה יין) עבר על דבט חורה וכל יום שהוא
עומד בנדרו הוא עובר וחוטא נפשו .והתורה לא
בשיטה מקובצח בסוגיא דנ״ק שם ממקורן .וז״ל
המירה לאדם שיצער עצמו ואין הפרש בין מי
שם רב חסדא ט הוה מסגי ביני קוצי הוה מדלי
שמצער נפשו או מי שמצער חבירו .ולסיבה זו
מאני׳ וכו׳ .שמעינן מינה דאדס רשאי למבול
בעצמו ואינו רשאי לאבד ממונו .וקיי״ל כרב
אין האדם חייב במה שמודה על עצמו שהוא חייב
מיתה או מלקות כמו שהוא חייב במה שמודה
מסדא דבמרא הוא .הרמ״ה ז״ל בפטטיו עכ״ל
על עצמו ממון .וכבר אמרו ז״ל במה שאמר
הש״מ שם עיי״ש .וקאי עלה דאמטנן התם רב
הכתוב בנזיר וכפר עליו מאשר חטא על הנפש
חסדא ט הוה מסגי ביני היזמי והגא מדלי להו
למאני אמר זה מעלה ארוכה וזה אינו מעלה
וכו׳ שציער עצמו מן היין וכו׳ עכ״ל עיי״ש.
ארוכה עיי״ש .ומדלא מייש ר״ח למה שנפצעו
וכוונתו פשוטה שהוקשה לו במאי דקיי״ל
רגליו בהיזמי והגא .הוטח הרמ״ה ז״ל דס״ל
בממון הודאת בע״ד כמאה עטם
לר״ח כמ״ד אדם רשאי לחבול בעצמו.
 <6nf3 .frmלא אמטנן כן גם לענין מימה
ומלקות ,ראע״ג דאדס קרוב אצל עצמו« ,״«
וכתב שם מהר״א פערלא איברא דדברי
טון דכשמודה לחובתו אמטנן לענין ממון
הרמ״ה ז״ל צ״ע אצלי .דלכאורה אין
מזה שום הכרח לפסוק כן .דנראה דרב חסדא
דהודאת בע״ד כמאה עטם דמיא .אמאי לא
נימא כן גם לענין מיתה ומלקוח .והנה כבר
לטעמי׳ אזיל .דאמטנן בשבח (פרק חולין ק״מ
ע״ב) א״ר מסדא האי מאן דאפשר לי׳ למיכל
הרגיש בקושיא זו גם בפירש״י (סופ״ב ייבמות
נהמא דשעט ואכל דמיטי קעבר משוס בל
כ״ה ע״ב) בד״ה ואין אדם משים עצמו רשע.
תשחית .הט דס״ל דבל תשחית דממונו ממיר
וכחב שם וז״ל ואין אדם משים את עדותו עדות
מגופי׳ .אבל לפי מאי שמסקינן החס ולאו מילתא
אצל עצמו ליעשות רשע .והא דקיי״ל הודאת פיו
היא בל משחית דגופא עטף עיי״ש .ממילא
כמאה עטם דמי .הני מילי לממונא אבל לקנסא
ולעונש מלקות וליפסל לא עכ״ל עיי״ש .אבל לא
אידמי נמי הך דר״ח דהכא .משום שאסור לאדם
לצער עצמו אפי׳ משוס הפסד ממונו משוס דבל
נחיח לבאר לן טעמא מאי.
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ממריו (בפרק האומר דקידושין ם״ה ע״ב)

בד״ה הודאה וכו׳ דמאי דאמרינן הודאה פיו
כמאה עדים דמיא היינו מקרא דכתיכ כי הוא
זה דדרשינן למודה במקצה לחייבו שבועה .הרי
שסמך על מקצה הודאהו עיי״ש .וא״כ גזה״כ
הוא בממון ואין לך נו אלא חידושו .דאיסורא
ממונא לא ילפינן .וכ״כ בחשב״ץ (ח״א סי׳ ע״ס
דלרש״י הודאת בע״ד בממון כמע״ד גזירת

הכתוב הוא עיי״ש.
והרמב״ם ו״ל
כתב וז״ל גזירת הכתוב הוא שאין
ממיחין נ״ד ולא מלקין את האדם בהודאת פיו
(0ו״פ י״וז מהלכות סנהדרין)

אלא ע״ם שנים עדים וכו׳ וכללו של דבר גזירת
מלך היא עכ״ל עיי״ש .מבואר דגם הוא ז״ל
הרגיש בקושיא זו .אלא דס״ל לאידך גיסא .דמן
הדין הי׳ ראוי לומר גס במיתה ומלקות הודאת
בע״ד כמאה עדים דמיא לחובתו .אלא דגזירת
הכתוב מדכתיב ע״ם שנים עדים יומת המת שלא
תועיל הודאת הנדון.

אבל רבינו הר״י מיגאש ז״ל שייר לו דרך
לעצמו .וחידש לן דטעמא דמילתא היינו
משום דלענין עונשי הגוף לא שייך לומר הודאת

בע״ד כמאה עדים .משום דטון דאיהו גופי׳
אסור לצער עצמו ולא נתנה לו חורה רשות למבול
בעצמו ואין הפרש בין מצער נפשו למצער חבירו.
א״כ מבואר דלגבי צערא דגופי׳ הו״ל כאחר.
ואנן הודאת בעל דין בעינן .והרי הוא לגכי

צערא דגופי׳ איננו כעל הדין אלא כאחר
חשוב .והילכן אין בהודאתו כלום לענין עונשי
הגוף .משא״ב לענין ממון .דמון דממונו ברשותו
הרי הוא בעל הדין .והודאת בע״ד במאה עדים
דמיא לחובתו.
אלא דאכתי קשה לטעם זה מה שהקשה רש״י
ביבמות שם ממה שאינו נאמן אף לפסול
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עצמו לעדות .דבזה ליכא צערא דגופא .ואין לומר
דממוך שאינו נאמן ללקות לא מהימנינן לי׳ נמי
למיפסל נפשי׳ .הא ליתא דהתינח אם הודה
בעבירה שיש בה מלקות .אבל אס הודה ברבית
או בגזל ואונאה וכיו״ב דמלקות ליכא בלא״ה.
א״כ הו״ל לומר דמיפסל מיהת ע״ם עדותו.
מיהו לזה י״ל דמ״מ כיון דאין לו רשות על גופו
לחבול בו ולצערו אינו חשוב בעל דין על גופו
כלל .דלאו בעליו הוא .כיון שאינו יכול לעשות בו
כרצונו .והילכך לא משיב הודאת בע״ד גם לענין
למיפסל נפשי׳ .דלגבי גופו כאחר חשיב.
ע״ש מה שהאריך במחלוקת הראשונים בדין זה
אי אדם רשאי לחבל בעצמו או לא וכתב
־""דהרמ״ה דס״ל דרשאי לחבל בעצמו לאו שיטה
יחידאה הוא ונפק״מ אם מוקמינן להך דרשה
דאך אח דמכם לנפשותיכם אדרוש בקטלא לחוד
אז מותר לחבל בעצמו ואי איירי בכל חבלה אסור
וכתב דהא דמייתי אך דרשה דאך את דמכם ולא
משמור נפשך כ״ז כדי לכלול גס בן נח בעונש

זה דאזהרחן זהו מיתתן ע״ש.

וכשו״ע סי׳ ת׳׳כ <סל״א) פסק כהר״מ דאינו
רשאי לחבול בעצמו ובלחם משנה ס״ג
מהל׳ דעות ה״א כ׳ קשיא טובא דלפי הך סוגיא
דהחובל משמע דלר״א הקפר דאמר אין אדם
רשאי לחבול בעצמו לית ליה ההיא ברייתא דנשבע
להרע לעצמו ולא הרע דחייב דלדידיה לא שייך
לומר הרעה רשות דאין אדם רשאי לחבול בעצמו
ואם כן הוא דפסק כאן כר״א הקפר איך כתב
בפ״ה מהל׳ שבועות נשבע להרע כגון שנשבע
שיחנול בעצמו אפ״ה שאינו רשאי ששבועה חלה
עליו וגס שם לא הונח לי שכתב אע״פ שאינו

רשאי דא״כ הס דברים סותרים כפי הנראה
מסוגיא דהחובל דמאן דאית ליה אינו רשאי אית
ליה פטור כדכתיבנא.
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ונראה לשרן דרכינו משום דקשיא ליה הני
מלחא סוגיי דמוכחי דנזיר טהור עבד
איסורא לר״א הקער וסוגיא דפ״ק דנזיר מוכח
בהיפך כדכתיבנא לכן הוצרן לשק דנהי דר״א
הקפר אפילו בנזיר טהור קמיירי ולא בנזיר טמא

דוקא דעיקר קרא איירי ביה הוי האיסור
דאוריישא אבל בנזיר טהור דלא מפורש בקרא
אע״ג דאיהו קאמר דלא נקט קרא טמא אלא
משום דשנה בשטא מכל מקום כיון דאינו מפורש

בהדיא בכשוב הוי מדרבנן והן דקאמר דנקט
טמא משוס דשנה בשטא אסמכתא בעלמא הוא
דאיסור מורה אינו אלא בנזיר טמא ,ובהט ממרצי

הני סוגיי .דסוגיא דמשמע דר״א הקפר הוי
' אפילו בנזיר טהור הוי מדרבנן ואסמכמא בעלמא.
וסוגיא דפרק מי שאמר (דף י״ט) הריני נזיר
דקאמר ור׳ ישמעאל סבר כר״א הקפר אע״ג
דרבי ישמעאל מדאורייתא קאמר דהא מביא

שטאש השם נמי בנטמא מיירי כדאמרינן המם
וההיא סוגיא דפ״ק דנזיר דאמרה דר״א לא אמר
בנזיר טהור הוא דמדאוריימא לא עבד איסורא
אלא מדרבנן.

ומצאשי סעד לדברי מדברי הרמב״ם והארכמי

בזה  '53שבועוש שמים במרא ,ע״כ.
ולפי״ז ודאי אפילו למ״ד דאסור למבול בעצמו
הוי איסור מורה מ׳׳מ פסוק זה בישראל
נאמר ולא בעכו״ס אבל הלמ״מ שם דיישב פסקי
הר״מ דלשמואל הוי מה״ש או משוס בל משמיש
או מהפסוק אן אש דמכם לנפשומיכם אדרוש
ופסוק זה איירי גם בב״נ עי׳ גמ׳ סנהדרין (נ״ז
ע״ב> דיליף מפסוק זה דעכו״ם נהרג אפילו בדיין

אשד ולכאו׳ צ״ע אין יליף שני דינים אלו נין
בחובל בעצמו ובין בדיין אמד מפסוק זה.
וגם יש לעיין אי למ״ד דאסור למבול בעצמו
מהן פסוק אן אש דמכם ליח לי׳ דרשא
דאן בדיין אמד וכו׳ או י״ל דתרמי שמעית מיני׳.

ובשדי ממד ח״א (בפאת השדה אות מ׳) כמב
שמדברי ס׳ החסידים (סי׳ תרע״ס
משמע דהוי איסור מדאוריימא שכמב כשם שמייב
אדם על נזקי חבירו כן חייב על נזקי עצמו שאם
הוא הוא עצמו סרק ושרט בפני עצמו ומשלש
בשערו ומקרע אש כסות עצמו ומשבר את הכלי

ורבינו פסק כר״א הקפר ואפ״ה פסק כדינא
דבריישא דאין שומרים כדכשיבנא וזהו
שכמב אע״ס שאינו רשאי כלומר אע״פ שאינו
רשאי מדרבנן מ״מ שבועה שלה עליו .זה נ״ל
טעם נכון לישב דברי רבינו.

במממו ומפזר את מעוחיו בחמתו פטור מדיני
אדם ודינו מסור לשמים שנאמר ואן את דמכם
לנפשותיכם אדרוש וכן כמב הרב למס משנה
בשלישי מהלכות דעות ליישב שיטת הרמב״ם
דסובר שמואל דהא דאמרינן דאין אדם רשאי
למבול בעצמו הוא מן המורה משוס בל משמית
או משוס ואן אש דמכם לנפשותיכם.

ולא הרע ,נראה דאע״ג דבפרק המובל (דף צ״א)

והביא דברי הר״ן בסרק שבועות העדות
שכמב (גבי הא דתניא יכול נשבע להרע
לעצמו ולא הרע וכו׳) נראה דאף דנפרק החובל

אח״כ ראיהי להר״ן שכתב בס׳ שבועוש שהים
בשרא גבי בריישא נשבע להרע לעצמו

אמרינן דאין אדם רשאי למבול בעצמו מדרשא
אשיא לן וכל דלימא מן המורה מפורש לא מקרי
מושבע ועומד לענין שלא שמול עליו שבועה וכו׳.
וכן כשב במשובה הביאה הרב״י (סימן רל״ם) וז״ל
ומה שהוא מדרש הכמים שאינו מפורש במורה
שבועה מלה עליו וזה לי ימים מפשמי דבר זה

<ד׳ צ״א) אמרינן דאין אדם רשאי לחבול בעצמו
מדרשא אשיא לן וכל דלימא מן המורה מפורש
לא מקרי מושבע ועומד לענין שלא משול עליו

שבועה וכו׳ עי״ש מוכח שסובר דאסור מן
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המורה אלא לשבועה חלה עליו לפי שאינו מפורש
בתורה.
מ1היל" מ־,מ
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רכאכות דרבי נתן פרק שלישי הובא המעשה
שהובא בפרק החובל באומו שפרע
יאש האש־ בשיק ונר ואמי לי רני עקיבא

_^^.שמובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי פטור .וכחב
__. ____ ..״a
השלחן (בסי׳ תי״ח) והיא בסי׳ ק״ג תוסס
שם הרב בנין יהושע אע״ם שאינו רשאי כדכחיב
כן דלמאן דאמר דאין אדם רשאי לחבול בעצמו
ונשמרתם לנפשותיכם וכתב על דבריו הרב אבות
איסור החבלה הוא מדאורייתא עי״ש (מד״ה
הראש יצ״ו דאף שהתוספות כתבו כן כבר תמה
הראיה השנית שהביא השואל מסוגיית נשבע
עליהם הרב פרי חדש וכו׳ עי״ש והגאון שם
להרע לעצמו וכו׳ ומשם והלאה) ומה שכתב רבין
אריה בחלק יו״ד (סי׳ ז״ך) הקשה על התוספות
חסידא בספר ארעא דרבנן במערכת החי״ח אות
כקושית הרב פרי חדש עי״ש וכבר כתבתי
נד״ר מובל בעצמו כתב מרן הבית יוסף ביו״ד

(סי׳ רל״ס שאין איסורו אלא מדרבנן ושבועה חלה
עליו עכ״ל אין כונתו לומר שהוא מדרבנן ממש
אלא כלומר שבא מדרשה דרבנן ולפיכן שבועה
חלה עליו כמו בחצי שיעור ומוצא וכמבואר בדברי
הר״ן הנ״ל.
והנה במה שכתבו הספר החסידים ולמס משנה
הנ״ל מוצא לדין זה מן המורה מדכתיב
ואך אח דמכם וכו׳ יש לתמוה דיותר היה להס
להביא מקרא דושמור נפשך מאד דמניה ילפינן
למקלל את עצמו כדאמרינן בפרק שבועת העדות
<דף ל״י ע״א) דכל מקום שנאמר השמר וכו׳ הוא
לא מעשה והתוספות שם בד״ה ושמור הקשו
דבחובל בעצמו איכא פלוגתא בבבא קמא (דף

צ״א) ואילו במקלל את עצמו חייב לכולי עלמא
ואמאי הא חבלה נמי תיפוק ליה מהאי קרא או
מוהשמרו (ונשמרתם)" מאד לנפשותיכם משמע

שסוברים דמאן דאמר אין אדם רשאי לחבול
נעצמו מהאי קרא דריש לה ותימה על מרן הלחם
משנה שלא זכר דברי התוספות הללו ואף שמרן
הפרי חדש הצריך עיון דבריהם דחבלה לא נסיק
מהני קראי דקטלא שאני והט דחי תלמודא בסרק

שבתידושי מצפה איתן יישב דב״ק.

וי"? דלכך נקט הך פסוק דאן את דמכם
לאוריי׳ דגם עכו״ם אסור ובזה י״ל

איבעית הגמ׳ בסנהדרין (ע״ד ע״ב) אי עכו״ס
מצוה על קידוש השם ובתוס׳ שם (ד״ה בן נח)

הקשו וא״ח והא וחי בהם בישראל כתיב ואפילו
ישראל היה מחויב למסור עצמו אפילו בצינעא אי
לא דכתיב וחי בהם ויש לומר דדילמא לא
איצטרין וחי בהם אלא ט היכי דלא נילף שאר
מצות מרוצח ונערה המאורסה דאפילו בצינעא
יהרג ואל יעבור לכ״ע.

ולפי הנ״ל א״ש דאי אין עכו״ם מצוה על
קידוש השם א״כ יש עליו איסור למסור
עצמו דהו״ל כחובל בעצמו וכעין שכתב הר״מ
בעבר ונהרג חייב ועי׳ בגמ׳ ע״ז (י״ח ע״א)

מוטב שימלנה מי שנתנה ואל יחבל בעצמו ובתוס׳
שם (ד״ה אל יחבל) כתבו דנירא פן יעטרם
עכו״ס לעבירה מצוה לחבל בעצמו ובגיטין (נ״ז

החובל הנה מלבד שבחידושי הגאון מצפה איתן
העלה מזור לדבטהס ועוד על כל פנים היה לו
להזטר דבריהם ולגלות דעתו שנראה לו שלמדו

ע״ב ד״ה קפצו) לא כחנו בלשונם דהוי מצוה
ומ״מ אי עכו״ס אין מצוה על קד״ה א״כ אסור
לחבול בעצמו וזה גופא איבעית הגמ׳ אי מותר
לעכו״ם על ז׳ מצוות שלו למסור עצמו על קד״ה
ולא מיקט מחלל בעצמו או אסור דמיקרי חובל

ממהוס אחר.

בעצמו ודו״ין.
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עב "פ יסוד חקירה הנ״ל אי מומר לעכו״ם
לחבול בעצמו מלוי במקור האיסור לאי

שהרי שכס גזל והם ראו וידעו ולא דניהו עכ״ל
עי׳ בכ״מ מה שהביא בשם הרמב״ן ז״ל שחולק
ע״ז דאע״ג דג״ז נכלל בכלל מצות דינין מ״מ
אין נהרגין ע״ז שזו מצ״ע בהם ולא אמרו אלא
אזהרתן זו מיתתן .אמנם מה שנהרגין על דינים

בעכו״ס.

היינו בגנב או עשק או אנס וסתה בתו ש״ח או
הדליק גדישו וחבל בו.

האיסור מק״ו דנזיר דציער עצמו מיין מיקרי
חוטא ק״ו בציער עצמו מכל דבר אפילו חימא
דזה איסור חורה מ״מ בישראל איירי ולא

ואם האיסור לחובל בעצמו מהפסוק ואן את
דמכם י״ל דגם בב״נ אסור לחבול בעצמו.

ונתתי אח לבי לעיין מה״ד בב״נ דחבל בב״ג
חבירו ובר״ן סנהדרין <נ״ח ע״ב> על
הגמ׳ כוחי שהכה אח ישראל חייב מימה .כחב
דמשמע דמדין גזל מייחינן לה דמה לי חבל
בגופי׳ מה לי חבל בממונו .ולס״ז ל״ש כוחי ול״ש
ישראל שולן בדבר .ועוד דמהיכא ילפינן לה
מהמצרי שהכה את איש עברי שניהם היו ב״נ.
ולי לא משמע הכי דדוקא ישראל דאע״ג דעדיין
לא קבלו החורה כבר הי׳ להם מצות ימירוח על
בני נח וכדכמיבנא לעיל ועוד דא״כ למה מנו
בכלל הז׳ מצוח שפיכח דמים והיא הריגה לחשבו
מכה חבירו אלא ודאי דוקא מכה ישראל חייב

מימה ממש כמו שהרגו מרע״ה.

אכל הרמב״ם ז״ל כחב דאין בחיוב מימה זו
ובחיוב מימה שאמרו בכוחי העוסק בתורה
ובחיוב מיתה בכותי ששבח אלא שמודיעין אומו
שהוא חייב מימה ומכולן עונשין אומו אם יעשה
אבל אינו נהרג עליהו אע״ג דמפשטא דגמרא
לא משמע הכי מדאמרינן בסמון גבי כותי
העוסק במורה וליחשבה גבי ז׳ מצות דמשמע
דמעיקר מצוה היא .ועוד מדאפקה מגזל או

מנערה המאורסה ע״כ שהם חייבי מיחוח ממש.

וראיתי בחמדת ישראל בקונטרס נר מצוה
בדיני בן נח (אות ל׳ ל״א) ,כ׳ וז״ל
כתב בר״מ ז״ל וב״נ שעבר על אחת מז׳ מצות
אלו וכו׳ ומפני זה נחחיינו בל בעלי שכס הריגה

איכרא דלקושטא דמילתא יש נפק״מ לדינא
בין הר״מ ז״ל ובין הרמב״ן ז״ל שהרי
מד׳ הרמב״ן מבואר דגם בחובל בחבירו ח״מ
ונהרג ע״ז אמנם בר״מ ז״ל לקמן (פ״י ה׳ס פסק
דב״נ שהכה את ישראל אפי׳ חבל בו כ״ש אע״פ
שהוא ח״מ אינו נהרג עכ״ל מבואר מזה דס״ל
דאס חבל בב״נ ליכא ח״מ כלל ואפי׳ בחבל
בישראל ג״כ אינו נהרג בב״ד ועי׳ בחי׳ הר״ן
סנהדרין שם שה׳ להסתפק בכוונת הגמ׳ אם
דוקא ב״נ שהכה ישראל מ״מ או אפי׳ בב״נ
שהכה בב״ג וכ׳ די״ל מסברא דנהרג על חבלה
כמבואר בריש סנהדרין דחבלוח הס בכלל גזילות
דמ״ל חבל בגופו מ״ל חבל בממונו עיי״ש ובפרט
כיון דילפינן ממשה דהרג ואז הי׳ לישראל דין
ב״נ .אן י״ל דעכ״ס מאברהם אע״ה ואילך הי׳
להם במקצת דיני ישראל ע״ש שאינו מחליט דבר
ברור בזה.

עכ״פ מבואר בזה מחלוקת הר״מ ז״ל עם
הרמב״ן הן אמת שבחי׳ על הרמב״ן ז״ל
עה״ח כתבנו להעיר מד׳ הרמב״ן פ׳ נח בקרא
דאך את דמכם לנפשותיכם אדרוש שכ׳ בזה״ל
והנכון שיאמר הדם שהוא לנפש בכס אדרוש הגיד
כי הדם הוא הנפש ורמז כי על שופך הנפש הוא
מחייב מיתה לא על דם האיברים שאין הנשמה
מלוי׳ בהם עכ״ל .והנה מקרא זה נאמר לנח ובניו
א״כ לכאו׳ ד׳ הרמב״ן ז״ל סתראי נינהו.
ולתרץ זה נאמר דכמו בישראל אמרה תורה
עין תחח עין ומ״מ משלם רק ממון
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אומר לו הכני וכו׳ מומר להכוחו אבל לגבי
משום דילפינן מקרא דל״ח כופר לנפש רוצח אבל
המוכה מודה דאסור לו לומר כן שאם כן גס
אחה לוקח כופר לראשי איברים א״כ י״ל דה״ה
להמכה יהי אסור דעובר אלפני עור לא ממן
3״נ אע״ג דמ״מ על החבלה מ״מ יכולין ב״ד
מכשול אלא ודאי מנתו לומר שאין שום איסור
לתקן עבור זה כופר ממון .ומעתה א״ש דברי
הרמב״ן ז״ל דמדינא נהרג ב״ג גם בחבלה אך_" ,לא למכה ולא למוכה וזה תימה ואולי יש לומר
שסובר רבינו הרלנ״ח דחכלה לחוד והכאה
שלא יהי׳ עצה אלא הריגה דוקא זה רק בשפכ״ד
לחוד ואף שלחבול בעצמו אסור מכל מקום
ממש דל״מ כופר בישראל וה״ה בב״נ משא״כ
בחבלה דמהני כופר בישראל ה״ה בב״נ ואס כניס
להכות בעצמו מותר וצריך עיון.
הדברים י״ל ג״כ דמ״ש הרמב״ן ז״ל דח״מ
והביא שם מרב א׳ שר״ל דלשיטח הרמ״ה
בהדליק גדישו ש״ח דמ׳׳מ יכולין הב״ד לחייבו
שפוסק דאדס רשאי לחבול בעצמו
ממון ולפטור אומו ממיחה.
שמחלק דהכאה הוי רק כאב בעלמא אבל קללה
יוכל להיוח סכנה לנפשו וספק נפשות ומצא בס׳
עכ״פ אי אין ב״ג חייב על שחבל בחנירו לא
צריך אך וי״ל דלחבול בעצמו ג״כ מוחר
ויש לעיין בזה.
והרג ר' שמואל בן תפני (מובא באנציקלופדיה)

מנה בכלל מצוח בן נח הריגת אדם אח
עצמו ושאר ראשונים לא חשבוהו וי״ל דלכן לא
חשבוהו דהו״ל בכלל שפיכח דמים ועי׳ ברמ״ע

מפאנו בעשרוח מאמרות מאמר חקרי הדין מ״ג
(פכ״א) מש״כ בענין זה.
ולענין אי אמר לחנירו הכיני ופטר כתב שם
בשד״ח דכמב רבינו מוהרלנ״ח בפסק
הסמיכה (בד״ה עוד אני אומר דגם שיהיה הדין
נותן ככה) שכחב דהאומר לחברו הכני על מנח
לפטור פטור לכולי עלמא וכתב שנראה לו
שמותר גם בן ואף שלא מצא דבר זה מפורש
כתב שיש רמז לזה בדברי הרמב״ם ריש פרק
חמישי מהלכוח חובל ממה שכחב וכל המכה אדם

כשר וכו׳ דרך נציון הרי זה עובר וכו׳ משמע
דאינו עובר אלא דרך נציין עי״ש.

ובשדי חמד הק׳ עליו כיון שכ׳ בעצמו שיש
איסור חורה לחבול בעצמו איך מוחר
לחברו ואין לומר דכוונח רבינו הרלנ״ח היא רק
כלפי המכה דלדידיה הוא דאמר דטון שהמוכה

מנחח חינוך (מצוה מ״ח) דפשיטא ליה דבין
בהכאה ובין בקללה מהני נמינח רשות ושמצא לו
חבר הרלנ״ח הנ״ל אבל אין דבריהם מבוררים
להלכה ומצא בתשובת הריב״ש (סי׳ תפ״ד) דאסור
אף אם נותן לו רשות ויש ראיה דאסור ממאי

דכתיב במלכים (ראשון כ־ ל״ה) ואיש אמד מבני
הנביאים אמר אל רעהו בדבר ה׳ וכו׳ ע״ש.
ויש לעיין מה הדין בזה בעכו״ס אי נימא
דבעצמו אסור אי אמר לחבירו אי שרי
דבעכו״ם אף דלא שייך לפני עור מ״מ במצות

דידהו יש לעיין ועי׳ ע״ז (דף ו׳ ע״א) ובמנ״ח
מצוה רל״ב ובתוס׳ ע״ז (טו ע״ב ד״ה לעובד)

דב׳׳נ אינו מוזהר על לפ״ע.
והפרמ״ג בספר גינת וורדים (כלל מ״ס כ׳
דגם עכו״ם מצוה על לפ״ע ובשד״ח

מערכת ו׳ (כלל כ״ג) הביא חבל פוסקים דחולקיס
על הגינח וורדים ועיין בהערות שם במנ״ח.
שו״ר בהמקנה קידושין סוף המס׳ וכ״ה בפנים
יפות פר׳ לך עה״פ ויהי אברם שכתב
ומה שהקשו המפורשים כיון שקיים אברהם אבינו
כל התורה כולה ,א״כ מפני מה לא קיים מצות
מילה קודם שנצטוה ,כ׳ נראה באיסור חובל נאסר
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גם בני נח כדפירוש רש״י (לעיל ט ,ה> כפ׳ אך
את דמכם לגפשומיכם לחובל דם עצמו ,וה״ה
חובל בכלל ,כדאיחא בסוף פרק החובל (צא!)
ללאו דוקא קטלה ,אלא אפילו מבלה בעצמה,
וא״כ לא היה רשאי בשביל המומרא שהחמיר על
עצמו במה שלא נצטוה לדחות איסור חובל,
ומטעם זה לא הניחוהו בגי דורו שלא האמינו
בנבואתו לדחוס ולעבור על איסור חובל.
ומטעם זה נראה שמל א״א ע״ה בעצמו,
כמשחז״ל (ב״ר מט ,ב) בס׳ וכרות עמו
הברית ,מפגי שאחר שלא נצטוה לא היה יכול

לעבור על איסור חובל שנצטוה ,ואין אומרים

1

באין כאחד ומהני והו״ל טשראל שמל וא״כ י״ל
דג״כ לא נקרא חובל בעצמו דעי״ז חשוב מצוה
ועושה למול א״ע ודו״ק.
וכעיקר דין דקטיעא בר שלום כ׳ ביראים (ס׳
ת״ב> ויש לשאול ע״ז הפירוש דאמרינן
בב״ר (פמ״ס והביאו רש״י בפי׳ חומש באברהם
לא נאמר את בשר לפי שלא היה צריך אלא חיתון
בשר שכבר נתמעך ע״י משמיש אבל ישמעאל
שהיה ילד הוזקק לממון ערלה ולפרוע את המילה

לכן נאמר את בשר ע״כ בבראשית רבה ומזה
הטעם תירצנו הא דאמרינן בע״ז פ״א (י׳ ב׳)

בקטיעה בר שלום נפל על רישיא דערלמיה
וקטעה יהבית מיכסי חלמית ועברית והקשינו מל
ולא פרע כאילו לא מל והוא לא פרע ותירצנו
הדבר שכיון שהיה גדול לא היה צריך לפריעה

לאדם חטא בשביל שיזכה חבירן (שבת ד ).ואף
דאין המצוה על עבדיו אלא על האדון ,כמבואר
בחידושינו בקידושין (דף כ״ט) בשם לחם סתרים,
וא״כ אפילו למאן דלית ליה המול ימול ,ה״מ
באדם שנצטוה ומזה ראיה למ״ש שם במידושינו

וכי שם במועפת ראם (אות  0הלשון מגומגם
וזה לשון הנדפס וקטעה ואמר יהבית

דלמ״ד (ע״ז כ״ס דאשה בת מילה היא וכשירה
למול ,היינו משוס שהיא בכלל עשה המול לכס
כל זכר ,שנצטוו כל ישראל ולא נתמעטה אלא
ממצות האב על הבן ,דאלת״ה לא הוי רשאי
לעבור על מצות מובל שנצטוה בשביל שיזכה
הנימול וכ״ש בשבת.

מיכסא כו׳ והריקאנטי (סי׳ תקצ״ח) הקשה ע״ד
=«רביט דחשוב קטיעה ב״ש גר גמור הא קי״ל מל
ולא טבל אינו גר עד שימול ויטבול וליכא למימר
דטבל קודם דטבילה באחרונה היא כדמוכח בפ׳
החולץ ובהגהות פורח יוסף בע״ז שם כתב
ואע״ס שצריך טבילה אפשר לומר דטבל ג״כ

וכרא״ט שם פ׳ לן תירוץ דלכן לא מל א״א
א״ע דידע שיצטוה וגדול המצוה
ועושה ,ובמהרש״א יבמוח (ק׳ ע״ב> כתב דזה
דוחק ותירוץ כיון דכל גר קודם שנימול לא נצטוה
במצוות ולכן המיר אברהם בהגר המצריח עיי״ש
ולא תירוץ משום חובל וי״ל דס״ל כשי׳ הפוסקים
דחובל בעצמו יליף מנזיר ולא שייך רק בישראל
ובלא״ה י״ל דהרי איתא בע״ז (י׳ ע״ב> דקטיעא
בר שלום מל א״ע ויצאה ב״ק דמזומן לחיי
עוה״ב והקשו הפוסקים איך הוי מילתו מילה
והא עכו״ם שמל לא מהני ותירוץ בהגהות פורח
יוסף שם דכיון שנתגייר במילתו הוי כגיטו וידו

עכ״ל ובשו״ח שארית יעקב (סי׳ י״ח) לא ראה
ד׳ הריקאנטי ועי׳ בהגהות יד שאול ליו״ד סי׳
רס״ד (0ק״א) ע״ד מילה בנכרי שהעיר הפורת
יוסף.

ודע דהיש״ש ס״ח דיבמות (סי׳ ג׳) מולק ע״ד
רבינו וס״ל שאפי׳ גדול שמל א״ע צריך

פריעה ובס׳ כורת הבריח סי׳ רס״ד (0קי״ז> כתב
דלא כהרא״ס עיי״ש מיהו אף לרבינו דוקא גדול
שנשא אשה דנתמען ע״י תשמיש וצל״ע שיעורא
בכמה ודלא כמש״כ בשו״ת ממנה חיים (0״ם ק״ג)
עיי״ש שהביא מספר אות ברית סי׳ רס״ד (סק״י)
שהביא בשם רא״ם .ובשם ריקאנטי הובאו בשיורי
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כנה״ג הא דאמטנן מל ולא פרע כאילו לא מל
דוקא בקנון אבל לא כגדול וכ׳ ע״ז המשנה חיים
שם ח״ל אני לא זטמי להיות ספר הנ״ל במחיצתי
לראות אותיות מחממות ולפמש״כ נכון שאצל
גדול הלך חיוב כרת בחיתוך ערלה לבד אבל בקטן
שיקיים האב או הב״ד מ״ע אז מל ולא פרע
כאילו לא מל ודו״ק והמחבר הנ״ל הקשה עליהם
ממדרש שאברהם פרע לישמעאל ולסמש״כ לק״מ
דאס למן פריעה גם לאברהם כדעת המדרש אז
בודאי יש מ״ע אפילו לפרוע דכתיב המול ימול
שני פעמים אבל דוקא למצוה אבל בכרת דכתיב
רק וערל זכר אשר לא ימול בשר ערלתו אז דוקא
בערלה לבד יש כרת וק״ל עכ״ל.

ובאמת מבואר ביראים ובריקאנטי דחיליה
דהרא״ס הוא מהמדרש שאברהם פרע
לישמעאל משום שלא נתמעך בתשמיש משא״כ
א״א בעצמו לא פרע מילתו שנתמעך עור
הפריעה ע״י משמיש וזהו החילוק בין גדול לקטן
וא״כ אין המחלה לקושיית המחבר ספר אות
ברית על הרא״ם מהמדרש וגס אין לומר כסברת
המשנה חיים בפי׳ דברי הרא״ם לחלק בין גדול
לקטן דהיינו חיוב כרת או עשה כנראה להמעיין
בפנים דברי רבינו.
ובעיקר מילש אברהם וב״ב כ׳ במועפח ראם

(אות ט״ס ודע עוד דהרמב״ן כ׳ בס׳
לך בסוסו שאברהם אבינו מל תחלה כל אנשי ביתו
וישמעאל בנו ואח״כ מל אח עצמו עיין בדבריו
ובס׳ מעשי ה׳ חלק עליו ואמר שמל עצמו קודם
משום המל ימיל והחת״ס בתשובה חיו״ד כמב
כדעח הרמב״ן ואי משום המל ימול ניחא ליה
טון שהי׳ בדעח אברהם למול גם אח עצמו אש״כ
וכן עשה בסוף שפיר מיקט המל גם בתחילה
כשמל אוחם והוא סמוטן למש״כ הפורש יוסף
בהגהותיו לע״ז (ד״י ב׳) בענין קטיעה ב״ש שמל

יצחק

שעג

א״ע דהא מילה בנכרי פסולה (עיין לעיל אות ו׳)

וחי׳ טון שבזה המעשה בעצמו נתגייר ש״ד והבן.
ועיין שאלשות דרא״ג (סי׳ ל״ז) שכתב שם
ועובד כוכבים פסול למימהל בר ישראל
דכתיב המול ימול קטנן ביה המול ימול עכ״ל
והוגה שם מן הצד המל כצ״ל וכ״ס רש״י ד״ה
המול עכ״ל ובאמת אין מן הצורך להגיה והוא
כגי׳ הטטב״א בגמרא קט ביה המול ימול ודלא
כגי׳ רש״י.

ועיין שאילתא י׳ בהע״ש (אות ב׳) שדקדק
עמש״כ בה״ג וט״ף אסור למימהל ושינו
ממה שאמרו בגמרא פסיל וכן הוא בדבט רטנו
כאן ונכט אסור למימהל כו׳ וביראים הנדפס
אימא ונכט אפילו למימהל כו׳ ואינו מובן והשם
חדש שם הגיה פסול חחת אפילו.
ובשו״ת מהר״י אסאד ש״ב (ס׳ רמ״ט) כ׳ ע״ס
המקנה הנ״ל ליישב קושי׳ השעה״מ
פי״ב מעכו״ם בשם מהר״י אשכנזי למ״ד מילת
בנכט כשירה אמאי דחי שבת והא אפשר לקיים
שניהם ע״י נכט ושרצשי עפ״י דבט הגאון
המקנה שכתב טעמא שלא קייס אברהם מצות
מילה קודם שנצטוה דלא הי׳ רשאי לעבור על
איסור חבורה בעצמו שנצטוה עליו .א״כ גם אחר
שניחנה חורה ולא נאמרה מילה לבני נח אבל
איסור חבורה בין לעצמו בין לזולמו נשאר קיים
אצלם .א״כ נהי דמילה בעכו״ם כשר אבל אסור
לו לעכו״ם למול משוס איסור חבורה כמו
לאברהם אבינו קודם שנצטוה על המילה ולא הוי

אפשר לקיים שמיהם ע״י נכט.

וע״ש במהר״י אסאד שחמה על טור ושו״ע
סימן זה שלא כ׳ דגם לקטן אסור לחבול
כמש״כ הר״מ וכ״ה ברש״י ב״ק (פ״ז> וכ׳ שם
במהר״י אסאד לחדש לחלק בין ישראל שחובל
דליכא איסור רק דרך בזיון משא״כ עכו״ם אפי׳
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שלא דרך בזיון וטעמא נ״ל מלישנא דקרא דיהיב
טעמא פן יוסיף וכר ונקלה אחיך וכר הרי דעל
בזיוכו חסה המורה ודומיא דהמס בנלקה בב״ד
הכתוב מדבר דרך בזיון דוקא .ובב״ק (דף צ״א
ע״ב) מדמי חבורה בגוף לבל משחיח דבגדים
יעו״ש וכיון דאפילו בגדים דהו״ל פסידא דלא
הדר לא אסרה תורה אלא דרך השממה כמ״ש
הרמב״ם הל׳ מלכים פ״ו (הלכה ח׳> א״כ מכ״ש
גופו דפסידא דהדר הוא ללא אסרה מורה אלא
דרך בזיון כנ״ל.

ומכ״ש לפמ״ש מר בטעם הרמב״ם דמחייב
במכה לקטן דילסינן הכאה מקללה
וקללה בקטן הנכלס דוקא חייב דיליף ליה מבשת
כמ״ש הכ״מ והרי במשלומי בשת קי״ל עד
שמחכוין לבייש דוקא א״כ גס בהכאה ובקללה כן
דוקא במכוין דרך בזיון אסרה תורה כדכחיב קרא
ונקלה אחיך וכר אבל באינו מכרן לבזומו אין כאן
עבירה אפילו לר״י דאוסר דשא״מ והוא סברת
הרמב״ן שהביא הה״מ סי״ב מהל׳ שבת הלכה
ב׳ לתרץ הרמב״ם שם והוא סברת הר״ן ס״פ
שמונה שרצים לדחות ראי׳ הערוך ממוכרי כסות.
ועיין יבמות (דף ד׳ ע״בז דומי׳ דלבישה דאית
ביה הנאה ופירש״י שם .וא״כ אפילו
בשגגת סקילה במלאכה שבת מצינו כגון קטימה
קיסם וצירף אפי׳ לר״י מותר וכ״ש שגגת לאו
והא דממלק הש״ס ר״ס הנמנקין בחבורה בין
שגגת לאו לשגגה חנק היינו חובל באביו דוקא
דלא נפ״ל מהאי קרא דלא יוסיף וכר ונקלה
אחיך וכו׳ וגס בלא מכרן לבזותו חייבי רחמנא
משא״כ חובל בחברו.

אכל בעכו״ס דאפי׳ שלא דרך בזיון חייב לשלם,
והטעם דאיסור חבורה לב״נ דלא נפ״ל
מקרא פן יוסיף וכו׳ ונקלה אחיך וכו׳ שפיר לא
בעי׳ ביה דרך בזיון וגם אזהרתן היא מיתתן ה״ל

י ) 2ק

דומי׳ דחובל באביו שגגת חנק דאסור גם לרפואה
שלא דרך בזיון כנ״ל.
ובמש״כ לעיל מהר״ן בדין עכו״ס שחבל
בחבירו אי חייב כ׳ במנ״ח מצוה
מ״ט (אות כ״ס ואס מצוה זו נוהגת לכל באי
עולם אף לבני נח ,לא ביאר כדרכו תמיד .ומדברי
הר״מ פ״ט ממלטם ,שחישב שש מצווח שנצטוו
בני נח ,והשביעית להושיב דיינים לדון בשש
מצוות( ,עי״ש הל׳ א׳ וי״ד) ,א״כ על דינים אלו
אינם מצווין כלל .אך הרמב״ן פרשת רשלח

(בראשית ל״ד ,י״ג) גבי שכם וחמור ,הביא דברי
הר״מ והשיג עליו ,ודעתו דמצורם על הדינים
שמבואר בש״ס היינו דיני גניבה וכו׳ ומובל
במכירו וכו׳ ונהרג עליהם אס חבל בחבירו או
הדליק גדישו ,עי״ש .א״כ אפשר כיון דנהרגין
אין משלמין ,דגם אצל בני נח שייך קם ליה

בדרבה מיניה ,עיין עירובין (ס״ב ע״א) גבי שוכרין
מן הנכרי בפחות משוה פרוטה ,ובעבודה זרה
פרק השוכר <ע״א ע״ב) גבי בן נח נהרג על פחות
משוה פרוטה ברש״י וחוס׳ שם.
ואפשר אף אי לא אמרינן קם ליה בדרבה
מיניה בבני נח ,מ״מ אין מצווין על
זה כלל ,דהתורה הזהירה אותם שלא יעשו ,אבל
אין בהם משלומין כדיני ישראל .אך קשה לי על

הרמב״ן מסנהדרין (נ״ת ע״ב> ,גוי שהכה את
ישראל חייב מיתה שנאמר (שמות ב׳ ,י״ב) ויפן
וגו׳ ,ולדידיה אפילו הכה בן נח חבירו חייב מיתה
כי הס בכלל שבע מצוות .וגם נראה שם ,דרק

חייב מיתה ואינו נהרג ,כמו שמבואר בר״מ שם
פ״י ה״ו ,ובאמת לדידיה נהרג .וגם מאי קא
משמע לן רבי מנינא ,כיון דהוא בכלל שבע
מצוות .ולחלק בין הכאה שאין בה חבורה להכאה
שיש בה חבורה צ״ע ,וצריך אריכות גדולה,
ובגוונא דאינו חייב מיתה ,בשוגג ,אפשר דמשלם,
עיין מה שאכתוב לקמן.

ישיב יצחק <שו״ת>  -א שכטר ,יצחק שמואל עמוד מס (377הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

יע )

חושן משפט  -סימן נד

ובמנחת סולח על החינוך (כאן מצוה מ״ט)
כחב ליישב קושית המנחח חינוך
דאולי י״ל מעינן קרא לטריפה עיין ברמב״ם
ס״ט מה׳ מלכים באיזו דינים שחמור ב׳׳נ
מישראל וכן גזל בפחוח מש״ם דאולי בהני לא
הוי בכלל דינים לכן בענין קרא בס״ע ועונ״ל
דרמב״ן כוון רק קודם מ״ח נצטוו ב״נ בכל הני
בכלל דינים וכן לאחר מ״ח בב״נ חבירו אבל
בישראל דבעח נשינח המורה הומר לישראל גזל

בהו מדאו׳ עיין יום מרועה ר״ה (כ״ת) ובמנ״ח
מצוה רכ״ד שכמבו לחלק דגניבה אסור מדאו׳
בהו ולא גזל שוב אי לאו דנאמר בהו גזל בפ״ע
לא הי׳ אסור ל3״נ גזל לישראל כיון דישראל מומר
בהו אין סברא שהוא יאסר בישראל עיין במוס׳

ב״מ (ע׳ ע״ב> ד״ה משיך שכמבו ג״ב לענין
ריביח כן ע״ש לכן בעינן קרא בפ״ע על גזל
דאסי׳ אחר מ״ח יאסרו בישראל.
ובאמת בעושק שכר שטר דמוחר לישראל
בעכו״ס עיין בב״מ (קי״א> שסיר י״ל
דהוי כטבימ דלישראל מומר או אולי סובר טון
דגלי רחמנא נגזל דאסור אע״ג טשראל מומר בו
ה״ה בעושק הוי כן וכן לענין חובל י״ל דאם חובל
לישראל לא הוי בכלל טנים טון דישראל לא מוזהר
עליו לכן בעינן לילף מוין וגו׳ דח״מ ואע״ג דזה
הקרא הי׳ קודם מ״ח וא״כ אין ראי׳ לאחר מ״ח
דאז הי׳ בכלל טנים צ״ל דסובר שם דאבוח גס
קודם מ״מ הי׳ טנם טשראל לכן שפיר יליף משם
טש ח״מ גם לאמ׳׳כ וכן קרא דשוסך וגו׳ כוון
לישראל עיין במדרש רבה בס׳ נח (פרשה ל״ס
שמפרש האדם לישראל שנקרא אדם (ומכאן צ״ע
על חוס׳ יבמוח (ס״א ע״א) דכמב ר׳׳מ דהאדם
כוון גם על נכטם) ולכן לא חייב רק בהורגו אבל

בחובל הוי רק במימה בד״ש כמ״ש הרמב״ם והבן.
ועוי״ל דנפ״מ לרשע שמומר להכומו שוב גם
בב״נ לא הוי בכלל טניס לכן בעינן ויך

יצחק

שעה

דגם על רשע חייב דעיין במדרש רבה פ׳ שמומ
(פ״א) דאמר דאשתו של דמן הי׳ ועיין בפירוש
מהרז״ו שפירש שהוא הי׳ מעבטם הנצים שהמה
דחן ואבירם ע״ש וא״כ הא ידוע מהומם לכן
הוטח משם דגם על רשע ח״מ.

ועוי״ל דהני דהוי בסוג טנים אין רשומ לשום
אדם להורגו רק הטינים ובאיגך ז״מ
מומר לכל להורגו ועיין במשו׳ רמ״א (סי׳ יו״י)

ובח״ס חלק ששי סי׳ י״ד ועטין צ״ע.
ובעיקר טן חובל בעצמו ראימי בכנה״ג חו״מ
(סי׳ ת״כ) הגהוח ב״י (סק״י) האטך
בזה מאוד ליישב פסקי הרמב״ס הנ״ל שלא
יסמרו זא״ז .וז״ל וראימי להרמב״ם בפ״ה מה״ח
פסק כסחם מתני׳ דאין אדם רשאי לחבול בעצמו
’"ואלו נפ״ה מה״ש כמב נשבע להרע לעצמו כגון
שנשבע למבול בעצמו אעס״י שאינו רשאי שבועה
חלה עליו ומימא דהוו חרמי דסמרן אהדט
דבפרק החובל מוכח דלמנא דממני׳ דאין אדם
רשאי לחבול בעצמו אין שבועה מלה עליו ולמ״ד
שבועה חלה עליו אדם רשאי לחבול בעצמו וכן
נראה ברור מתשובות הרשב״א במשובה הנז׳ דאם
נשבע לחבול בעצמו אין שבועה חלה עליו וכן

נראה מדבט המוס׳ שכתבו דבטימא דנשבע
להרע לעצמו ס״ל דאדס רשאי לחבול בעצמו.
נמצינר למטן דלדעח הט״ף והרמב״ם
והרמ״ה והרא״ש והר״ן ז״ל הנשבע
לחבול בעצמו שבועה חלה עליו לדעת הרמ״ה
ז״ל משום דהוי רשות דהלכה כמ״ד דאדס רשאי
לחבול בעצמו וזו היא דעת הט״ף ז״ל והרא״ש
ז״ל לדעת מהר״א בן ברוך ז״ל ולדעת הרמב״ם
והר״ן ז״ל אע״ג דאין אדם רשאי לחבול מעצמו
טון דאינו מפורש בשורה אלא דאתי מדרשא
שבועה מלה עליו וזו היא דעח הט״ף והרא״ש
ז״ל לדעת מהרש״א ז״ל.

ישיב יצחק <שו״ת>  -א שכטר ,יצחק שמואל עמוד מס (378הודפס ע״י הכנת אוצר החכמה

(0
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ישיב

חושן משפט  -סימן גד

אבל הרשב״א ו״ל בחשו׳ חולק וסובר דהא
בהא מליא דאי אין אדם רשאי לחבול
בעצמו אין שבועה חלה עליו ואי אדם רשאי
לחבול בעצמו שבועה חלה עליו והלכה כמ״ד
דאין אדם רשאי לחבול בעצמו וה״ה שאין שבועה
חלה עליו ובריימא דקחני יכול נשבע להרע לעצמו
בנשבע שלא יאכל מיירי וסוגי׳ דפרק המובל יש
לישבה לדעח הרשב״א ו״ל דהמקשן היה סובר
דהרעח עצמו דומיא דאמרים אבל לבתר דמסיק
מנאי היא נהי דלמאן דס״ל דאדם רשאי לחבול
בעצמו דהיינו ברייתא דנשבע להרע לעצמו מוכרח
לומר דהרעח עצמו דומיא דהרעח אחרים אבל
למאן דס״<,2דאינו רשאי לחבול עצמו לא מחוקמא
אלא בנשבע שלא יאכל ולא שדעח הרשב״א ו״ל
דהן ברייחא דנשבע להרע לעצמו ממוקמא
בנשבע שלא יאכל לכ״ע דלהן בריימא דס״ל
דאדס רשאי לחבול בעצמו מתוקמא בחובל בעצמו
אלא שכונת הרשב״א ו״ל לומר דלמ״ד אין אדם
רשאי לחבול בעצמו אין שבועה מלה עליו כל3

'►®)ק

דאי יליף מאך את דמכם מ״ל קטלה כולה ומ״ל
קטלה פלגא וא״כ הו״ל מפורש בקרא ושבועה
לא חלה עליו ויש לעיין.
וכן משמע בשו״ת משפט צדק ח״א (סי׳ מ׳
מ״א) דלהר״מ ילפינן איסור חובל א״ע
מדרשת ר״א הקסר ולכן קרי לי׳ אינו מפורש
בקרא ושבועה חלה עליו.

ועיין בשו״ח אמונת שמואל למהר״ש מיון (ם׳
מ״ד) מה שהאריך בדין זה אי הוי דבר
רשות ושבועה חלה עליו ע״ש.

ונתנה ראש ונשובה הנה ביארנו שיש ד׳ שיטות
בדין שובל בעצמו בישראל.
א׳ מומר לגמרי ־ שי׳ רמ״ה כטור חו״מ סי׳
ת״כ (ועוד פוסקים).

ב׳ אסור מק״ו מנזיר ־ (א) ולדעה אחד אסור
מה״ת( .ב> ולדעה כ׳ אסור רק מדרבנן.

ג׳ אסור מה״ח מהפסוק ואך את דמכם (ספר
ועי׳ בלח״מ הל׳ דעוח פ״ג (ה״א) דהארין ג״כ
ליישב פסקי הר״מ וכתב ג״כ במד תירוץ
כיון דאתיא מדרשה דר״א הקפר לאו מפורש
הוא בתורה ולכן שבועה חלה עליו ונראה מדבריו
דהר״מ יליף מדרשה דר״א הקפר ולא מהפסוק
אך את דמכם ולפי״ז בעכו״ם פטור בחובל א״ע

חסידים ופנ״י ועוד פוסקים).

וא״כ לג׳ שיטות ראשונות איסור זה לא שייך
רק בישראל דבישראל נאמרה.
ולדעה אחרונה דיליף מאך את דמכם גס
בעכו״ם יש איסור לחבל בעצמו.
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דין תקנת רבינו גרשום

רמב

בו חבירו ,בלא רשותו ,עד מלאת לו שנה אחר
יציאתו .אמר הדר לגוי ,שכרהו לי בפחות
ששכרה כבר ,73ולא הוזלו הבתים בשכירותם,
ולא אמר אמתלא למה הוא רוצה לפחות
השכירות ,74ובא אחר ושכרה בשומא שנה
שעברה או ביותר ,אין בזה תקנת החרם.75
והעובר חרמות ,על בית דין להכריח העבריין76

בית האוצר ,77רק שעמד 78בעיר חדש .ואחר79
יכריח את כולם ,אס יש מנין בעיר ,רק שלא
יהיה היחיד המכריח את כלם ,מקבל צדקה.80
ומי שאין לו (לשום) [לשים ]81בעולין אשר
בעיר ,יכול להכריח אחרים ,אך לא יהיה גבאי.
ושלא להוציא טלית או מחזור מבית הכנסת,
בלא רשות בעלים.82
חרם (קדמונים) [קדמונית ]83שלא להכות
חבירו .84ומתירין לו החרם 85קודם שיתמנה

שלא לדור בבית הגוי ,שלש שנים אחר שדר שם יהודי ,עוד
כתב הרמ״א חו״מ סי׳ קנו סעיף ז :יש מקומות שנוהגין
לעשות חרם חזקת ישוב וכו׳ ,ובסמ״ע שם סקכ״ה :ר״ל
שעושין חרם ביניהם ששום אחד לא יכניס בביתו לאותו
•—"הבא לדור שם בלי רשות הקהל ,ואף אם הוא רוצה לדור
אצל גוי ,או לבנות לו בית בעצמו ,עושק חרם ביניהם שלא
ישאו ויתנו שום אחד מהקהל עמו ,ועיין בתרוה״ד ח״ב סי׳
קכו ובהג״א ב״ב פ״ב סי׳ יב דמשמע שהוא חרם
 71ע״ש בנתיה״מ דהיינו אף קודם ששכר
רגמ״ה.
שנה השניה ,יש חרם שלא להוסיף דמים ,ואם השני עבר על
החרם ושכרו ,אפי׳ המשכיר גוי יש לראשון דינא דבר
מצרא ,דהיינו כשרוצה הראשון להחזיר לו אותה תוססת,
יכול לסלק השני מהקרקע ,ע״ע בשו״ת מהרש״ל שם
שתקנה זו לא נתפשטה בכל המדינות ,ומ״מ זהו דוקא לענק
בתים וחנויות ,ובכה״ג שא״צ לירא שמא יקדימנו הגוי ,כי
אין דרכם לשכור בתים ,כאשר בעווה״ר יושבים הם לבטח
בנחלת אבותם ,אבל כשיכול גם הגוי להקדימו ,רשאי
 72בשו״ת
ישראל אחר להקדים ,פן יקדימנו הגוי.
מהר״ם :ואין התקנה חלה על ישראל המשכיר בית לישראל
י*""

 81כ״ה בד״ר ובכת״י הא״ח.
לא ירצו האחרים״.
והיינו מי שאינו יכול לתת ולשאת בעול יחד עם בני העיר,
 82בכת״י הא״ח :אם "לא" ברשות בעלים.
יכול וכו׳.
וראה בא״ת שם שיש בכמה מכתה״י תוספת :בשביל שום
תביעה שיש לו עליו .וראה לעיל (הערה  37ואילך) ע״ד
האיסור לנפקד לעכב שום ספרים אצלו בשביל תביעה שיש
 84רמב״ם
 83כ״ה בד״ר ובא״ח.
לו על המפקיד.
רס״ה מהל׳ חובל ומזיק :ואסור לאדם לחבול וכו׳ בחבירו.
ולא החובל בלבד אלא כל המכה אדם כשר מישראל וכו׳
דרך נציק ה״ז עובר בלא תעשה .שו״ע חו״מ ר״ס תב .ובגמ׳
סנהדרק נח :כל המרים יד על חבירו נקרא רשע .והד״מ
חו״מ ר״ס תכ כתב בשם מוהר״ם מריזבורג שיש חרם
קדמונים על המכה חבירו .רמ״א שס! .באה״ג יור״ד סו״ס
 85זהו
שלד) .וע״ע בשו״ת נאמן שמואל סי׳~ל\)

לתקן המעוות,
ושלא לסרב ליכנס בחרם להביא המעשר אל

 73בכת״י הא״ח" :בפחות ממה ששכרתי
אחר,
בשכבר" .ובשו״ת מהר״ם" :בפחות ממה ששכרת בשנה
 74בשו״ת מהר״ם" :או אומר לו אין דעתו
שעברה״.
 75אם לא הוקרו או הוזלו הבתים שבעיר
לשוכרו״.
 76ע״ש בשו״ת מהר״ם שתיקנו גם שהעובר על
שם. 77ובשו״ת
התקנות יש .כח לב״ד לקונסו לפי דעתם.
מהר״ם שם :וקודם רגמ״ה היתה תקנה זו ,ורגמ״ה תיקן
 78בבת״י
לחדשה בכל שנה .באה״ג יור״ד סו״ס שלד.
הא״ח" :שיעמוד" .וראה לעיל סי׳ פב (ח״ה עט׳ שלט) כמה
זמן ידור בעיר ויהא חייב בצדקה עם בני העיר .שו״ע יור״ד
סי׳ רנה סעיף ה :מי שישב במדינה ל׳ יום היו כופק אותו
ליתן צדקה לקופה עם בני המדינה וכו׳ ,אבל אם בא לעיר
כדי להשתקע היו כופק אותו מיד .וראה עוד הערה
 .48ובשו״ת מהר״ם שם ליתא ד״ז שרק אם עמד בעיר
חודש חייב לשלם עם בני העיר[ .וע״ע בס׳ אוצר יד החיים
אות תת שהעיר מהגמ׳ מגילה יט .שסתם יושב בעיר נקרא
 79בכת״י הא״ח ובשו״ת .מהר״ם:
אפי׳ בן יומו].
 80בשו״ת מהר״ם" :אך לא יהיה גבאי אם
״ואחד״.

המשך דין המכה ,שמתירין לו החרם וכו׳ .וכ״מ בכת״י
הא״ח .ובשו״ת מהר״ם שם :חרם על המכה חבירו שיתירו
לו הקהל קודם שיתרצה לעשרה במנק ,עד שיקבל כל מה
שיגזור ב״ד ,אם המוכה קובל וצועק עליו ,ואם לאו יתירו
הקהל לעצמן .והד״מ שם כתב בשם הר״מ מריזבורק :וצריך
שיתירו לו הקהל חרם של העבריינים קודם שיצרפו אותו
למנק עשרה ולכל דבר שבקדושה ע״מ שיקבל עליו כל מה
שירצו ב״ד ,ואין חילוק בק אם יצוה המוכה או לאו יתירו
הקהל לעצמן .וברמ״א שם :וצריכין להתיר לו כדי לצרפו
למנק עשרה ,ומיד שמקבל עליו לעשות [לו -באה״ג] דין,
מתירין לו אע״פ שאין המוכה מתרצה .וביאר הסמ״ע שם
סק״ג שא״צ לנדות המכה מחדש ,אלא הוא מנודה ועומד
מהחרם שהחרימו ע״ז הקדמונים ,ועתה צריך להתיר אותו
חרם .וע״ש דסגי בהתרת ג׳ ,כהתרת נדרים ,ולא כמי שכתב
שצריך התרה ע״י ק׳ אגשים מג׳ קהילות בג׳ מדעות ,שלא
מצעו שהחמירו בזה אלא ברוצה לישא אשה על אשתו
הראשונה ,דדוקא אחר היתר גדול כזה ,אבל בשאר חרמות
הקהילות או חרם דר״ג לא מצעו זה .ועיין בשו״ת חת״ס
חחו״ם סי׳ קפב (הו״ד גם בפתחי תשובה שם סק״א) דמ״מ
בזה״ז שאין איש שם על לב להפריש המכה ,ולשחוק יהיה
בעיניו אם לא יענו אחריו אמן ,יש להקל לצרף המכה לדבר
שבקדושה ,אף קודם שהתירו לו .וכ״כ הערוה״ש שם סעיף
ב דהתקנה היתה להבדיל המכה מעדת ישראל ,וכשישוב
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רמג

כלבו

בעשרה ,על מנת שיקבל עליו לעשות צואת86

בית דין ,או מה שיעשו טובי העיר.
ותקן רבינו תם על המכה כ״ה דינר ,87וג׳ דינר
כשהכהו בבית הכנסת .חזר מוכה והכה מכהו,
אבד זכותו .88ואשה 89וקרוב ,90נאמנין בזה

בתשובה צריכין להתיר לו כדי לצרפו למגין עשרה ,ומעיקר
.
.
;אוצר החכמת ״
התקנה אין לענות אחריו אמן ולא שום דבר שבקדושה ,כל
זמן שלא שב בתשובה כי הוא כמובדל .אמנם בעווה״ר
שאין ידינו תקיפה ,ורבו עזי פנים שמבזים ת״ח ,ואץ מוחה
בידם ואין יכול למחות בהם מלעבור לפני התיבה ,לכן
בהכרח לענות אחריהם אמן וכל דבר שבקדושה ,כי מעצם
 86תיבה זו ליתא בכת״י
הדין אין חשש בזה.
 87באה״ג יור״ד שם .ובשו״ת מהר״ם :עוד
הא״ח.
תיקן ר״ת ובית דינו למכה חבירו חוץ לבהכ״ג לקונסו כ״ה
דיני׳ טורניי״ש ,ובבהכ״נ הקנס כפול נ׳ דיני׳ טורניי״ש .וכן
העיד רבינו יוסף קרא שראה בפני רבינו יחיאל מפרי״ש.
ואם הכהו ב׳ פעמים יתן ב׳ קנסות-( .שו״ע חו״מ סי׳ תב
 88בשו״ת מהר״ם שם הוסיף :וא״צ
סעיף מא).
להתיר למכה הראשון ,אך הקנסות ישפטו לפי ההכאות.
מכת״י הרי״ח מטרווי״ש ,כי לא נפשט מגדולי צרפת כן
למכה בבהכ״נ ,אלא נתנו כח ביד ב״ד למעט ולהרבות לפי
העת למכה ולמוכה כאשר יישר בעיניהם .וקנס זה למוכה
ולא לעדים וכו׳ .עוד כתב שם :שנים שחבלו זה בזה
משלמים במותרנזק שלם ,ואח״כ שמין החבלות והבושת,
והכל זה כנגד זה וכו׳ .ואם נתעצם המכה ואמר לא בעינא
דין תורה ,יסלקו ב״ד את ידם ,ויתנו רשות למוכה ללכת
יאה״ח1234567ן
*
י
ולהביאו בערכאות של גויים?'ועיין ביש״ש ב״ק פ״ח סי׳ מב
שאם הכה את חבירו ועמד המוכה וביישו ,אין המכה צריך
לפייס המוכה ,ומ״מ יתנו ב״ד סדר תשובה למכה על שהרים

 89בכת״י הא״ח" :ואשה וקטן".
יד על חבירו.
ובשו״ת מהר״ם :וכן תיקנו ש״אשה יחידה או קרוב"
נאמן לומר שראה שהכהו ,וכן קטן נאמן כשאין פנאי
להזמין אחרים כשרים .וכ״כ המהרי״ק שם בשם תקנה
קדמונית מר״ת שאפי׳ אשה יחידה או קרוב נאמנים להעיד
שראו שהכו ,וכן קטן ,לפי שאין פנאי וכו׳ .וכ״כ הד״מ
חו״מ סי׳ לה אות ג בשמו ובשם רבינו[ .ומשמע קצת בד״מ
שם בשם רבינו שהוא מתקנות הרגמ״ה] .רמ״א סי׳ לה סעיף
יד :י״א דתקנת קדמונים היא דבמקום שאין אנשים רגילים
להיות ,כגון בבהכ״ג של נשים או בשאר דבר אקראי שאשה
רגילה ולא אנשים וכו׳ ,ואץ רגילות אנשים לדקדק בזה,
נשים נאמנות .ולכן יש מי שכתב דאפי׳ אשה יחידה או קרוב
או קטן נאמנים וכו׳ ,או שאר קטטות ומסירות ,לפי שאין
דרך להזמין עדים כשרים לזה ,ואין סנאי להזמין .והוא
שהתובע טוען ברי .ובשו״ת מהר״ם שם כתב להוכיח כן
מהא דאמרו (ב״ק צ ):ההוא דתקע ליה לחבריה ,א״ר יהודה
הא אנא חזיתיה וכו׳ .והגר״א שם סקכ״ח כתב מקור לזה
מהגמ׳ קדושין עג :דחיה נאמנת לומר וכו׳ .והטעם לפי
שאיז אנשים שם .וכ״כ המהרי״ק (שורש קעט) בשם

רמד

הדבר ,וכן בכל קטטה שאין שם אנשים להיות
עדים מזומנים בדבר בסתאום .וכן מסור ,ואף
(מומר) [משומד ,]91נאמנים עליו ,לפי שאין שם
עדים כשהלשין.
ושלא לקרוע גליון ספר ,לכתוב.92

המרדכי( .ולפנינו ל״מ לע״ע) .וכ״כ המאורות מו״ק פ״ג
(עמ׳ סד) בשם הר״א מלוניל[ .ועייין בשו״ח הרשב״א ח״ב
סי׳ קסב שמ״ש החיה נאמנת ,זהו לסי שא״א זולתי זה ,שאין
האנשים מיילדין את הנשים ,משא״כ לענין מכר או מתנה,
אין הנשים נאמנות ,גם אם רק הס דאו המכר .והרא״ש
בתשובותיו (כלל נב סי׳ ד) כתב שבשביל שהאמינה תורה
לאב על בנו ,דכתיב יכיר ,ואע״ס שהוא קרוב ויחיד ,כיון
שאין אחר יכול להכירו ,ה״ה שחיה נאמנת .ועיין ברוקח סי׳
תח שאשה נאמנת במידי דאיכא בה ,וכמו חיה וכו׳ .וע״ע
בשו״ת מהר״ם מינץ סי׳ ו וביש״ש ב "ק פ״א סי׳ מא
ובעמודי אור סי׳ סג סקכ״ג ובגליוני הש״ם קדושין שם].
וע״ש בסמ״ע סק״ל דזהו דוקא לעגין הכאה וכיו״ב ,אבל

לענין נזקין ,אף במקום דשכיחי רק עבדים ורועים וכיו״ב
אץ שומעין להם .וע״ש בט״ז דג״כ נקט כן ,דשאני הבא
לענץ הכאה דמשום גדר נגעו בו .דאל״ב כל איש עושה עול
ישכור גוים ופסולים להעיד שחבירו הזיקו ,ולא שבקת חיי
לכשרים -תרוה״ד סי׳ שנג ואורים שם סקכ״ג .וכ״כ בשו״ת
נוב״י מהדו״ת חחו״מ סי׳ נח דשאני הכאה או מסירות,
דהוא נעשה פתאום ונגמר הדבר לגמרי ,ומי שלא היה
בשעת מעשה שוב א״א לו להעיד על זה ,משא״כ לענץ
גניבה דאף דלא שכיחא וכל הגונב עושה בסתר ,מ״מ לא
תיקנו שם .עוד ע״ש בפתחי תשובה סקי״א (בשם שו״ת
כנסת יחזקאל סי׳ פג) שביאר דברי הרמ״א שהתקנה לא
היתה רק כשגוף המעשה ידוע ע״י קלא דלא פסיק ,או באין
מכחישין ,דבודאי היה כאן הכאה וקטטה ומלשינות,
ועדותם של אלה הפסולים להעיד רק לברר הדבר היאך היה,
שהוא רק גילוי מילתא בעלמא ,אבל אם גוף המעשה אין
ידוע רק על פיהם ,וזה מכחיש לגמרי בודאי דאין
 90רמ״א שם .וכ״כ האורים שם סקכ״ה.
נאמנים.
והיש״ש ב״ק פ״א סי׳ מא כתב דקרוב לעולם אינו נאמן
אא״כ לחובתו .וכ״כ הש״ך שם סק״י והבאה״ט שם סקי״ז
בשמו .וע״ש בשו״ת כנסת יחזקאל דשונא ג״כ פסול להעיד.
ועיין בחי׳ הגרעק״א ז״ל לשו״ע שם (לדעת הכנס״י) שאשה
 91כ״ה בד״ר .ובכת״י
אינה נאמנת אם הוא שונא לה.
הא"ח :ואף "מאומד" נאמנים לפי וכו׳ .וכ״ה בשו״ת
מהרי״ק שם בשם ר״ת .ובשו״ת מהר״ם :חרם למסור ,יחיד
וקרוב כשרים אע״ג דלא שמע כי הלשינו ,אך רואים שמדבר
 92בשו״ת מהר״ם :אפילו כדי לכתוב עליו.
למושל.
באה״ג יור״ד סו״ס שלד .וכ״כ המג״א או״ח סי׳ שלד
סקכ״ד בשם מהר״ם .וכתב שם בשם שו״ת משאת בנימין
(סי׳ ק) שגליונות של ספרים שהכורכים חותכים אותם
ומשליכים ,כיון שנהגו כן הוו״ל כאילו התנו עליהם
מתחילה .ועיין בשו״ת שבות יעקב ח״ג סי׳ פו לענין ס״ת

כל בו <עם הגהות וביאורים>  -ז כל בו  -אברהם ,דוד בן אברהם (הערות וביאורים) עמוד מס (126הח־פס ע״י תכנת אוצר החכמה((

כ? A3

 .־"ץ

משפם

הלכות דיילם

פיסן

ליי

ר׳

"/ג0י

עלל״ו שמן פסול לקרותו ממזר אס אינו מציל את שלי על יד• כן ועיין
נושין חלק שלישי סי' כ׳כ ־ ד רשע אפשר שמותר לקרותו הראנ׳ק
נהי׳.£
ן'ל חלק שני סימן עיו :ר ,שטה כיח 6פ'ה כיון שברור לו שהרק עמו
ויכול להוציאו כרין מירו יש לו רשות להציל את שלו ונו' נ’כ וצי ל רכ׳ש
אס כיור הרכר לרוב כני העיר או לטובי העיר שיוציאוהו מידו בלא
ראייה הרא׳ש זיל כתשובה כלל ז' כייליא הריס איסרלאפזיל בתשובותיו
אה אינו יכול לברר ששלי היא ל*« שאסור להכותו
סימן_לכ ז \־ ו

הריריות שוק מכי תן יתריייהו אינן יכילין לכוף לארס שירון כפניהם
אלאכשאינו חנה ני• •ין ילל!. .ר• הרשכין וילבתשיב׳כת־כ׳יד מזניחין
שיהא
כפירוש דהמומחה .ן בכפיה .כתי שם שלא מצינו לשוה דיין
יכול לנג^אלהננתכע צא לתוכע ולנתבע  1ר שטה ניג ולאו רוקא
אלח .א5ז;'ס' כמי ויכו' ניב ואפילו דמהני א' אס נצטרף פסול עמו והוא
קסם הקהל ומסתמא גס הריץ האחר נגרר אתר דעותיו של >ה נסתפק

ה •א׳ס ז יל יחלק א'סימן לד •‘.סדינו דין  1ר ,שסה נ*ו ואי ברלא
קכלוז עייייהו וכו' ו.ילבעיין כסכקים וכתכיס סי׳ר׳ב וכפפ׳בני שמו>!

ולהוציא מידו >1א אפיל  1בלא הכאה אינו רשאי להוציאו מידו
מלשון הטור זיל סמ׳ע כיח כני שמואל שלא כמו שנראה מוכרי מהר*«
ן מיהו דוקאכשבאלהוציאו בעריה ררלא
קולון ויל שרש קסיא :
מרדני פרק הגוזל
עדים יכול לתפסו דיהא נאמן כפני כית דין במגו

ילן מוכת

« ר? י'עמוד א׳ שט> ל כפרק שבועת הערות תניא מני ן לדיין שלא
ישב תלמיד כור לעניו וס׳ • ניב אכל מ'מ כתב ותלמיד בפכי רכו אין

צריך שיהיה חכס אלא שלא יהא כור ועיין בספר בית חדש  :ן שטה
ניב יאעיס
.
____
____ _
הנקבות וריש גלותא מן הזכרים וכו׳ יי
שבאי• מן
נשיאים
ליה
שהנשיא דן דיני קנסו׳וריש גלות׳איני רן דיני קנסו׳לאו משוס עדיפות'

כתרא גבי ההיא שווזא כמ׳ע יכתוב כספר בית ונתפס כל^עייסמצי
נטי להכותו אפילו אס לא יוכל לברר ששלי היא • 'וז

דנשיא על ריש גליתא ז<א היינו טעמא שהנשיאים היו סמיכים והראשי'
גליו׳לא היו פמוכין אכל לעכין נטילת רשית ריג עדיף מנשיא לפי שהוא
נמקג׳מ״ך !יכיל לרון כעיב ואס יטעה כדין לא ישלם ואפי'מהכן להתם
מככצ לאיי לפי שהרשות כיד המלך להפקיע ממון מבעליו ולהפקיר! מה
שאין כן כנשיא שאין רשותו מועיל אלא בארן ישראל :
קשה שראיתי כתלמוד שלנו כמהכתכתיכות פיק אף עיע שהלל
אך

והיינו דוקא

כתופשהדכרשאו*55שגזלו ונוראי הוא כופראבל כשבא לתפסו כמשכון
ולא •פגענו
שטוען עליו שח״כ לו מענין אחר וירא שמא ילך מכאן
או יטעון שאין לו לשלם כזה יכול למשכנו אפילו נערים דהא אינו ודאי
שהנתפם יכפור היןוכ ונמצא זה התימה זריז ונשבר אם יודה טוב וא®
יכפור יחזירהו סמיע זכית והוא מרכרי הריביש פי* שצי ו ז ט שטה ל'כ

ניכאין

אכל אס איני יכול לכרר שכדין עשה •נול להוציא ממנו יכו׳ •
לשין זה מכוון דאי איכא עירי תפיסה הא ודאי פשיטא שמוציא ממנו
ואי ל יבא עירי תפיסה צמאי הרי יכול לומר אין חטפי ידידי תטפי מזגו
דלהר׳ס ויראה רמלתעשה כדברי רנינו כעל הטורי׳זיל ט*ס היא וצרי׳

היה מכני שהטיה ן׳אכיטל אשת דוד וכן כתב כספר נחלת אכיח
ואיך קאמר הירושלמי שהנשיאים מן הנקבית וצריך לומר דתלמוד׳ז־ירן
פליג' אירושלמי אי נמי דאתי משפטיהן'אביטל אשתדודמן הנקכו׳ולא

אי כמי הב־ ,קאחר ר׳ג מוכרח הוא שיהא מזרע דוד .
מן

לומר אכל צם אינו •כול לברר שכדין יכול להוציאו מסכו לאו כל כמיניה

הוכיים אכל הנשיאים סין קפירא שאפילו שיהיה מן הנקנות יכיל להיות
נשיא אבל מה שיש לתמוה היא על הראכיד זיל כספר הקכל׳שכתכ שהלל

לומר שלי הוא וכן כתב כספר כני שמוז! שמצא כספר בתינו! •ד והבונה
לו׳ שתייב על ההכאה וההיזק וכמו שכתוב בספ׳ בית תדש א׳ נמי אפשר
לישכ גירהת ספרינו יהכי קאמר אכל אס אינו יכול לכרר שכרין עשה

אירושלמי וסוכר רהלל נא משפטיה כן אביטל אשת דוד מן הזכרי׳וטיס
נפל כדכריי זיל ונמקו'מכני כניו של שלמ׳צרין לומר מכני בניו של דוד

מתוך שיכיל להוציאו ממנו לאו כל כמיניה לומר שלי הוא ליעטרמן

מן הזכרים

>Q/Hf׳ <^ו7

היה מכני כניו של שלת׳ מהזכרי׳ולדעתו צריך לומר דתלמיר׳רידן פליג

 nשט׳;*זע”ןכהריכ*שו*לסי׳ער*איכו'ינ*כוכמהרי*קשר'ק’*אז ט
שטה כ׳ז וגם כענין הסמיכה שנוהגים האשכנזים וכו׳ ■ ניב מה שנהגו
הסמיכ׳להדי' לכל דאיני׳סבי׳וגמי׳הוא ותלמיד שהגי׳להורא׳הז׳וכדאי

ההכאה והנזק  :יו ר שטה ליו אכל אין לו רשות למשכנו כשביל יווכז
כאשר יתכאר בעיה וכו׳ • נ*כ נפי׳ציז אות י׳וע׳ש סעיף כיד וכמחודשין
אות א'ככ'׳ ונתכ סמ׳ע כשם הריבים  1ר'מ דככל kז עכיד דינא לנפשיה
אפילו על ידי כבאה :

הוא למעכ׳שלייזותייהו דאי• איכסשו׳דאק לו לתלמיד להורו׳הלכ׳כפני

רבו אי לאו ז-נק׳י־שות׳נהגו הסמיכ׳נהורי׳דנקיט רשות׳הררין בית נ*כ
קרר ט׳י׳א •עיין כטחיע סי׳א׳אות ט'  1ו סמכו לתיין קטן כשני׳כתנאי
שלא •נהוג בי־כנות עד ומן קצוב אינה מועלת אותה הסמיכה לכשיגיע

הזמן ז1א צריך סמיכה אחרתהרייהצוי ויל הימן קטיו  1יא
אבל כמ ומס׳דגמיר וסכיר ובו׳ • ניב אכל הכיח כתב דאינו מועיל רשו׳

בית יוסף

א

1כי

ל*ז סעיפים :

דף ו׳עימשסה מיט ועיין במהריי קולון זיל שרש קסיג וכו׳ נ*נ ונס*

שטהפיא

כנישמוז :1ב שטה ן׳פפקריסהימכחפין המבואר שהוא שצו ובו*
ניב יכן כתב המרדני כפרק הגוזל בתרא נכי ההיא שותא ועיין כנמוקי

המלך ליפטר אס טעה אפילו כמומיזה וגמיר וסכיו וכתב עוד גס מה
שנמצאגכמכי רשיל זיל רלמומח׳לרכי׳מהכי רשו׳המלן ליפטר אס טעה

הרמים זיל סימן ניט ובתשומת הראיס ויל חלק  '6סי׳סיט וכתב סמ׳ע
דהיינו דוקא להכותו אכל לתפסו כלא הכאה יכול למשכנו ואינו נראה
לי דעודהיום קשה קושית וכיני קלונימוס הלא מן הדק משכנו רב הונא

ליתא ז1א נראה כרור דאינו פטור וכיב הרמכ׳ס זיל בפירוש המשנה
יב שטה סיג רשות המלן מועיל ליפטר יכו׳ • ניב והיה כל שלטון
הממונה כעיר! רוהו דינא רמנבותא להושיב דיינים ושטריס למי שיי־צה
הרטב’א זיל כתשובה סימן תרליז הרב כעל המפה זיל כאן כהגהיתיו

:

ובתשובותיו סימן קניג  :יג עיב שטה א'וכתב עוד שאין לאדם
ליטו ל רשות מהמלך זכו׳ ניב אמר המאסף נ׳ל דאפי׳למ׳ד דמהני רשות
מהמלךה״נו דוקא כשהמלך נותן רשו׳לזה שירון ומכל מקו׳אס יצטרך
הוא להיות נידון שידינזהו אחרים אכל אס המלך אומר שלא ’יין כי אס
«ה ונמצא שאין יבולין לרון לשים אדם ואס יצטרך הוא לירון מ׳ ׳דיננו
ומון שאינם •כולין לדונו גם הוא אינו יכול לרון מטעם התקוששו וקושי
רתסעסזהמלךלאדן ולארנק אותו וכמדומה לי שנבחרות׳ ראיתי

כתשוכות הרשני  fזיל שהיה תוסס על הריכ׳ש ויל בזה ותשובה זז רמוה
רכינו המחבר ויל כטור זה סימן כיה מחזרשין אות ח׳ושיב מצאתיה תוך
תשוביתהרשכיא זילמכתיכ׳ידובתשוכ׳הנזברתראיתי שכתכיהמוציא

כת□ מהמלך שלא •דון >1א הוא מעכב אח הרכים לעשות מצ!ה מיקרי :

טור

סיכון

כיון שלא הכהו  :ג שטה ניו תפיסה קודם שנולד הפסק תהב׳ אפילו
אין לו טענה כרורה זכו׳ • ניב כדיני התפיסה האריך כעל גדולי תרומה

דף שסיר שם'ה ועיין כטור זה מיי סי׳מיו וקיו ושפיח ושפיט ובהרש׳ך
זיל חלק א׳סימן ה׳וקמיא וקין וחלק כ' סי' קניד וקניו וכס׳משפט צדק
חלקב׳סימןע׳ו ז ד כל שתחלת דינו המעיה לא מהני תפיסה אלא
קודם שנולד הסעק אכל לא אמר שנולד הספק מהרי׳ קולון ויל שרשניד
ונתב עוד שס דהיכא דלא מהני תפיסה אפילו נקיט שטרא כידיה

לא

זכתרומת הדשן סי׳ שכיא כתוב תפיסה לאתר שנולד הספק לא
ממי
יזהני אכל קידם שנולד הספק אפילו כספיקא ררינא שאינו טוען כר•
מהני אכל מהרי• קולון ויל כשיש הנז׳כת' דלא מהני תפיס׳הירא דטוען

וכשרש קסיא נראה
שמא ואינו טוען כרי כגון כפלוגתא דרכוותא
מדבריו דתפיכה לאחר שנולד הפסק סהני אפי׳בטענת ספק ומהריכיל

כפי א סימן ׳'כ כתב כשם מהרייק זיל כתשובה הנזכרת דלא מהכי וככר
תמה נעל משפט צדק ח*כ סי׳ נ' רף קמיט נין על רברי מהתיק שסותר
את עצמו כין על דברי מהריכיל זיל וכתב מהריש חיון זיל בתשובה סימן
ליו ידעת הסמיג זיל תפיפ׳קודם שנולד הספק מהני ועיק שם כחתימת

ד' 131׳ ז’ר סעיפים 1

 Mדף ו׳עיא שטה ייט עוש׳רין לעצמו וכו׳ניב עיין בפסקים ובתכי׳ פי׳
רניה יכתשוב׳ מהרחיש ויל הונאה בתשובות הריש הלוי זיל מלק ייר
סי'ט'וכת! כ בתיה סימן דישרדוקא הוא עצמו עביר דיכא לנפשיה אכל
אסור לעשות על ירי ביתי ואם עכר ועשה על ירי כותי מה שעשה עשוי
ועיין בהגהות אשרי׳ פרק המניח ובמרדכי פרקהגוזל כתרא גבי ההיא
כדין צורכאריכק א• עכיד רינאלנפשיה עיין בטור
זותא  :כ
רה רעה סימן שליד דף שפיט ע*כ ושם ביביי וכמיש שם ז נ שטה כיא
או^האחר עמר כנגדו למחות בו יכול להכותו וכו' • ניב כתב הראנית
זיל יי*כ סי׳עידויצ׳ב ייקא להכותו אנל לא למרפו ולגדסו וכיש להוציא

מהראדיכזיל  1ה טענת קיס לי לדעת מהריי קולון זיל כשיש קהיא
הר כעין טענ׳כריא וסכר׳יחיר היא שלא מצינו דכר זה לזולתו מהריכיל
זיל כיב סימן סיז יעיין כמהריכיל ס׳א דף ניד אכל הראדיב כתשו' כיי
סימן קסיר כתב דלמהרי׳ק שתפס היכר כמושלס שימעין ויראה לי דצא

כתב הריב זיל כן אלא מפני שלא ראה ז־א דכרי מהדיכיל זיל בס׳א סימן
כיד שלא החליט הרב׳ שס לומר שהכרת מהריי קולון זיל היא סברת יחיד
אבל אס היה ריאה מה שכתב מהריכ׳ל זיל בס׳כ סי׳ סיו בפשוט וסברת
יחיד היא חור הדין למחלוקת ועיין כהרשדיס חלק איה סי׳קכיז וקכיע
ונמהרשיך תיא סימן ה׳ וקין וחיב סימן קניד יקניו וכספר כני שמואל

ככיאורו סימן מ'כ וכתשובה פי׳ייכ (ליד זליז ק׳וכהריי הלוי זיל פי׳ניג

י*«’ A .
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כף

•

•

ם•" א

החיים

ר

 Sipsאדם אא חנירו ווה הוא עיכוב גדול מלעשות
אשובה על חטאיו י ע״כ נאנו למכיר מוס למהיר
ליראי ה' וללולאני שמו שלא יצא מפיו שוס סללה גדי
טננקל יוכל לעשות חשו׳כי הןנ*ה נעלמו מכרה על
סתשונה נכל י1ס ויום ואזמר שונו כנים שונניס <י
ידו פשוטה לאנל שביס נו' וא״ג יינל האדס ללמוד
חזה שלא ל<ןלל ולעשיח תשונה ואו טוב לו יהיה
סלה ענ"ל ועיין מ״ם כקול' מוכחת חיי® ם׳ הלוה
והיו הדברים ?אלא לזנרון נין עיניך למען יטג לך"
והארכת ימיה
ויוון־ ’מהמה גלי הוהר עה חברתך ואשת
*א
בריתך שלא לסצוא אותה ימצ״ש שלא לסלל׳
זנמ״ש נס׳ ה״וומד ש׳ אכריח ח"נ מאמי י״ג פמ״ו ווה
ינחת ידו שיש אנשיס אשי ישמרו את עצמן מעסות
רע לכל אדם יזנל ישנאו את נשותיהם .ואומרים אץ
נזה עון ני אני נעל האשה ואשתי כגופי ואין נהה
חנונה ני גדול עונס מנשוא יותר מאס עשו כן לאדם
אח־ ני למה יגרעו הנשים להיות נכלל.ואהנת לרעך
נמוך ונכלל לא תשנא את אחיך נלננך וני גנרא נעי
חיי נשי לא נעו חיי עם נעליהן נאהנס ואחוס אך
ענשס יותר חמור על ני היא עצסמעצמיו ונשר חנשרו
ועוני שארו אמרי יאסור לצער אח אשתו נדנריס
זמנ״ש שאסור להייס יד עליה וסאר"י ו״ל נתב שחי
שמרים יד ע ג אשתו אפי' הוא ראוי שתשרה עליו
רוח הןדש אינו שורה עליו עד שיעשה תשונה וימין
נוגה ידועה אשר כתג ננתני הקדש שלו ואדרנה

ח«1ו  » /נ{/.,!"/
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®B»ES

כף

סי׳א

דח*יס

האי־ס ־הירא ־את ה ,יקשזר נפשו מפסה עס עמאוא

•

_

האהבה ודי לני שמצינזת אומנו מן החטא ומזי״הק
־אמרו אין השנינה סויה אלא ׳בדני־ זנואכא ואתה
אחי וראש סיס פניך לדבי ה׳זה הטה אונך ושמע
לדברי הנמים שאתרו בפ״ז דיבמות האוהב אא אשתי
כגופו והתנגדה יותר מגופו עליו הכתו׳ אומר וידעת
כי שכום תהלך ופקדת נוך ולא תחטא וידעת כי דג
זרעך עכ״ל קיצור יעס״ב לשון ה׳והב וההדר ׳תופק
הוי מ"&גתהו' מהר״ת כ״ג הארוכות סי׳ פ״א *־המכה
הח אשתו יש להחמיר עליו יותר מהמכה את חכירו
סלחבירו אץ תיע ככסדו .י ולאשתו היי נ נצמדה
והעושה כן יט להחרימו ולהלקותו ולעונשו * והגס
שמור"סכהגה׳ אה״ע סי׳ קליד ס׳ ג' כחג דהמכה
אד! אשתו כמנה את הכירו כבר הביא &ס בבאר
הגולה תשו׳ מוהרי״ג דהוי יותר המור וכנראה שהיא
תשו׳ מהר"ת ב״נ הלזו וגס ימנו כחייבס׳תצא כתג
•דהמכה להכירו ולהשתו עובר כשכי לאוץ יע״ש >
והגס שכתוב בם׳ יראים סי׳ י־מ״ו •דאס מתכוץ לישר
את אשתו ו להדריכה בדרך יישיה או ליסר אלז חבירו
ולהדריכו בדיך יש־ם מותר יע״ש וכ״כ הרדכ״ז כתשו׳
הה׳ ה״ב טי' תמ’׳ז דאם מדברת דבריה בלאי הגונים
לפי אויתינו קדושה יש לו רשות ליסרה ולהכותה
הנה
להחזירה למוטב כיון שהיא ברשותו יע״ש י
להגירו אפשי* לההל כל שיהיה ראוי ניסר ולהוכיח
היירו וצאס״־ושי מאיסו־״׳ע״ד שכתבת* אני הדל נס׳
ס?טן חקקי לבה״א האי׳ח כיע"שאכל באשתו <רהה
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כף

•

מ

סי׳ א

החיים

ה

לי שלא הוחרנזה״ז להכות אח אשתו אפי' כשהיא
אינה הולכת נדרך ישרה אס לא ע״י התראת נ״ד
' אל הכניס מהנשיס כמ־יס ואנשי יושר מפני שכל
אחד-ואחד יאמר כן שאשתו אינה מתנהגת כשורה
כדי להכותה ולאו כל מיניה להאמינו עפ״י דינורה
והגס שמורי׳ס שם נהגה' כת׳ נ׳סכרות ראשונה דאם
מקללחו נהינס או מקללת אני' ואמו והוכיחה נדנרי'
ואינה משגחח עליו יייא דמותי להכותה ויי׳א דאפי'
אשה רעה אכוי לאכיחא ופייס וכת' והכנרא ראשונה
היא עיקר יע״ש ניאה שלא לנר מור״ם צ׳יא בזמנו
ובמקומו אנל נזמנילו דאחכור דרי אא אנמני מחני'
ישיא להכותה כשהיא אשה רעה או מקללת וכדומה
כל אחד ואאד יאמר ני כדין הוא מכה אותה לצןנרא'
צי שלא להכותה עד אשי ינאר ננ״ד ונשכניס נעדי׳
כשיים שהאמת אחו ננירור גמור ונאשו' לאה״ע
הארכתי נענץ זה ואכמי׳ל
גס יוסא הרנה שלא להכות למשרתיו ולא
יל
לחרא ולגדף אואן ולא לצערן ולהכניד עול
עליאןנמו שהחינתי נס׳הקנון תו"כח ס׳וארא נעזר
משדי ואי׳נכה"ח סי׳קנ״ט דמי שמשענד ננני אדסאו
נותן על נני אדם חיחתו משענדין אוחו נאויזו עולס
נני5מה ואפי' מי שתענה נהמצזו יותר מדאי עכ״ל י
ועיץ נפ' נחל קדומים ס' נלק אות י״נ והירא.את
דני ה' לא יקיא לחשיתיו שיעשו לו שירות ומלאנ'
נעא שישנו לחכו ל או להקיצס נשעה שהם ישנים
ונפרט אס הש עייפים ויגיעיס ואשריו לו שיזהיר
יג
גש לבכיו ואשתו על ככה
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כף

יל

*a׳ א

חחייס

גא וראם עד היכן מגיע שלא לנוו׳לאחריס
דנר הלמד ממ״ש נילקוט ישעיה סי׳ מ״יו
והונא נס' ילקוט ראונני 0׳ ויצא דנ״ן ע״ג וז״ל
הלך יעקג לנחס אח ירושלים אמר לה ^נל ממני
חנחותין אמרה לו היאךאקגל ממך חניוומיס שעשחני
כלא היה דנחיב אין וה ענ״ל הצט ימין וראה דצרי׳
שיזהר האדם אפי' נמקוס אנא לשנח לאיזה צדיק
וחסיד או מ<ןלש מאודש דלא יהיה באותו ל׳ ליסנא
דמשתמנל לגנאי כמו איןזה דחפום ל׳ראשוןמורס גנאי
אגס דגמר דנר^ו הוא אדרגא לסנח או נלש1ןשלילה
אין זה נ״א אינו דאך כנוד ודרך אר׳ש ומזה ישא
קייו דאי נלשון לנוד ושמו צריך לדקדק היטב נלשונו
כיצד ידצר נ״ 6כאהדנור נעצמו הוא גנאי דלשונו
מאלך נארי׳ש מרשיה לסיפיה רע ומר דעונשי חמור
ומגיד לאדם מה שיחו
כל ציסורין הנאים לאדם יש לו לקללם
נסנר פנים יצית ונשמחה אכן אם ח״ו ינא
על ידו איוה מכשול עין או האלה אז ידאג היינא
1נ"כ הרב חומ"א ס' ויחי אות ג' וו״ל ואפשר לומר
שהצדיקים עיקר צערם הוא אס יהיה לאם חטא
ואינן צזוששץ לצער הניף כל כך ומאכלים היכורין
כשמחה אנל צער הנפש חאיוה חטא חקילא לכו
כקולי צערי דנופא והוחר ענ"ל * אלא דאס כיסור־ן
של הגוף גוי־חין לו ניטול צןורה ועמדת ה' אוי יש
לו לדאג ניחר שאא כי עונמיו ילכדונו שלא יהיה
ואיתא נכוף נינוח ויוא'
זוכה לענוד את א' י
מנואר

יו

כאבי רבי שמואל מוהליבד

9נב

שהוא מילתא דלא שכיהא ע״כ אין ראיה ממה שלא אישתמיט א׳
עכ״ם ,היוצא מדברינו לדינא• דיחיד מומחה ההודאה

לפניו

מהפוסקים לכתוב כן.

הודאה

לענק

שאק

יכול לחזור מהודאתו לפניו גופא ,ומודה במקצת חייב שבועה מה״ת ,אבל כשיחזור לדין
לפני ב״ד של ג׳ יכול לחזור מטענותיו .ואף אם הודה במקצת ובינתיים פרע לו ,אין 'הב״ד

של ג׳ מחייבים אותו שבועה על הודאתו הראשונה.

והנה לפי שבזמניו אק דין

מומחה

לרבים ,א״כ בעיירות הקטנות שאין אצלם ב״ד של שלשה רק הרב אב״ד בעצמו ,צריך
להזהר כשרוצה לכוף לאחד לדין שישבו עמו עוד שנים .דבלא״ה אסור לו לדון בעל
כרחו של הבע״ד ,דאעפ״י דכתב הקהל מהני כאילו
אינו מפורש שקבלוהו לדון

קבלוהו הבע״ד ,אמנם בכתב הקהל

ביחידי ,והמנהג כשאיזה נכבד רוצה שישבו עם הרב עוד

שנים אין דובר דבר ע״ז ,וא״כ וכי בשביל שעני הוא מותר לכופו שלא כדין ז ולענ״ד דגם

בדיעבד אינו דין ,וכשירצה לחזור ולדון אצל ב״ד של ג׳ נלע״ד פשוט דיכול לחזור
מטענותיו,

ע״כ

מאוד להזהר

צריך

בזה — ועיין

בש״ך

ובאחרונים — ובפרט

סק״י

לםש״כ הכנה״ג בשם תשובת הרא״ם דאפילו כשקבלוהו הבע״ד ג״כ יכולים לחזור ולטעון,

א״כ לא עדיפא קבלת הקהל מקבלת הבע״ד בעצמם .אפילו לפי פירוש הסמ״ע בס״ק ז׳

ר״ל שהמחום רבים עליהם,

על דברי הרמ׳״א :ואינם מומחים לרבים,

לרבים ,ואינו יכול עוד להחליף טענותיו ,היינו משום

טהני ,ולכן

דזה עדיף ממומחה

דהרמ״א סובר דקבלת הבע״ד

קבלת רבים מהני כקבלת הבע״ד בעצמם ,אבל אם נאמר דגם קבלת הבע״ד

בעצמם לא מהגי פשיטא דכחב הקהל לא מהני ,אמנם על עצם דברי הרא״ם

יש

הרבה

לדבר ,וכבר תמה עליהם בספר שער המשפט ע״ש סק׳ד ,וצ״ע לדינא.

סימן
[סעיף
ז״ל:

א] .יכול

להכותו

עד

שיניחנו.

ד׳
כתב בשיטה מקובצת בשם הר״ר אפרים

הא מילתא דאסר ר״ג דאפילו שלא במקום פסידא עביד אינש דינא

לנפשיה

לאו

דינא הוא ,דהא לית בה פיסור וחיוב ולית בה נסי אי עביד מהדרינק ליה או לא מהדריגין

ליה אלא במותר ואסור קמיפליגי דר׳ג סבר שרי ליה לאינש למיעבד דינא לנפשיה,
ורב יהודה סבר אסור במקום דליכא פסידא אי מישתהי עד דאזל .לבי דינא כר ודיקא

מתני׳ אליבא דרב יהודה וסוביין כוותיה .עכ״ל בקסא פ״ג דכ״ח .וצריך להבין מדוע נקם
רביגו אפרים דבריו אליבא דר״ג דאק הלכה כמותו לפי סוף הפסק שלו ,היה ליה לסינקט

אליבא דהילכתא דהיינו היכא דאיכא פסידא דלכ״ע
עיקר דברי הר״א ז״ל תמוהים לכאורה,

עביד

דינא

לנפשיה.

אולם באמת

דהא בודאי דינא קאמר דהא מבואר שם בקמא

דף כ״ז ע״ב ,דר״ח רצה למיקנסיה לההיא גברא דמחייה לחברי׳ בפנדא דמרא והשיב ר״ג

דמאה פנדי בפנדא למיחיי׳ דלכ״ע עביר אינש דינא לנפשיה במקום דאיכא פסידא ,וא״כ
הא איכא נפקותא רבתא לדינא לענין הכאתו .ע״כ נלע״ד דחדא בחברתה יתורץ ,דבגמרא

שם דף כ״ח ע״א אמרינן :וקצותה את כפה ממון מאי לאו בשאינה יכולה להציל ע״י ד״א ,לא
כשיכולה להציל ע״י ד״א ,וכתב הש״ם ז״ל בשם תלמידי הר״פ :מאי לאו כשאינה יכולה

להציל פירוש דאיכא פסידא וקשה לכולהו ,ומשני לא בשאינה יכולה להציל והשתא ליכא
פסידא ,אך קשה דמ״מ תיקשי לר״נ .אלא נראה כפירוש הקונטרס דאפילו דינא לא עבדא
כיון שיכולה להציל ע״י ד״א ,ע״כ .אבל לפ״ז קשה לע״ד ,מה דתנא בסיפא :ושלחה ידה
פרט

לשליח

ב״ד,

ופרש״י

שפטור

על

הבושת ,וקשה מאחר דלא הוי דינא א״כ גם
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ה״א :הקד• הלכה ושאלות ותשובות

קבב

השליח ב״ד חייב ,ע״כ נלע״ד לקיים פירוש תלמיד הר״ם .דכיון שיכולה
פסידא,

להציל ליכא

והיכא דליכא פסידא לכ״ע אסור להכותו או לבזותו ,דאע״ג שסובר

דינה לנפשיה היינו ר״ל לקחת את שלו בחזקה שלא ע״י ב״ד,

אסור ,ואם אין ביכולתו להציל אח שלו

ר״נ דעביד

אבל להכות את חבירו

בלי הכאה אזי ילך לב״ד מאחר דליכא פסידא.

ו»״כ ה״ה הכא כשיכולה להציל ע״י ד״א ,אסור לה לעשות דינא לנפשיה ,אבל

השליה

ב״ד שרי מאחר שעושה עפ״י ב״ד ,וזה .שאסרה שם הגמרא :אבל כשאינה יכולה להציל
ע״י ד״א נעשה ידה כשליח ב״ד ,דהיכא דאיכא פסידא לב״ע שרי אפילו להכותו .ועתה
נתיישבו מאוד דברי הר״ר אפרים ז"ל ,דהיכא דאיכא פסידא ודאי הא דאמרינן עביד אינש

דינא לנפשיה ,דינא קאמר שפטור על הכאתו כנ״ל,

אבל פלוגתת ר״ב ור״י היכא דליכא

פסידא אינו אלא במותר ואסור.
והכי מוכיחין דברי הרמב״ם ז״ל בפ״ב מהלכות סנהדרין הלכה י״ב שכתב ,וז״ל:

יש לאדם לעשות דין לעצמו אם יש בידו כח כו׳ אעפ״י שלא היה שם הפסד בנכסיו
אילו נתאחר ובא לב״ד ,לפיכך אם קיבל עליו בעל דינו לב״ד ודרשו ומצאו שדין אמת
דן לעצמו אין סותרין את דינו ,ע״כ .ומדלא נקט שמותר להכותו או אח״כ כשקבל עליו

בע״ד פטור על הכאתו,

אלמא דסובר דהיכא דליכא הפסד אסור

להכותו.

ובזר.

מיושב

קושיית המ״ל ז״ל בפ״ג מהלכות עבדים ,הלכה ה׳ ,שכתב גבי נרצע שהגיע יובל

ורבו

מסרהב בו לצאת וחבל בו שפטור ,היינו כשמסר לו שפחה כנענית ומשום שנאסר בשפחה.

ונתקשה המ״ל ז״ל ,דהא טעם זה לא אמרינן בגמרא

שם רק לר״י אבל לר״נ בלא״ה

פסור כמו דמוכח שם בגמרא .אבל לפמש״ב נתיישבו דברי הרמב״ם .דמעיקרא לא ידע
עדיין שהא דאמר ר״נ דאפילו היכא דליכא פסידא עביד אינש דינא לנפשיה ,היינו דוקא

בלא הכאה,

אבל לפי מסקנת הגס׳ דבשיכולה להציל ע״י ד״א

לר״נ היכא דליכא פסידא אסור לחבול בו,

חייבת,

דאפילו

אלמא

וא״כ הא דקתני והבל בו פטור

נוכרח

גם

לר״נ לומר כשמסר לו שפחה כנענית ומשום איסורא.

עכ׳־פ לדיגא צע״ג • אם רשאי לעשות דינא לנפשיה ,להכות ולהזיק את חבירו ליטול
את שלו אפילו בדבר הברור שהוא שלו היכא דלית ליה שום פסידא וביכולתו לגבות ממנו

ע״י ב״ד .וראיתי בנתיבות שהסכים כן
היכא

בם

דלית

ליה

פסידא,

קצת .בראשונה

אמננש

גם לדינא ,שאין לסמוך על

לפי

שראיתי

כתב שהמ״ל והתומים

הקשו

בו

פסק זה להכותו
תמוהיבש אדבר

איזה דברים

דבסימן תכ״א בהגהה כתב דוקא

במשרת וחושש שמא

יגנוב דאיכא פסידא מותר להכותו ובלא״ה אסור להכותו .וד־״א

העתיק דבריהם יפה,

הוא חידש דיכול

דמד׳ הרמ״א אין אפילו התחלת קושיא,

דהא

להוציא את המשרת אפילו קודם זמן שכירתו ,א״כ פשימא דאם לא היה כאן השש גניבה
דאין ביכולתו להוציאו אפילו בלא הכאה ,רק קושייתם הוא מהא

שכתב הב״י גבי מי

שמסרב לצאת די״א שמותר להכותו ולהוציאו ,משמע דיש חולקים ,וכאן פסק בפשיטות
דמותר להכותו.

אח״כ חילק בין מטלטלין

לקרקע,

ואמר

דבמטלטלין

מותר

לכתחילה

להכותו וליטול את שלו ובקרקע כמו להוציאו מביתו אסור לכתחילה להכותו ,אבל אם

הכהו ,אזי אם יש ספק שגם לב״ד לא היה ציית והיו מוכרחין להוציאו ע״י הכאה אזי
פטור בדיעבד,

ובהכי איירי סוגיא דקמא דכ״ח גבי

נרצע,

ובזה

רוצה

ליישב

דברי

הרמב״ם גבי נרצע מקושיית המ״ל הנ״ל .ולא ידעתי במה יתישב ,דהא גם הרמב״ם טיירי
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כתבי רבי שמואל מוהליבר

ק1ד

בדיעבד וא״כ ל״ל לאוקמי כשנשא שפחה כנענית משום איסורא.

הרה־ ליה לאוקמי ,כמו

לר״נ ,כשברור לנו שלא היה ציית דין או שיש ספק בזה ע״כ פטור.
ואם נבוא ליישב דברי השו״ע ,נלע״ד ליישב בפשיטות לחלק בין חפץ שלו ביד

אחרים למי שנכנס לביתו בלא רשות,
שממונו ביד אחר או שחבירו מזיק לו

לביתו

נכנס

העדר

זאת

בלא

הרצון

רשות

שלו

דלא

נתיר

דלא אמרינן עביד אינש דינא לנפשיה כ״א היכא

לו

שמותר להכותו בלשון י״א׳ דהם

גבי

כמו

מחסדיה

וקצותה

מידי,

להכות

את

רק שהוא

את

כפה,

ננד

חבירו ?

משא״כ

רצונו,

לזאת

כשחבירו

וכי

בשביל
דעה

דהביא

למדו זאת מההיא דנרצע .ולכאורה צריך להבין

איזה דמיון הוא ,דהתם כשאינו רוצה לצאת מביתו׳ הא רוצה לאכול אצלו כמו שהי׳ עד הנה,

ואין

לאמר שלא יתן לו ,דזה אי אפשר.עבד שהי׳

אצלו כמה שנים ועבד אותו׳ ועתה

ישב בביתו וימות ברעב ? וא״כ יחסרנו הרבה ,ולכן מותר להכותו ולהוציאו׳ משא׳יב מי

שנכנס לביתו בלא רשות והוא רוצה שיצא תמ״י• דאין זה

רק

קפידא בעלמא׳ ולא מחסרי׳

מידי איך נתיר להכותו ? אמנם באמת צ״ע על ד.גמ׳ גופא׳ דמה הקשו מנרצע לר״י ,הא כשישב

אצלו יפסידו הרבה ובמקום פסידא כ״ע מודו דעביד דינא לנפשי׳• אלא ע״כ ,שכוונת ד.גמ׳ דהא
עד הנה נתרצה שיהי' אצלו מהסתם הספיק מעשה ידיו למזונותיו ,ולא חסר מידי ,וא״כ במקום

דליכא פסידא סובר ר״י דלא עביד דינא לנפשי׳• וע״ז תירץ בשנשא לו רבו שפחה כנענית עד
השתא התירא והשתא איסורא• ר״ל ולא ניחא לרבי׳ באיסורא וע״כ יפרישהו משפחתו׳ ואית

לי׳ פסידא׳ דמעיקרא החזיק אותו בשביל הוולדות וכמש״ב בקידושין דט״ו ע״א ,עה״כ :כי משנה
שכד שכיר וכו׳• וא״כ במקום פסידא עביד אינש דינא לנפשי׳.

והנה מדהביא הרמב״ם אוקימתא זאת אע״ג דפסק כד״נ׳ ע״כ דסובר כמש״כ ,דהיכא דלית
לי׳ פסידא ולאו מידי חסרי׳ ואין אצל חבירו משלו כלום .רק קפידא בעלמא שירצה שיצא
מאתו אסור להכותו• ולזאת כתב הב״י ,בסי׳ תכ״א י״א שמותר להכותו ,משום שהרמב״ם פליג
ע״ז ,אבל היכא שיש אצל חבירו משלו גם הרמב״ם מודה שמותר להכותו•  -אמנם לדינא כבר

כתבנו שד׳ הנתיבות נכונים׳ דהיכא שאומר שרוצה לציית דין ודאי אסור להכותו•

[רמ״א ,שם] :אבל אם כבר נתחייב לו
מקובצת

כתב בשם הר״ם מסרקסטה ז״ל:

מכח גזילה או ממקום אחר לא• ובשיטה
עביד

אינש דינא

מאי דתבעי מיני׳ אי ידע איהו דלא מחייב מן דינא

דיינא כו׳ וליזיל

לנפשי׳

כו׳ ולא ליזול

דלא

למפרע

בהדי׳ לגבי

תובע לגבי דיינא ולישיילי׳ כו׳• ואח״ב כתב :ודאי אין לפרש עביד

דיצא לנפשי׳ אלא בתובע דקא גבי ממנו דנתבע בלא רשות ב״ד אבל בנתבע דלא בעי למיפרע
לא שייך למימד הכי אלא או ליפרע או ליזיל בהדי׳ לב״ד דעבד לוה לאיש מלוה .ע״כ•  -הרי

דאפי׳ בחוב יכול לעשות דינא לנפשי׳ דלא כד׳ הרמ״א ז״ל .אבל באמת לכאורה ד׳ הש״מ
ז״ל תמוהים ,דאיך יוכל למשכנו בחובו ,דלא יחלוק ר״ג על משנה ערוכה בב״ם קי״ג א׳ דלא
ימשכננו בחובו• והנלע״ד ,דדינא לנפשי' לא מיקרי רק היכא שע״י המעשה שעושה נגמר הדבר׳

וזהו מיקרי דינא ,דהיינו כמו דין ב״ד שאין אחר

גמר

דין כלום ,וא״כ שפיר כתב

הרמ״א

שזהו

דווקא כשרוצה לגוזלו ואינו מניחו או שהמילה בעין ולוקחה מאתו ,משא״כ למשכנו עבור חוב

שנתחייב

לו

ממקום אחר ,זה

לא

מיקרי דינא ,דסוף כל סוף יצטרך לילך עמו לב״ד שישומו לו

המשכנתא עבור חובו׳ וא״כ מי התיר לו לעשות מעשה קודם שירד לדין ז ולכן לא שייך לאמר

ע״ז עביד דינא לנפשי׳ .אבל השיטה מקובצת ז״ל איירי לגבות ממנו דמי חובו בלי רשות
חקרי הלכה ושאלות ותשובות מוהליבר ,שמואל בן יהודה ליב עמוד מס  157הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

משפט שיילוק לפי ההלכה
עד היום הזה נחשבות יצירותיו של שקספיר בכלל ,וזו של "הסוחר מווינציה"
בפרט ,לאספקלריה שבה משתקפות לא דמויות בודדות של אגשים ,אלא טפוסים

ובגיני־א□ ביחוד רגילים ,בצדק או שלא בצדק ,לראות בשיילוק קלסתר פנים
של טפוס יהודי ,וכבר נוצרה ספרות רחבה בכמה שפות מסביב לדמות דיוקנו של
שיילוק .הללו מהללים והללו מחללים .אלה רואים בו גבור הרוח ,שרגש הכבוד שלו,

שנפגע קשה לפרקים תכופים על־ידי אנטוניום ,הזקיקו ,כשבא המקרה לידו ,להפקיר

את ממונו ובלבד שיוכל להתנקם ממעליבו ,ואחרים רואים בו שפל־גפש ומשחת־
המדות .וכשם שנחלקו המבקרים השונים על תכונת נפשו של שיילוק ,כך נחלקו
על מגמתו של שקספיר עצמו ביצירתו זו .אולם על פרט אחד לא עמדו המבקרים

כל עיקר .שיילוק הגיש את שטר החוזה שלו בפני בית המשפט שבווינציה ,שבעיקר
הדבר הכיר בקיומו ותוקפו של השטר ,אלא שחפש דרכים עקלקלות ועלילות דברים

לתפוס את שיילוק ברשת .מה היה פסק־הדין אילו היה שיילוק מגיש את תביעתו

על יסוד אותו החוזה המשונה לפני בי״ד של ישראל ז האם יש ערך מנקודת המשפט
התלמודי לשטר־ההתחייבות של שיילוק־אנטוגיום ז

ופרט זה חשוב מאד .אם המשפט היהודי שולל חלותו של שטר חוזה כזד"
אזי אנו אומרים :נתכוין שיילוק למה שנתכוין ,אבל הדחיפה הפסיכית למעשהו

באה לו מן החוץ ,מתוך השפעת החוקים הוויניציאניים .היהדות שוללת התחייבויות
כאלו ,ואינה נותנת להן ערך משפטי .הושפע שיילוק לכך לא מהחינוך היהודי,
אלא כזה של סביבתו הנכרית.

ועוד זאת .נסיר מהחשבון לגמרי את שיילוק — הנה חשוב הדבר מצד עצמו
לברר משפט זה מבחינה החוקית היהודית .סוף סוף הרי החוק הוויניציאני איפשר

חוזה של התחייבות על אובייקט של בשר אדם חי ,בין שהיה מי שרצה להשתמש

בפועל בחוק זה ובין לאו ,ואם לא כדאי לנו לדעת ערכה של התחייבות כזאת
מהשקפת המשפט התלמודי ז •)
•) אחד סופר נגע ,אגב דיונו בדמות שיילוק ,בשאלה זו .ב״הצופה" ,סיום י׳ אדר א׳

תרצ״ח ,עורר מר פנחס ש י פ ס אן את השאלה ,והחלים ששיילוק היה מפסיד בבי״ד של
ישראל .משתי נקודות שולל מר שיפסאו את ערבו של אותו הוזה לפי חוקי התלמוד .ושתיהן
אמן מספיקות ואינן ממצות .הנקודה הראשונה היא פורמאלית- .לפי דיני ישראל — אומר מר

משפם שיילוק

שיא

לכאורה ,השאלה היא די פשוטה .כל החוזים וההתחייבויות שבעולם הרי אין

בכחם להתיר איסורים שבתורה ולחייב את האדם לעשות עבירות שהתורה אסרתן.
שיפמאן — אין כל תוקף לחוזה ,שאץ בו אלא אסמכתא ,ואסמכתא לא קניא" .והוא מצטט
את לשון הרמב״ם (מכירה ,פי״א ה״ו). :וכן כל תנאץ שמתנין בני אדם ביניהן ,אף על פי
שהם בעדים ובשסר ,אם יהיה כך או

אם

תעשה כך אתן לד מנה או אקני■ לד בית זה ,ואם לא

יהיה או לא תעשה ,לא אקנה לך ולא אתן לך ,אע״פ שעשה או שהיה הדבר ,לא קנה ,שכל
האומר אם יהיה או לא יהיה ,לא גמד והקנה ,שהרי דעתו עדיין סומכת שמא יהיה או שמא

לא יהיה* .וכן הוא ג״כ לשון השו״ע (חו״מ ,סימן רז ,סעיף יג).
אבל כל אסמכתא היא רק חסרון פורמאלי .איננו דנים על עצם האובייקט אם הוא
בר קנץ ,אלא על זה אם האדם המקנה או המתחייב הקנה מה שהקנה והתחייב מה שהתחייב
מתון■ החלטה גמורה והסכם שלם ,או רק מתוך שסמך על אותו צד הספק שהוא לטובתו ,ואילו

ידע מראש שהדבר לא יהיה כצד ספק זה לא היה מקנה ולא היה מתחייב .כתוצאה מהנחה זו
יש הרבה ראשונים הסוברים ,שאם התנאי היה בדבר שאינו תלוי בידו ,והוא ספק גמור שאץ
אפשרות לדעת מראש איך יפול דבר ,ואשר על־כן אי־אפשר לומר שהוא סמך וחשב שהתנאי

יתקיים כרצונו הוא ,אז בודאי גמר והקנה על כל האופנים ,ואין בזה דץ אסמכתא (ראה בתום׳

ב״ם ,עג א ,ועוד .וברמ״א חו״מ סכ״ז סי״ג) .וכזה ראה בט״ז יו*ד (סימן רלב,

ט״ק

יב;

ובפתחי תשובה שם (ס״ק ב) ,בשם ה״משכנות יעקב" ,גם בנדרים יש לחלק בין אם נדמה להאדם

שכך הוא כמו שחושב ולכן נדר מה שנדר ,שאז הרי זה נדר בטעות ,לבץ אם היה הדבר עומד
בספק להנודר עצמו ,שאז אנו אומרים שגמר ונדר מספק על כל אופן .ולדעתי יש סעד גדול

לסברא זו של הט״ז בגמרא בכריתות (כג ב) ,שבמשנה שם אמרו. :המביא אשם תלוי ונודע לו
שלא חטא וכו׳ וחכמים אומרים ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה" ,ואמרו בגמרא

שם. :ורבנן סברי מתוך שלבו נוקפו גומר ומקדיש" ,ושם (כד ב) אמרו לחלק בזה בץ אשם
ודאי לאשם תלוי. :אשם ודאי כיון דלא צריך ליה לא אקדשיה ,אשם תלוי מתוך שלבו נוקפו
גומר ומקדשו״ ,וברש״י. :אשם ודאי מסתמא לא אקדשיה אי הוה ידע דלא צריך ליה הילכך

הקדש טעות הוא אבל אשם תלוי הא ספק ליה וכו׳ ואפילו הכי אקדשיה הילכך גלי אדעתיה
דלבו נוקפו וגמר והקדישו" .הרי לפנינו החילוק מפורש ,שבאשם ודאי שהוא סבור שחטא
ונתברר אח״כ שבאמת לא חטא ,הרי זה הקדש טעות ,ויצא האשם וירעה בעדר כחולין ,אבל

באשם תלוי ,שבשעה שהקדישו היה לו בעצמו ספק אם חטא או לא ,לכן אפילו אם יוודע לו

אח״כ שלא חטא ,אץ זה הקדש טעות שמסתמא גמר והקדיש בהחלט.

ולפי זה ,אילו היתה ההתחייבות של אנטוניוס לחתוך מגופו ליטרא בשר חי מותנה בדבר
שאינו תלוי בידו ,והיה קיום התנאי או ביטולו עומד לכתחילה בספק גמור אצלו ,שוב כבר אץ

בכך משום אסמכתא ,והיתה ההתחייבות קיימת (אם נדון על כך רק מנקודת המבט של אסמכתא).

ולא עוד אלא שאף בנדון שלפנינו ,שההתחייבות תלויה בתנאי אם לא ישלם לשיילוק
במועדו את חוב הלואתו ,שבאופן כזה ודאי הדי הוא בכלל אסמכתא ,שסמך וחשב בדעתו
שלאותו זמן יהיה בידו לשלם את החוב ,בכל זאת מכיון שהחסרון הוא רק מבחינה זו של

אסמכתא ,כבר יש ויש לפנינו דרכים להסיר את החסרון ולתת תוקף וקיום להתחייבות.
ברמב״ם ,באותו מקום עצמו ,בהלכה ז ,מבואר. :כל האומר קנה מעכשיו אין כאן אסמכתא

לאור ההלכה

יב

:ם יעשה ראובן התה עם שמעון לחלל את השבת ,כלום יוכל ראובן על יסוד החוזה

',תבוע את שמעת בבי״ד שימלא את התחייבותו ויהלל את השבת ז והוא הדין בגדו!
כלל וקנה* ,וכן פסק המחבר בשחע (סכת סעיף יד) ושוב פסק הרסב*ם (שם בהי*ג). :אסמכתא
שקנו עליה בבי״ד חשוב הרי זה קנה* ,והרמ״א (בשו״ע שם ,סט״ו) הוסיף. :וכל שלשה
דבקיאי בדיני אסמכתא מקרי בי״ד חשוב לעניו זה ...ואם עיור .לכתוב בשסר שקנו סמנו

בבי״ד חשוב אף על גב דלא קנו מהני והודאת בעל דין כמאה עדים דפי* .ואם הרםב*ם מצריד

שם שיתפים זכיותיו בבי״ד ,הנה בא הרם*א שם וכתב בשם הרא״ש •דגהיגי עלמא* שגם
בלא התפיס זכיותיו מהני .הרי לפנינו שני אופנים לבסל האסמכתא :או שיאמר קנה מעכשיו,

או שיקנה (או רק יצוה לקנות) בבי״ד חשוב .ואפילו לדעת ה.יש אומרים* ,שהביא הרמ״א שם,

שצריכים שני הדברים יחד ,גם מעכשיו וגם בבי״ד חשוב ,ישאל בצדק :פי זה היה מונע את

הצדדים ,שיילוק ואנטוניוס ,לכתוב את החוזה שלהם באופן היותר מועיל ,גם מעכשיו וגם
בב-־״ד ז אפו בשופטני עסקינן ,שיכתבו חוזה בלתי רגיל כזה מבלי לדעת אותם הפרטיב של

כתיבת שטרות וחוזים שתוקפם וקיומם תלוי בהם ז ובכלל מכיון שאין לנו עסק עם שיילוק

ואנסוניוס היסטוריים ,שהיו ושחיו בעולם באמת ,אלא אנו רוצים לברר את המשפט כשהוא

לעצמו ,הרי אין הבעיה נפתרת כלל על יסוד זה של אסמכתא ,סכיון שאנו רואים שיש לפנינו
אופנים להסיר את ה.פכשול* הזה.
הנקודה השניה של מר שיפמאן ,שוללת את ערכו של החוזה השיילוקי מבחינה העניינית,

מצד עצם מהותו. .הרי התנה — אומר מר שיפסאן — תנאי על דבר שאסור מן התורה ,וכל
המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל ,ולפי הדין אסור לחבול ,וכך פסק הרמב״ם הלכות
חובל ומזיק. :אסור לאדם לחבול בין בעצמו ובין בחברו* ...וכן ב.חושן משפט" ,הלכות
חובל בחברו. :אסור לאדם להכות חברו ,ואם הכהו עובר בלאו* .הרי ברור שתנאי אכזרי
כזה ,חבלה קשה בגוף חברו ,אינו תנאי והוא בטל*. .לפי דין ישראל — מסיים מר שיפמאן —
לא יצוייר כלל מין משפט כזה*.

נקודה זו אין ספק שהיא די חשובה אלא שהגדרתו של מר שיפמאן היא בלתי מתאימה.
המושג של .מתנה על מה שכתוב בתורה* אינו הולם את הנדון שלפנינו. .מתנה על מה שכתוב
בתורה* הוא כשבמעשה של היתר הוא מטיל תנאי של איסור ,שהוא רוצה בחלות המעשה רק
באופן שיתקיים אותו התנאי ,ואז הדיו הוא :התנאי בטל והמעשה קיים. .המקדש את האשה

על מנת שאץ לך עלי שאר כסות ועונה* ,הקדושין קיימים ושאר כסות ועונה יש עליו (בשאר
וכסות ,כדבר שבממון ,יש מחלוקת) ,אם נבוא לתת לנדון שלפנינו צורה של תנאי ומעשה.
הרי יצא להפך ,שהתנאי הוא של היתר והמעשה של איסור. .אם לא תשלם לי בזמן הקבוע
את החוב (= תנאי) ,תתן לי לחתוך מגופך ליטרא בשר* (= מעשה) .מה שהוא נגד .מה

שכתוב בתורה* הוא אפוא לא התנאי ,אלא המעשה .אלא שבעצמו של דבר אין פה כלל ענין
של תנאי שנצטרך אליו משפטי התנאים .אם נבוא להתנהג כאן לפי כללי התנאים ,נוכל

להגיע לידי תוצאה אבסורדית לגמרי .הגע בעצמך :כל תנאי שאיננו כפול ,כתנאי בני גד

ובני ראובן ,איננו תנאי ,כלומר :התנאי בטל והמעשה קיים .ואם כן אפוא על הצדדים
להתנות כאן גם את צד החיובי (אם ישלם החוב לא יחתוך הליטרא בשר) וגם את הצד השלילי

(אם לא ישלם וכר ,כנ׳ל) ,ואם הזכירו רק אה בד השלילי בלבד ,התנאי בטל והמעשה קיים,
יעי׳ אומרת :שבכל אופן ,בין שישלם ובין שלא ישלם ,יהיה רשאי לחתוך מגופו הבשר ו
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שלפנינו .חתיכת בשר מגופו של אדם הי הרי הוא דבר האסור מן התורה

שיג

וגם

לחבול ולהכות את הגוי יש איסור דאורייתא .שהרי גם צער בעלי־חיים קיימא־לן שהוא
מן התורה

to

I

ואפילו אם לא יהיה בדבר חשש של סכנת נפשות .כל־שכן שקרוב הדבר

לבוא ע״י כך גם לסכנת נפשות ,ואז יעבור אף על ״לא תרצח״ ’ .ברור אפוא שאם
שיילוק בא ותובע את בעל־דינו לקיים את ההתחייבות ,אין בי״ד נזקקין לי• לא

שיילוק ולא בעל־דינו רשאים לחתוך בשר מן החי ,משל עצמו או משל חברו.
ובעצם כל השאלה מבוארת בשו״ת הרא״ש" :ועל הדבר האחר אשר נסתפקו

בו חכמי ברגש אם יהא רשאי שום יהודי מוציא שטר חוב על יהודי אחר לתפוס
גופו בכה אותו שט״ח וכר ,דבר ברור הוא שאם אין ללוה ממון לפרוע לא יתפוס
המלוח גופו של לוה וכר ,דדוקא בשביל גניבה הוא נמכר ,דכתיב ואם אין לו ונמכר
תאסרו :סופיסטיקהז לא 1זה מראה רק לאיזו מסקנות אבסורדיות נוכל להגיע כשאנו

יוצאים לכתחילה מתוך נקודת הנחה של הגדרה בלתי מתאימה ובלתי מדוייקת .גדרו של

תנאי הוא ,כשהמעשה איננו נמשך מתוך התנאי ,אלא הוא מציאות לעצמו ,בלתי תלוי מצד
עצמו בהתנאי ,אלא שבעל המעשה רוצה להגביל את המעשה בתנאי זה או אחר שהוא מטיל
בו .בדוגמא שלמעלה ,למשל ,כלום מעשה הקדושין בא רק בשביל התנאי ,כלומר מפני

111
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שאין רצונו להתחייב בשאר כסות ועונה ז לא יקדש אותה וממילא לא יתחייב בשום חיוב

כלל! אבל מעשה הקדושין קיומו בו בעצמו ,מפני שהוא רוצה לישא את המתקדשת לאשת.
אלא שרצונו זה מוגבל באותו התנאי האסור ,וחלים על זה כל משפטי התנאים .מה שאין
בן בנדון שלפנינו .כל עיקרו של המעשה הרי הוא נובע רק מתוך התנאי .כלום יש כאן בעצם

התחייבות של חתיכת ליטרא בשר ד ב ע צ ם יש כאן רק הלואת ממון ,אלא שאם לא ישלם

'f

!!11

הלוה את החוב ,הסכים שבשביל כך .בשביל שלא ישלם את החוב ,יתן להמלוה תמורת

החוב ליטרא בשר חי .מה ענין כאן לתנאים ומשפטיהם ז הרי זה ככל מקח וממכר  :אם הקונה
משלם ,החפץ מכור לו .המכירה היא אפוא מפני שהקונה משלם ,ולכן אין זה בגדר תנאי
שנאמר שתשלומי הקונה מוגדרים במשפטי התנאים (וראה ב״חוות דעת* ,סימן קסא ,ס״ק ה).

הדין של "מתנה על מה שכתוב בתורה" ,שלפי התוספות בכתובות (נו א ,בד״ה "הרי

זו") ,הוא אחד ממשפטי התנאים הנלמדים מבני גד ובני ראובן ,אינו ענין אפוא לנדון

I ,
hi

שלפנינו .אין לנו אלא אי־האפשרות למלא את ההתחייבות מצד עצם האיסור .סוף סוף יש

איסור סן התורה לחתוך בשר מגוף החי ,ולא יועילו אפ־א כל החוזים שבעולם לבטל את

to:

בדבר ,שוב — כמו שראינו בפנים — אין בכך כדי לד,־כיח שגם עצם הקנין אינו חל כלל.

V,
'Si

אין גם להחלים ש״לפי דין ישראל לא יצוייר כלל מין משפט כזה" .לא יצוייר בצורה זו

i!’i

דברי התורה ולהתיר לעשות פעולה אסורה .אבל מכיון שכל הכובד הוא באיסור שיש

שהתבטאה בחזיונו של שקספיר ,אבל יצוייר (אם נדון מנקודת המבט של איסור המעשה)

בצורה קצת אחרת ,שביארנו בפנים.
1

ראה כתובות ,לג א׳ ,בבא־קמא ,צ ב ,ועוד.

2

וראה על צער בע״ח באדם :בשו״ת הרשב״א ,ח״א ,רנ״ב ורנ״ז! שו״ת הרדב״ז,

תשכ״ח :שו״ת "חוות יאיר" ,סימן קצ״זג
3

ראה ב״כסף משנה" ,רוצח ,פ״ב הי״א.

!si
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:גניבתו ,ודרשו חז״ל :בגניבתו ולא בכפילו וכר ,והוא הדין בגניבתו ולא בחובו ,ואפיל

ה שעבד גופו לכך אין השעבוד חל על גופו וכר ,דאין עבד עברי נוהג בזמן הזד.
וכר ,וכל שכן ליסרו עד שיפרע לו אינו רשאי ,דתנן האומר סמא את עיני קטע את
ידי שבר את רגלי חייב על מנת לפטור חייב...״* .והן אמנם בראיית הרא״ש מ״סמא

 56כתב ,שהטעם שם מפני ש״בסתמא" אם
11
78910
את עיני״ יש לעיין ,שהרי הרא״ש עצמו4

אמר .הן" בתמיה קאמר ,והוציאו מדבריו* שאם הניזק בעצמו אמר בפירוש

על מגת לפטור פטור ,ואם כן כאן כששיעבד בפירוש שיוכל ליסרו אין שום ראיה
משם .אלא שהדין דין אמת ,שאף אם מצד דין ממון פטור ,אבל מכל מקום לגבי

האיסור שיש ליסרו ולחבלו לא יועיל שום שיעבוד ,כיון שהוא דבר איסור (ואפילו
להסוברים שנתעת רשות מועילה שלא יעבור על איסור חובל בחבירו — ,ראה

להלן — ,מכל מקום זהו דוקא רשות בשעת החבלה ,אבל משיעבוד ורשות מוקדם
בודאי שיוכל לחזור בו ,לעניו שיחול שוב האיסור על החובל).
ובכל זאת אין נקודה זו ממצה את כל תוכן השאלה .מה שיש איסור לעשות
פעולה אסורד .עדיין איו זאת אומרת שעצם ההתחייבות היא בטלה .אפשר

שההתחייבות היא התחייבות ,אלא שיש איסור למלא אותה" .אריה רבע עלה" .דוגמא
לכך אנו רואים באיסור רבית ,שלפי מה שהסביר המהרי״ט ז ,יש חיוב גמור על

הלוה לשלם את הרבית שקצצו ביניהם ,אלא שהתורה אסרה על שניהם ,המלוה

והלוה ,למלא חיוב זה .המלוה אסור לקבל ,והלוה אסור לתת .מתוך הנחה זו הוציא

המהרי״ם גם תוצאה הלכותית ,שאין כאן המקום לדבר עליה .סברא זו כתבו גם
ה״משנה למלך״ * וה״אבני מלואים״

ולא הרגישו שכבר קדמם המהרי״ט .דוגמא

שניה אנו רואים בדק של אתנן זונה" .אתנן אסרה תורה ואפילו בא על אמו"".1

ופירש רש״י  ,uעאע״ם שהוא חייב מיתה משום בא על אמו׳ ואינה יכולה לתבוע

4

שו״ת הרא״ש ,כלל ס״ח ,סימן י ,והובאו הדברים בקצרה כשו״ע זזו״ם ,סימן צז,
סעיף סו .הרי״ל הכהן פישמן (מיימון) ,ב״הערת העורך" למאמרי ,שנתפרסם

ב״סיני" ,העיר שאף הריב״ש בתשובותיו ,סימן תפר ,כתב..." :שאין אדם
יכול לשעבד עצמו ולהתנות להיות נתפש בגופו״ ,והאריך הרבה בדבר עד שסיים:

"אם הלוה עני ואין לו מה לשלם הדבר ברור שאסור לתפסו בגופו לענות נפשו.
ואפילו אם נתחייב בזה בשסר".
5

בבבא־קמא ,סוף ס״ה.

6

הטור ,סימן שם ,והרס״א בשו״ע שם.

7

במשניות היו״ד ,סימן נג

8

מלוה ולוה ,פ״ה.

9

סימן כת ,ס״ק כב.

 10בבא־קסא ,ע ב.
11

בבא־מציעא ,צא א.
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שטי

אותו בבי״ד משום "קם ליה בדרבה מיניה" ,מכל מקום לצאת ידי שמים הוא חייב
לשלם .הרי שחוב גמור הוא ,ופטורו בידי אדם הוא רק כשיש גם חיוב מיתה ומשום
«קם ליה בדרבה מיניה" ,אבל בסתם זונה ,שאין בה חיוב מיתה ,היא יכולה לתבעו
אף בבי״ד ,בידי אדם.

ראינו איפוא שקגיינים והתחייבויות על פעולות אסורות יש להם בעצם תוקף.
אם כי יש איסור לעשות אותן הפעולות .אם נביט על הנידון שלנו רק מתוך
נקודה זו של איסור החבלה בגוף אדם ,תצא לנו שאלה אחת במשפטו של שיילוק,
שהיא כלל לא כל־כך פשוטה .אני מציג שאלה כזאת:

שיילוק בא בזמן הקבוע ותובע בבי״ד את חובו מאנטוגיום .אינני רוצה —
הוא טוען — לחתוך מגופך בשר ,מכיון שיש איסור בדבר ,ולפיכך אין תוקף

להחוזה שלנו .ואנטוניום משיב :לא כי! הרי שלך לפניך ,בבקשה ,התז! אינני

מחויב לשלם לך את החוב בכסף או בשוה כסף ,מכיון שהסכמנו בקנין ובהתחייבות

המועילה ש״לא יהא לך פרעון אלא מיה" (ונניח ,שכך התחייבו באמת בשעה

ההלוואה) — ,הדין עם מיי
ושאלה זו כללית היא ,בכל קנין והתחייבות על דבר אסור .איך לידיינו דייני
להאי דינא :זה המתחייב לעשות לחברו או עם חברו הדבר האסור ,וקיבל את

התשלומין בעד זה ,אומר :אני הנני מוכן ,מצדי אין מניעה .וזה ששילם בעד

אותה הפעולה את תמורתה ,הוזר בו ואומר :יש איסור בדבר ,ולכן אני דורש
בחזרה מה שנתתי ז

לדעתי יש לפשוט שאלה זו מדברי שני גדולי הראשונים :הרשב״א והריטב״א.
אמרו בגמרא ” ,שאם נתן לה טלה באתננה וקודם הביאה קדמה והקריבתו מותר,
ושאלו« :היכי דמי ,אי דלא אמר לה קני מעכשיו היכי מצי מקרבה ,ואיש כי יקדיש
את ביתו אמר רחמנא מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו" .וכתב הריטב״א“.

שהרשב״א הקשה :הרי היא ודאי קנתה את הטלה גם קודם הביאה ,שהרי מי שמכר
חפץ לחברו ומשך הלוקח את החפץ ופסק הדמים ,קנהו מיד ,גם קודם ששילם את

הדמים ,והדמים הם חוב בעלמא על הלוקח ,וכאן הטלה הוא החפץ והבעילה הדמים
שלו ,וכשנתן לה הטלה בשכר הבעילה ,מיד כשמשכה את הטלה קנתה אותו .והריטב״א

מצדו כתב ,שאמנם "קושיא גדולה" היא ,ומתוך כך פירש את דברי הגמרא באופן
שלא יסתור לעצם הנחתם .אנו רואים אפוא מדבריהם ,שהנותן חפץ באתנן כבר איננו
יכול לחזור בו גם קודם הביאה .היא קנתה אותו מיד ונחשבת כשלה בהחלט ויכולה

גם להקדיש אותו .דימו זה למוכר חפץ שהלוקח קנה את החפץ לגמרי מיד כשמשך
אותו ואין המוכר יכול לתזור בו ,ואינם סוברים שיש חילוק בין זה לזה ,שבמוכר
12

עבודזז־זרה ,סג א.

13

בחידישיו

שנ2
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®re

חפץ הדבר הוא של היתר וכאן הבעילה אסורה ולכן יכול לחזור בו׳ וכמו שבעל
כרחנו יש חילוק זה באופן שהוא דורש את ה״דמים" ,כלומר את עצם הבעילה,

שהיא ודאי יכולה ,וגם פחויבת ,מצד דין התורה ,לומר אי אפשי בכך ,שדבר איסור

הוא ,והא לד אתננך בחזרה ,מה שאין כן במוכר חפץ שגם הלוקח לא יוכל לחזור
בו .אבל באופן שהיא רצונה בקנין האתנן ובקיום התנאי ,היא קונה אותו גם קודם
הביאה ,ואין הוא יכול לחזור בו.
 14להפך ,שאפילו
ומתוך כך אני תמה על הגאון בעל ״חוות דעת״ ,שכתב17
16
15

אם היא אומרת ״אנא הא קאימנא ,קיים תנאך״ ,צריכה להחזיר לו הטלה ,וסיים:
"כמבואר במם׳ ע״ז ריש פרק השוכר את הפועל" .לא ביאר כוונתו איפה ואיך
זה "מבואר" בגמרא שם ,אבל נראה ודאי שכוונתו היא למה שאמרו בגמרא שקודם
הביאה אינה יכולה להקדישו שאינו שלה ,סימן שלא קנתה אותו ויכול הוא לחזור בו,

וכקושייתם של הרשב״א והריטב״א .אבל

לא ראה הגאון את הרימב״א בשם הרשב״ז4

שכתבו באמת שהיא קנתה את הטלה לגמרי ,ופירשו את דברי הגמרא באופן אחר “.

שוב רמז ה״חוות־דעת" ראיה לדבריו בזה הלשון" :וראיה ממקדש אחותו".

כוונתו למחלוקת רב ושמואל  14במקדש אחותו ,שרב סובר המעות פקדון ושמואל

סובר המעות מתנה ,אבל שניהם לא אומרים שהמעות מגיע לה בעצם ,סכיון שמצדה
אין מניעה ,רק דין התורה הוא שמונע .אבל תמהני מאד מה ענין זה לזה .במקדש
אחותו כלום הדבר תלוי ברצונה ,שתתקדש או לא תתקדש לו ז הקדושין הרי אינם
חלים כלל ,כלומר :לא שאסור לקדש את אחותו ,אלא ש א י־ א פ ש ר לקדש

אותה ,ואין להקדושין מקום כלל ,ורב ושמואל סוברים שניהם ש״אדם יודע שאין

קדושין תופסין באחותו״ וגמר ונתן המעות לשום דבר אחר :לרב משום פקדון,

ולשמואל משום מתנה .אץ זה שום ענין להנדון ,שהפעולה יכולה להיעשות,
אלא שאיסור יש בדבר.
ובשו״ת "באר יצחק"“ הסכים לה״חוות דעת" (ואף הוא לא הביא את

הריטב״א בשם הרשב״א) ,וכתב "ראיה ברורה" לזה מגמרא “ ,שהביתוסים בקשו
להטעות את החכמים בקידוש החודש ,ושכרו עדי שקר בארבע מאות זוז ,ואחד מהם

גילה את הדבר לבי״ד ,ואמרו לו" :מאתים זוז נתונים לך במתנה" ,ופירש רש״י:
,ואע״ם שלא השלמת תנאי שלך לשוכרך דיש רשות לבי״ד לקנוס ממון ולעשות
. 14חוות דעת" ,קסא ,ס״ק ה.
15

וראה תשובתו של הגרא״ז מלצר לכותב הטורים ב״אבן תאזל" ,מלוה ולוד-
פ״ח

בנוגע לדעת רש״י ותוספות•

16

קדושין ,סו ב

17

תיו״ד ,סימן יד.
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שת

הפקר*" .אלמא — הוא מוכיח — דלולא הפקר בי״ד חיה צריך להחזיר ולא אפרינן

וכד ,או דנימא דיכול לומר דהא הנני מוכן לקיים התנאי אך מה אעשה דרחמנא
אסר להעיד שקר".
וכמה תמוהים דבריו! הרי אותו העד באמת לא היה מוכן לקיים התנאי ,ועבר

בפירוש על התחייבותו ,שהם שכרוהו להעיד שקר לפני החכמים ,והוא הלך
וגילה להם את כל הדבר ,ובאופן זה בלי ספק שעליו להחזיר את המעות למי ששכר

אותו .הנדון הרי הוא על אופן כזה :אילו היה אותו העד אומר אני מוכן למלא
התחייבות ,ולהעיד את עדות השקר ,והשוכר היה חוזר בו ואומר מכיון שזהו דבר

איסור אי אפשי עתה בכך ,אם א ז היה העד צריך להחזיר המעות או לא ז ועל זד.
אין שום ראיה כלל משם.

שניהם ,ה״חוות דעת״ וה״באר יצחק״ ,הביאו עוד ראיה לדבריהם :הראשון,

אפרים" ,20שכתבו
19
ה״חוו״ד" ,מה״משנה למלך"’ ,1והשני ,ה״באי״צ" ,מר",מחנה
שאם אחד הלוה לחבירו מעות לזמן קצוב ברבית קצוצה ,ואחרי כן תובע המלוה את
מעות ההלוואה בחזרה קודם הזמן הקצוב ,מפני האיסור שיש בקיום ההתחייבות

של הרבית ,הדין עמו.

אבל לא ראיתי שה״מל״מ" וה״מחנה אפרים" ידברו על האופן שהלוה רוצה

ומסכים גם עכשיו לשלם את הרבית ,והמלוח בלבד הוא שחוזר בו מפני האיסור
שבדבר .באופן כזה נוכל באמת לומר ,שד,מלוה איננו יכול לדרוש מעותיו לפני
הזמן הקצוב .דבריהם יתכנו באופן שגם הלוה ,או רק הלוה ,חוזר בו ואינו רוצה
לשלם את הרבית ,שאז בודאי אף על פי שהמלוה .כמובן ,איננו יכול לדרוש את

הרבית ,אבל יכול ויכול לדרוש את מעותיו בחזרו*"

ומכיון שלראיותיהם של ה״חוות־דעת" וה״באר־יצחק" אין יסוד ,ודבריהם

מנגדים לרבותינו הראשונים ,הרשב״א והריטב״א (ולא שראו אותם וסתרום ,אלא
שלא הביאום כלל) ,ודאי שאנו אין לנו אלא דברי הראשונים .ולפי זה אילו היינו
באים לדון על משפט שיילוק מנקודת איסור הפעולה בלבד ,היינו אומרים

שההתחייבות בעצם קיימת ,אלא שאסור למלא אותה .ואם אנטוניום היה טוען שמצד:
אין מניעה והוא מוכן לקיים התנאי ,לא היה שיילוק יכול לתבוע ממנו בחזרה
את הכסף.

״אילו היינו באים לדון...״ — וזוהי ר,שאלד" לא נקודה זו של איסור הפעולה
מכרעת כאן ,אלא נקודה אחרת לגמרי.
19

פלוה ולוה ,פ״זז.

20

הלואר" סיפן לז.

שיח
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כח החיים של גוף

האדם

איננו שלו,

של האדם —

זוהי הנקודה .לא בלבד שהאדם אסור לאבד את חייו ,כולם או מקצתם ,אלא שאין
החיים הללו שלו כלל .אם הוא מוכר או נותן או ממשכן את בשר גופו לחתיכה
ולקציצה למי שהוא׳ הרי זה כאילו מקנה דבר שאינו שלו ,שאין הקנין נתפס כלל.
"ה׳ נתן וה׳ לקוד איננה מליצה של תנחומי! גרידא ,אלא שזוהי הגדרת המציאות.

נתן הקב״ה את החיים להאדם שישתמש בהם ,אבל לא שיהיו קנויים לו לעשות בהם
כאדם העושה בתוך שלו .לקחת את החיים בחזרה אפשר רק למי שנתנם ,להקב״ה.

ולא לאדם עצמו .איננו בעל־הבית ,במובן זה ,על

עצמו 1

מנין היסוד להנחה זו מבחינה ההלכותיתז
העירני לראשונה על יסוד זה לשונו של אדמר״ר הזקן ,בעל ה״תניא" ,בשלחן־
 21ובפוסקים “,
ערוך שלו .שהאדם אסור לחבול בעצמו — מבואר במשנה וגמרא23
22

אלא שבמקום שבכל אותם המקורות כתוב ש״אינו רשאי" או ש״אסור" ,הנה ניסת

הרב” דין זה בלשון זו" :אסור להכות את חברו אפילו הוא נותן לו רשות להכותו
כי אין לאדם רשות על גופו כלל להכותו ."...הבליע הרב בנעימה,
דרך־אגב ,נקודה נפלאה" :אין לאדם רשות על גופו כלל" ז

ובאמת אף עיקר דינו של הרב ,שהאיסור להכות את חבירו הוא גם באופן

כשחבירו נותן לו רשות על כך ,עיקר דין זה אינו מבואר לא בסוגיית הגמרא ולא

בפוסקים .מה שמבואר במשנה ,24שהאומר סמא את עיני ע״מ לפטור חייב׳ אינו
ענין לזה ,כי שם הנדון הוא על חיוב התשלומין ולא על איסור הפעולה .אדרבה ,אם

משם ראיה ,הלא מבואר בגמרא ובפוסקים הטעם ,מפני שאינו מוחל בלב שלם,

ובחבלה שאין בה משום ראשי אברים אם אמר לכתחילה על מנת לפטור פטור

באמת (וראה שם פרטי הדינים) ולענין האיסור שבדבר ,הרי מפרש הרב שלא מועיל
כל רשות כלל.
אבל יש להביא ראיה לדברי הרב מסנהדרין " :25איבעיא להו בן מהו שיקיז
דם לאביו ז" ופשטו שם שלרפואה מותר .ואם נאמר שכשנותן לו רשות מותר לחבול

בו ,מה היא הבעיא בהקזת דם ,ולמה צריכים הטעם של רפואה ,הרי בלאו הכי מותר,
כיון שנותן לו רשות .ואין לומר ,שדוקא בבן על אביו לא מועיל רשות ,אבל במכה

סתם אדם ,שהוא איסור אחר ,מ״לא יוסיף להכותו" ,תועיל נתינת רשות ,שהרי שם
21

ב״ק s ,ב ודא ב.
רמב״ם ,חובל ומזיק ,פ״ה ה״א! סור ושו״ע ,חו״מ ,סימן תב סעיף לא.

23

ב״שלחגו" ,ח״ה ,הלכות נזקי גוף ונפש ,סעיף ד.

24

ב״ק ,דב א.

25

פד □
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בגמרא ” הביאו ברייתא ממכילתא ,שגם הלאו של הכאת אביו ואמו הוא מ״לא
יוסיף"" כי הפסוק .מכה אביו ואמו מות יומת" מדבר רק על העונש" ואין עונשין
אלא אם כן מזהירץ ,ואזהרתו מלאו זה עצמו של .לא יוסיף".

שוב יש להביא ראיה שאץ מועיל נתינת רשות לחבול בגופו — ומשם
גם נראה להדיא שאין חילוק בזה בין מכה אביו למכה אתר — מסנהדרין שם:

.רב לא שביק לבריה למישקל ליה סילוא (קח שנתחב בבשרו) ,מר בריר .דרביגא

לא שביק לבריה למפתח ליה כוותא (כוויה להוציא ליחה ממנה)" דילמא הביל
והוד .ליה שגגת איסור .אי הכי אחר נטי (.לא ליפתה שהרי כל ישראל הוזהרו על
חבלת חברו דכתיב לא יוסיף" .רש״י) ז אחר שגגת לאו ,בנו שגגת חנק" .אנו רואים

שבץ באביו ובין באחר ,נתינת רשות אינה מועילה ,ולכן חששו האמוראים שמא
יעשו בניהם תבלה בשגגה ,ולכן הקשו .אי הכי אחר נמי" ,ולא אמרו בפשיטות שיתן

להם רשות גם על מה שיחבול בשגגה ושוב לא יהיה כאן אפילו שגגת איסור כלל.
סימן" שרשות אינה מועילה.

ומתוך כך יש לתמוה על ה״מנחת חינוך" ” ,שכתב מפורש להפך ,שבין במכה

אביו .ואמו ובץ במכה לאיש אחר ,אם המוכה נותן לו רשות אינו עובר על איסור,

ולא הביא שום ראיה לדבריו ,אלא כותב "אע״פ שלא מצאתי זה מפורש ,מ״מ הסברא
נותנת כן" .לא נעלמו אמנם מה״מנחת חינוך" דברי הגמרא בסנהדרין ,שיש להוכיח
משם להיפך ,וכך כתב. :ומה דמבואר כאן בש״ס דאיבעיא לענין להקיז דם היינו
שלא מרצון אביו ,ומ״מ מסקינן דפטור כיון דהוא לרפואה ,וכן הנהו תנאי (ודאי
ט״ם הוא ,וצ״ל. :אמוראי") דלא שבקו לבניהם ליטול להם קח ,היינו דילמא יעשו

חבלה שלא לצורך בשוגג שלא מרצון אביו" .אבל מלבד מה שעצם הדברים דחוקים
מאד לפרושו .שכל הבעיא בהקזת דם לאביו היא נגד רצון אביו ,מה שאין זה

במשמעות הפשוטה כלל ,הנה מלבד זה יש לתמוה עליו מדברי הרמב״ם ” והטור

ושו״ע“ שפסקו .שאם יש אתר לא יקיז הבן דם לאביו ואמו ,אבל אם אין שם

אחר והוא מצטער הרי הוא מקיז .כפי

סד,

שירשוהו

לעשות" .הרי

שפרשו הבעיא של הקזת דם והפשיטות של הגמרא שלרפואה מותר כ ש ה ר ש ו ה ו

ועושה ברצון אביו ואמו ,אלא שאם יש אחר חששו כאותם האמוראים שלא הניחו
לבניהם ,ואם אין אחר העמידו על הדין שמותר לרפואה .אנו רואים אפוא שנתינת

הרשות כשהיא לעצמה ,מבלעדי ההיתר של רפואה וצורך ,אינה מועילה כלל .אף
סד .שכתב ,שהאמוראים חששו שמא יעשו חבלה שלא לצורך ושלא מרצון ,דחוק,
כמובן ,מאד" :שלא לצורך" אמנם יש חשש ,אבל .שלא מרצון" ז וכי מי זה מונע

26
27
28

פה א.
פצוה סח.
ספרים ,פ״ה ה״ז.

29

יריד ,רפא a
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אותם למחול להם לכתחילה על תתבלה שיעשו בשוגג גם שלא לצורך ,אתר־ שהם
זקוקים עתה להטיפול הרפואי של בניהם בהסרת הקוץ וכדומה ז

וראיתי שגם ה״סורי אבן"” דן בספק זה ,אם נתינת רשות של המוכה
מועילה להסיר האיסור מהמכה .ומעניין :שלשה גאונים מטפלים בשאלה אחת

(מבלי שראו זה את זה) .ושלשתם מגיעים למסקנות אחרות .הרב בשו״ע אוסר גם
בהכאת חברו ,ה״מנחת חנוך״ מתיר גם באביו ואמו ,וה״טורי אבן״ מכריע :באביו
ואמו אין הרשות מועילה ,ובאחר מועילה .ראייתו לאיסור באביו ואמו הוא מהאמוראים

בסנהדרין שמנעו את בניהם להסיר הקוץ וכדומה ,אף שיכלו למחול להם (ולא עלה
בדעתו אותו הפירוש הדחוק של ה״מנ״ח") .ואע״ם שבגמרא אמרו« :אי הכי אחר נמי".
אומר הגאון. :היינו בסתמא היכא דלא מחל בהדיא" ,והדוחק מובן .אבל מה שיש
לתמוה על ה״טורי אבד הוא על ראייתו להיתר באחר" :כדמוכח בסופ״ח דב״ק

(דף צג)״ .ותמוה :מה ענין זה לזה ז שם ,בבבא־קמא ,הנדון הוא על פטור התשלומין
ולא על איסור המעשה ,ואם על התשלומין ,שאינם אלא ממון בעלמא ,שמענו שיכול

למחול .וכי בשביל כך יש להסיק מזה שגם על האיסור ,שהוא לאו שבתורה ,לאו ככל
הלאוין ,אפשר למחול ז שגי הדינים ,התשלומין והאיסור ,אינם קשורים כלל זה בזה,

ויוצאים כל אחד מהם מפרשיות מיוחדות בתורה ,וכבר מצינו בכתובות ’,אופן,
שתשלומין אין כאן ועל הלאו עבר ולוקה עליו .וכגון שהכהו מכה שאין בה
שוד ,פרוטד.
ואם נבוא לדון על הדבר מצד הסברא ,מסופקני מאד אם צודקים דברי
ה״מנחת חנוך״ ש "הסברא נותנת כן״ (שיכול המוכה למחול) .מסתבר להפך :דבר
שהוא בעצמו אסור לו לעשות ,שהרי איננו רשאי לחבול בעצמו ,איך הוא יכול לתת

רשות לאחר על כך ז יש אמנם לדחוק ולומר שאף על פי שהוא אסור לחבול בעצמו

אבל הרי זהו איסור אחר ,ולא הלאו של .לא יוסיף" ,ולכן כשנותן רשות לאחד,
אין גם על האחר הלאו של "לא יוסיף" .אבל הסברא של הרב בשו״ע שלו מכרעת

מצד אחר :אין הגוף ברשותו של האדם כלל ,והרי זה כאילו נותן רשות על גוף

של אתר ,על דבר שאינו שלו!.’2
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וידית הגר״י ק ל פ ם ,העירני על שתי ראיות שאץ נתינת רשות מועילה לחבול
את חברו :א) פגיטין (כא ב) ,שעל מה שאמרו שם במשנה .על הקרן של פרה

(כותבים את הגם) ונותן לה את הפרה ,על יד של עבד ונותן לה את העבד*

שאלו בגמרא. :בשלמא יד דעבד לא אפשר לפיקצייה (ופרש״י. :ואינו רשאי
לחבול בו ואם חבל בו יצא לחירות בראשי אברים אלפא אינו רשאי לחבול בו*)

אלא קרן של פרה* וכר ,ומשמע מזה שיד של עבד אץ שום אפשרות לקצצו,

ואם פועיל רשות הלא יש אפשרות שהעבד יסכים לכך שיצא לחידות ,שמע

משפם שיילוק

Cff

וסברא זו של הרב מבצבצת ועולה גם מלשון הרמב״ם" :ומוזהרין בי״ד
שלא ליקה כופר מן הרוצח ,ואפילו נתן כל ממון שבעולם ,ואפילו רצה גואל הדם
מינה שבכל אופן אסור  1ב) מכתובות (לב א) ,שרצו למצוא קולא בלאו של
חובל בחברו נגד לאוין אחרים ,ואמרו• :מה לחובל שכן הותר מכללו גבי״ד",
היינו שבי״ד יש להם רשות להלקות למי שמחוייב מלקות .ולמה לנו לחפש היתר

אצל בי״ד ,הלא בכל חובל בחברו ממש יש למצוא היתר כשזה נותן לו רשות,
שמע מינה שזה באמת אסור.
ואני מחזק את הראיה השניה :כשנשקול בדעתנו מה היא קולא יותר

גדולה ,אם מה שהותר מכללו בבי״ד או מה שמותר כשחבירו נותן לו רשות,
עלינו להכריע שה״קולא׳* של האופן השני היא יותר גדולה ,וראיה לדבר :כשיש

במצות־עשה דוגמת הקולא השניה ,ר״ל :שהמצור ,היא לטובת חברו וכשחברו

אינו רוצה בטובה זו אין כאן מצוה כלל ,אזי מצות־עשה כזו אין בכחה לדחות
לא־תעשה ,כדין כל עשה שדוחה לא־תעשה ,כמבואר בכתובות (ם א) ,וראה
שם בתוספות ,ואילו בעשה ש,הותר מכללו" אין זה מחליש כחו שלא ידחה
לא־תעשה ,וא״כ כשהגמרא רצתה למצא קולא בלאו של חובל ,היתה צריכה

לתפוס הקולא היותר גדולה ולומר שכן אם חבידו נותן לו רשות ,פי איכא
ללאו כלל״ (כלשון הגמרא, :מי איכא לעשה כלל").

ובכל זאת נראה שיש לדחות ראיה זו ,שאם נניח שנתינת רשות מועילה

להתיר להכות חברו יש להסביר בטעם הדבר על פי מה שאחד גדול העירני על

לשון הרמב״ם חובל ומזיק ,פ״ה ה״א, :כל המכה כו׳ דרך נציון (והוגה שצ״ל:
בזיון) הרי זה עובר בלא תעשה" כר ,ובפשוטו כוונת הרמב״ם במה שכתב

,דדך בזיון" ,הוא להוציא כשעושה לרפואה או דרך שתוק בעלמא ,אבל אם
נניח שמחילת המוכה מועילה יש לומר שגם זה בכלל ,ששוב אין זה דרך בזיון
כשהלה פרשהו על כך .ומעתה אי־אפשר להגמרא לומר קולא בחובל שכן הותר

כשזה מוחל ,שאזי אץ זה בגדר חובל כלל ,שגדרו של חובל הוא .דרך בזיון",
אבל כשאמרו ,שכן הותר מכללו בבי״ד" ,אין לומר שסכיון שעושה לשם קיום

מצות מלקות אין זה דרך בזיון ,שהרי אדרבה כל עיקר מצות מלקות הוא שיהיה

דרך בזיון ,כאמור; ,ונקלה אחיך לעיניך" ,וראה במשנת מכות (כב סוף ע״ב)

וברש״י שם בד״ה ,נתקלקל" ,ובגמרא שם (כג א) .וא״כ הוא גדר של חובל ממש,
אלא שהותר בבי״ד.
ומטעם זה עצמו נראה לדחות גם מה שיש ,לכאורה ,להביא ראיה על כל

פנים למכה אביו שלא מועיל רשות ,ממה שאמרו בסנהדרין (פה ב) וברמב״ם
(פ״ה ממטרים) ובטור ושו״ע יי״ד (רפא ה) ,שאץ הבן נעשה שליח בי״ד להלקות
לאביו .משנפסקה ההלכה באופן סתמי ,משמע שבכל אופן אסור ,והלא יוכל
להיות שאביו מקבל עליו את הדין וחוזר בתשובה ורוצה שילקוהו המלקות
שנתחייב ונותן רשות .אבל לדברינו אץ מכאן ראיה כלל .שלעולם כשנותן

רשות יש לומר שמותר ,ששוב אין זה דרך בזיון ,אבל כשנותן רשות על

מלקות ,שנתחייב בבי״ד ,אי־אפשר לומר שאץ זה דרך בזיון ,שהרי כל עיקר
מצות המלקות הוא שיהיה דרך בזיון, :ונקלה".

ן
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לפוטרו ,שאין נפשו של זה הנהרג קניין גואל הדם׳ אלא קניין ה ק ב״ ה״  .33לא
הסתפק הרמב״ם בזה שאין נפש הנהרג קניין גואל הדם ,אלא הוסיף ביאור" :אלא

קניין ה ק ב " ה"! אין מכאן ראיה אמנם על חבלה במקצת הגוף ,כשהאדם ישאר

עוד בחיים ,אבל היסוד העקרוני יש כאן :נפש האדם היא קניינו של הקב״ה.
ונראה להוכיח יסוד זה מסוגיא בסנהדרין " :34מנין לרואה את חברו שהוא
טובע בנהר או היה גוררתו או לסטין באין עליו שהוא חייב להצילו תלמוד לומר לא
תעמוד על דם רעך והא מהכא נפקא ,מהתם נפקא :אבדת גופו מנין ("כגון נטבע בנהר

מנין שאתה מצווה על השבתו" .רש״י) תלמוד לומר והשבותו לו? אי מהתם "...ולכאורה
אין הקושיא מובנת :אם נאמר שכל החיוב להציל את חברו הוא רק מאותו הפסוק

של השבת אבדה ("והשבותו לו") בלבד ,הרי יצא לנו שאם הוא מאבד את עצמו
לדעת אין כל חיוב להצילו ,שהרי כך הוא הדין באבדה מדעת ,כמבואר בבבא־
מציעא ,33ולפיכך אנו צריכים להפסוק של "לא תעמוד על דם רעך" ,ללמד שגם

באופן כזה יש חיוב להצילו .וב״קומץ למנחה״ שבסוף ספר ״מנחת חינוך״  34עמד

על זה ,ובא מתוך כך למסקנא תמוהה ומוזרה ,שבמאבד עצמו לדעת אין גם הלאו

של לא תעמוד על דם רעך! הוא אמנם סיים על חידושו זד" .כן נראה לי ברור",

בכל זאת ודאי שישתקע הדבר ולא יאמר ,וח״ו לומר שאם אדם השליך עצמו לנהר
וכדומה שלא יהיו הרואים מחוייבים להצילו .ועוד זאת :הרי על כל פנים המאבד

עצמו לדעת עושה איסור ועובר על "ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש" ,ואם כן

זה הרואה ויכול להצילו ,אף אם איננו מתוייב מצד עצם ההצלה ,הרי מכל מקום

ודוגמת סברא זו כתב בשו״ת "תורת חסד" ,להגרש״ז מלובלין ,ז״ל (חאו״ת,
סימן ד) ,בענין הלאו של "לא תעשון כן" ,שיש על מחיקת השם וכתבי הקודש,

שיש מהפוסקים שסוברים שאם מוחק לצורך איזו מצוד .מותר ,שאין זו השחתה
אלא תיקון ,והקשו עליהם מסנהדרין (קיג א) ,שעיר הנדחת שיש בה מזוזה אין
שורפין אותה ,וקשה :למה לא ישרפו ,הרי עושה זה לצורך קיום מצות שריפת

עיר הנדחת ז ותירץ :דוקא כשעושה לצורך איזו מצוה שהיא ,שאין ההשחתה

עצמה המצוה ,יש לומר שמותר ,אבל בעיר הנדחת אי־אפשר לומר שכיון שעושה
לצורך מצוד .אץ זה דרך השחתה ,שהרי כל עיקר המצוד ,של שריפו! עיר
הנדחת היא ההשחתה והכליון.

אלא שכל זה מספיק רק לדחות הראיות מ״הותר מכללו" בכתובות וממלקות
הס בסנהדרין ,אבל לאמתו של דבר קשה לומר שאם נותן רשות שוב אין זד.

דרך בזיון ,וכי המבזה אפילו את עצמו כלום איננו מבוזה ז
 33רוצח ,פ״א ה״ד.
||

 34עג א.
 35כה ב.

 36מצוד .רלז.
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 .37ונראה שגם ה״מנ״ה" לא גתכוין לומר
מאיסורא"* *
39
38
**
הוא מחוייב מצד "לאפרושי
אלא שאין בזה המצות־עשה של "והשבותו לו' והלאו של "לא תעמוד" ,אבל יודה
שמכל מקום יש חיוב מצד לאפרושי מאיסורא .אולם לפי זה הוא "מדויל ידו

משתלים" ,שהוא עצמו חידש * ,3שאם יכול להציל אדם מן העבירה יש בזה הלאו
של "לא תעמוד" והעשה של "והשבותו לו" ,שאם על הגוף אמרו כך כל שכן על

הצלת הנפש מן העבירה ,ואם כן במאבד עצמו לדעת אפילו אם נודה לו שמצד
הצלת הגוף אין לא העשה ולא הלאו ,אבל סוף סוף הרי יש כאן משום הצלה

מעבירה ,שלדעתו הרי יש בזה גופו אותה העשה עצמה ואותו הלאו עצמו!
אבל באמת נראה שאף מצד עצם הצלת חיי הגוף יש על מאבד עצמו לדעת
הלאו של "לא תעמוד" ,ואם משום שאלת הגמרא שזה ידענו מ״והשבותו לו" ,והרי

מצד השבת אבדה אין במאבד עצמו לדעת אלא דין של אבדה מדעת שאין בה חיוב
השבה ,הנה לפי היסוד שאמרנו נראה באמת שגם המצות־עשה של "וד,שבותו לו"
יש במאבד עצמו לדעת ,שכל המושג של "אבדה מדעת" לא שייך

בחייו

של

אדם :הממה של האדם שלו וברשותו הוא ויכול לאבדו מדעת,

אבל נפשו וחייו אינם שלו ("קניין של הקב״ה" כלשון הרמב״ם) ,ואין הוא הבעלים

שלהם שיוכל לאבדם מדעתו ומרצונו.
ואולי יש להוציא יסוד זה גם מעצם לשון הכתוב .מה הלשון אומרת" :ואך
את דמכם לנפשותיכם א ד ר ו ש" ז הלשון "דרישה" במובן של תביעה לא מצינו

בשום מקום על עבירות שבין אדם למקום .מצינו רק הלשון "פקידה"" .פוקד עון

אבות על בנים"" ,ואפקוד עונה עליה"" ,ותפקוד עלי עון האשד ,".וכן בהרבה
מקומות .במושג "דרישה" משתמשים במקרא על תביעת דבר של אחרים ,אם
ממון או נפש ,כמו "עד דרוש אחיך אותו" בהשבת אבידה" ,ודרשתי את צאני

מידם"" ,וגם דמו הנה נדרש" ,וכאלה עוד .אם מאבד עצמו לדעת הוא עבירה

בלבד ,אין הלשון "דרישה" הולמת את העניו .סימן שיש כאן פגיעה בדבר שאינו

שלו ,כשופך דמו של אחרים ,אשר "דורש דמים אותם זכר" ,ואף כאן הקב״ה
מובע מהאדם את הדם והנפש שנמסרו לו והוא אבדם”.
 37ראה רש״י ב״ק ,כת א ,בד״ה ״איסורא״» תוספות ורש״י עבת ,ג א« •סורי אכן".

באבני מלואים לחגיגז; ,יג א.
 38פצוה רלט.

 39בפקום אחד פצינו אמנם" :והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי אשר ידבר בשמי

אנכי אדרוש סעפו* (דברים ,יח ים) .פה כבר אין תביעה על דבר של אחרים,
אלא סתם עבירה שלא שמע לדברי הנביא .אמנם לפי הפבואר בגמרא (סנהדרין,
סט א) ,שהפסוק הזה מדבר אף על נביא הכובש את נבואתו ,יתכן לפרש שהקב״ה
כאילו תובע מהנביא את הנבואה שמסר לו על פנת להשמיעה היכן היא.
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שבעצם החיוב של חובל הוא "עין תחת עין ממש" ,ומה שמשלם דמים הוא בתורת
כופר בעד העין שלו ,של המזיק ,וזהו כוונת ר׳ אליעזר שאמר "עין ממש" ,ואף

חכמים לא נחלקו עליו בעיקר הסברא ,אלא שר״א סובר שמתוך זה יוצא ששמין

את העין של המזיק וחכמים סוברים שהשומא היא על העין של הניזק ,ושניהם
לא הזכירו

את ה ו מ ב " ם,

שאומר כמעט

מפורש

סברא

זו.

ובצירוף שתי הנחות אלו :שהאדם אינו "בעה״ב" על עצם גופו ואבריו,
ושהחיוב של חובל בעצם וראשונה הוא לחסר גופו של המזיק מאותו האבר

שהחסיר לחברו ,בצרוף שתים אלו יהיו מובנים היטב דברי הרמב״ם באחת מהלכותיו,

שכל המפרשים תמהו עליהם .בהלכות חובל ומזיק " פוסק הרמב״ם ,שמי שהודה

בעצמו שחבל בחברו ,ולא היו שם עדים ,פטור מן הנזק וחייב רק בשבת ובושת
וריפוי .תמהו עליו” :הרי נזק הוא ממון ולא קנם ,שנאמר מודה בקנס פטוד ,ובבבא־
 54אמרו
5551
53
52
קמא ” אמרו בפירוש שכל החמשה דברים הם ממונא .ועוד שבכתובות
במשנה" :האומר פתיתי בתו של פלוני משלם בושת ופגם על פי עצמו" ,ופגם זהו

נזק" .שני הגאונים הנ״ל נתכוונו שוב לדבר אחד לישב דברי הרמב״ם על פי
ההנחה האחת ,שהחיוב של חובל הוא על "עין ממש" ,והדמים הם בתורת כופר,
וכתבו שמכיון שכן אין בזה משום "הודאת בעל דין כמאה עדים" .טעם הדבר:

"הודאת בעל דין" שייך רק בדבר שהחיוב בא ממילא ,מצד המעשה שהיה ,הלואה

ומכירה וכדומה ,והבי״ד אינם אלא מבררים את המעשה ומודיעים את הדין ,ולכן הוא
.בעל דיך ,שכשמודה שלוה כסף וכדומה ,הרי אם היתר ,הלואה כבר נתחייב .אבל

בדבר שבי״ד הם המחייבים ,לא שייך הודאת בעל דין ,שכל זמן שהבי״ד לא
חייבוהו איננו חייב כלל אפילו אם המעשה היה אמת ,ולכן איננו בעל דין כלל .וכיון

שהחיוב של חובל בעצם הוא לא ממון אלא עין ,הרי על עין ממש אי אפשר שיתחייב
מבלעדי בי״ד ,שזהו כבר גדר של עונש ,ולכן איננו בעל דין כלל ,אע״פ שזד1

ממונא ולא קנם .ולכן במפתה ,ששם חיובו הוא לא בתורת "עין תחת עין" ,אלא

למדים בגמרא מפסוק "תחת אשר עינה" ,שיש גם בושת ופגם ,שם באמת שייך
הודאת בעל דין ומתחייב בהודאתו.

ותמה אני על דבריהם :הרי עדים זוממין ודאי אין חיובם תלוי אלא בבי״ד,

שלא מצינו בתורה בשום מקים חיוב על העדים לשלם כפי שרצו לחייב מלבד

בפסוק של "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו" ,והלא הפסוק הזה מדבר לבי״ד
 51פ׳יה ד",ו.

 52הראב״ד וה״מגיד משנה" ועוד.
 53ד ב.
 54מא א.

 55וה״מגיד" השאיר הדבר ב״צריך עיון*.
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ולא להערים ,ולפי דבריהם יצא שבעדים זוממין ,אפילו אם נאמר שחיובם הוא

ממון ולא קנם ,לא שייך "הודאת בעל דיך כלל ,והרי זה נגד תלמוד ערוך“
שהסוברים עדים זוממין ממונא הוא משלמים על פי עצמם ’״.
אבל לפי הנחתנו הקודמת ,שעל הגוף ואברי הגוף אין לאדם רשות כלל,

מלבד רשות ההשתמשות בהם לעבודה וכדומה ,הרי יתבארו דברי הרמב״ם היטב:
מכיון שבעצם הוטל החיוב של חובל על "עין ממש" ,והדפים הם כופר העין ,ועל
העין אין האדם בעלים כלל ("שאין לאדם רשות על גופו כלל") ,הרי כל הגדר של
"הודאת בעל דיך אין כאן ,כי הוא איננו הבעל דין של העץ ,ולכן לא יוכל להתחייב

על ידי הודאת עצמו ,מה שאין כן בפגם של אונס ומפתה ,שאיננו בגדר "עין תחת
עיך ,ותחילת חיובו הוא רק ממון ,שם הוא "בעל דיך ויוכל להתחייב בתורת "הודאת

בעל דיך .בממון באמת אין הבדל בין אם החיוב בא ע״י בי״ד או לא :אף כשהחיוב

בא ע״י בי״ד אנו אומרים בו "הודאת בעל דיך ,וכמו בחיוב ממון של עדים זוממין,
וממון של חובל אין הטעם מפני שמתחייב ע״י בי״ד ,אלא הטעם הוא שאיננו
"בעל דיך כלל על העין.

אגו רואים ,אפוא ,שאבריו של האדם אינם ברשותו כלל — הוא איננו בעליהם
והם אינם שלו ,ולא יוכל לעשות בהם שום משא־ומתן (מלבד שיעבודים של מלאכה

ועבודה) ,ואינם נתפסים לא במכירה ולא במתנה ולא במשכנתאות ואפותיקאות
וכדומה.
 56ב״ק ,ה א ,ומכות ,ד ב.

 57בעודנו חי ,הגרמ״מ אפשטין ,ז״ל ,כתבתי לו באחד מחילופי־המכתבים שבינינו

הערה זו על ספרו ,והשיב לי כי "ועשיתם" האמור בעדים זוממין אין פירושו

עשיית החיוב ,שהחיוב בא ממילא שלא על ׳־י בי״ד כל ׳" ,ועשיתם" פירושו
עשיית הגבייה ,שבי״ד צריכים לקיים בהעדים את החיוב ,אבל עצם החיוב אינו

תלוי בבי״ד .ותמהני בשתים :א) הלא הפסוק "ועשיתם" מדבר לא בלבד על

חיוב ממון גרידא ,אלא אף על חיוב מיתה ומלקות ,והכל נכלל בכלל זה של
"ועשיתם לו כאשר זמם" ,ובמיתה ומלקות הרי מבעלדי הבי״ד אין שום חיוב,
ואם כן" ,ועשיתם" פרושו לא בלבד ההוצאה לפועל ,אלא אף עשיית החיוב,
ומנין לנו אפוא חיוב חדש על ממון מבלעדי הבי״דז ב) מנין להגמרא שם

להוכיח שר׳ עקיבא סובר שעדים זוממין הוא קנם ,והלא ר׳ עקיבא לא אמר
אלא שמשלמים על פי עצמם ,ולדבריו הלא אפילו אם הוא ממון אין משלמים
על פי עצמם אם החיוב בא על ידי בי״ד ,ור׳ עקיבא הרי בין כה וכה מפרש

"ועשיתם" במ״בן של עשייה החיוב על ידי בי״ד ,שהרי כשסובר שהוא קנס דינו
ככל קנס שאין חיובו בא אלא בבי״ד ,וכיון שכבר אנו אומרים שר׳ עקיבא מפרש

"ועשיתם" על החיוב

«ין לגו ראיה שסובר שזהו קנס.

לאור ההלכה

שנח

החוזה של שיילוק־אנטוניום הוא ,לפי ההלכה ,בטל ומבוטל מעיקרו .בסל
ומבוטל אפילו במקרה אם חתיכת הבשר החי לא היתד ,מסכנת את כל חייו של

האדם .כל־שכן כשבאמת אין כל בטחון ש״ניתות" כזה לא יוציא את האדם מן

העולם לגמרי.
.הנשמה לך והגוף פעלך« הנשמה לך והגוף שלו*.

.קניו של הקב״ה״

1

תוספת דברים ל״משפט שיילוק׳
.בפשוטו — כתבתי בהערה

28

— כוונת הרמב״ם במה שכתב .דרד מיוד (.כל

המכה — דרד בזיון הרי זה עובר בלא תעשה") הוא להוציא כשעושה לרפואה או דרך
שתוק בעלמא ...קשה לומר שאם נותן רשות שוב אין זה דדך בזית ,וכי המבזה אפילו את

עצמו אינו מבוזה ".
וכאן — מקום להתווכח .אמנם ,בזיון ודאי יכול לעשות אפילו אדם לעצמו ,כאותה
שאמרו. :אינו דומה מתבייש בעצמו למתבייש מאחרים״ * ,וכן. :אדם רשאי לבייש את

עצמו" /ולכן אפילו שחובל בעצמו או נותן רשות לאחרים לחבלו ,אין זה מוציא מיד־
הכאה .דרך בזיון" ,ואם על הבושת בעצמו אין איסור ,אדם רשאי לבייש את עצמו ,אבל

על ההכאה דרך בזיון אין לו רשות .אבל כבר כתבתי שם שהגירסא ברמב״ם היא .דרד
נציוך ,אלא שהוגה. :דרד בזיון" .ויש מקום לומר שבשינוי הנוסח תלוי כל עיקר נקודה

הדיון שלפנינו .אדם יכול לבזות את עצמו ,אבל אין אדם מתקוטט עם עצמו .ואם כן,
כשאדם נותן רשות לחברו לחבול בו ,אול• אין זו הכאה .דרד נציון" ,ואין בו איסור.

אבל אם באמת יש הבדל זה בין נציון לביזון ,אני רוצה להוכיח שהגירסא
הנכונה היא — .בזיון״ .אגב ,כד — בזיון — כתוב גם בסמ״ג’ .הוכחתי :בכתובות*

אמרו שר׳ שמעון בן לקיש סובר כשם שחייבי מיתות שוגגים פטורים מתשלומים כ 

חייבי מלקיות שוגגים פטורים מתשלומים ,ולמד מהסמיכות של .מכה בהמה ישלסנה
ל.איש כי יתן מום בעמיתו" :מה מכה בהמה אין חילוק בין מתכוין לשאינו מתכות

ובין שוגג לסזיד ,כך חובל בחברו כשם שפטור מתשלומים במקרה שחייב מלקות — כגון
שהכה הכאה שאץ בה שוד -פרוטה ,שחייב מלקות ,ובשעת מעשה קרע בגדים שלו — במתכוין

ובמזיד ,כך הוא פטור בשהכה באינו מתכוין ובשוגג .ואם נאמר ,שאין איסור חובל בחברי

אלא דרך נציון ,מה דמיון הוא זה לחייבי מלקיות שוגגים ומה ראיה היא זו ז כשמכה באינו
מתכוין ובשוגג הרי אץ כאן דדן■ נציון כלל ,ולא שיש כאן שגגת מלקות ,אלא אפילו שעשי•
כן במזיד אין כאן איסור כלל ,ולמה יפטר על ידי כך מתשלומים ז וקל וחומר הוא מאותה
שכתבו התוספות בבבא־קמא ,5שאף שחייבי מיתות שוגגים פטורים מתשלומים ,הרי זד.
בשוגג דוקא" ,שיש בו איסור מלאכה" ,אבל .מלאכה שאינה צריכה לגופה" ש.אין איסוי

מלאכה" אינה פוטרתו מתשלומים .ב״סלאכה שאינה צריכה לגופה" הדבר תלוי במחלוקת
ראשונים אם .אץ בה איסור מלאכה" ,אבל על כל פנים היסוד של התוספות קיים :כשאיז
1

תענית ,מ״ו ב׳.

2

בבא־ססא ,צ״א א'.

3

עש ין ,זד.

4

ל״וו א׳.

5

?*ה א׳ ,ד־ת 3תניתי4

של

לאור ההלכה

בו מעשה האיסור אינו נפסר מתשלומים .וכאן ,אם בהכאה שאינו דרך בציון אף במזיד את

בו איסור .בודאי שאין לפטרו מתשלומים לא במזיד וכל שכן שלא בשוגג .אבל אם הגירסא

ברמב״ם היא .דרך בזיוף הדבר מובן .דרך בזיון ודאי יוכל להיות אף בשוגג ובלי כוונה
שהרי יתכן גם ״הישן שביישו״ “ ,ואם על עצם הבושת הוא פטור כשלא נתכוין .לביישו ’
אבל על ההכאה דרך בזיון חייב.
ואם נעמיד את הגירסא ברמב״ם ״דרך נציון״ * ,בעל כרחנו לומר שאין הכוונה
שעכשיו ,בשעת ההכאה ,הוא מתכוין להכות בהצותו את הברו ובהתקוטטותו עמו ,שהדבר

נסתר מדברי הגמרא בכתובות שהבאנו ,אלא הכוונה שתהיה הכאה כזו ,שהיא ,המכה — כ״ף
קמוצה ,ולא סגולה — מכת נציון ,ולא שעשוייה לרפואה ולתועלת חברו .וזה שנתן רשות
לחברו להכותו ,מבלי שתהיה תועלת להמוכה ,הרי זו מכת נציון.

וכל שכן בנדון שלפנינו" ,משפם שיילוק" ,שבודאי ובודאי הרי זו דרך נציון,

שאפילו אם נאמר שאין נציון אלא בכוונה מצד המכה — כ״ף סגולה — הרי יש ויש כאן

כוונה ברורה לצער ולהקניט את הנחבל ,שהרי זו היא כוונת כל עיקר ההסכם המוזר הזה:
אם לא ישלם החוב יחתוך ממנו בשר מגופו ,לשם הקנטה ונקמה וצער.

ביסוד שקבענו שאין חייו של האדם קנינו הפרטי ואיננו בתורת בעל דין על עצמו,

נראה להסביר הלכה אחת ,שלכאורה מחוסרת הבנה .קרובי הנרצח יכולים להעיד על
הרוצח ,מאחר שאין תועלת להנרצח ולקרוביו בעדותם — זוהי ההלכה שכתבו ראשונים
ואחרונים ’ ,והוסיפו שאף הנרצח עצמו כל זמן שהוא חי ואינו טריפה יכול להעיד ,יכן

קרובי המוכה יכהיים להעיד על המכה להענישו ,שאין תועלת למוכה בעדותו” .תמת
118910׳ :והרי קרוב פסול להעיד אפילו לחובתו של קרובו ,ולאו דוקא
*6
המלך"
בספר "יד
לזכותו ,ואם כן מה נפקא־מינה אם יש תועלת או אין תועלת להקרוב בעדותו ,סוף סוף

קרוב הוא ופסול ? והוא כתב ליישב ,שאין הקרוב פסול אלא כשמעיד בדבר הנוג^ג לקרובו.

אם לזכות או לחובה ,אבל כשמעיד בדבר שאינו נוגע לו ,לא לזכות ולא לחובה ,אף הקרוב
כשר .אבל לפנינו נראה שאין הדבר מוסכם ,ותלוי במחלוקת .אלא שלדרכנו יאמר אחרת.

יתכן אמנם שהקרוב פסול להעיד על קרובו ,אפילו כשאין הדבר נוגע לקרובו כלל ,לא
לזכות ולא לחובה ,אלא שכאן אינם קרובים כלל! כשם שהנרצח עצמו אינו בגדר בעל

רין על עצמו ,כך קרוביו אינם קרובים בנוגע לנפשו וחייו .אלא שמכל מקום אם היה הדבר
נוגע להם לתועלתם ,היי פסולים על כל פנים בתורת נוגע בדבר ,ולכך הוא שאמרו שאין

להם כל תועלת כלל מזה ,ואינם בכלל נוגעים בדבר ,אבל בתורת קרובים בלאו הכי.
איי לפסלם.
 6בבא-קטא ,ם״ו ב'.
ד ובספרי תצא פסקא רצ״ב יש לימוד מיוחד על פטור תשלומים בבושת כשאינו טתכוין,
ובבא־קמא ,כ״ז א' ,שבנתכויז להזיק אף שלא נתבוין לבייש חייב נם על הבושת.
ספרי הרמב״ם הנדפסים ,וב! היא אף ברמב״ם בת״י אוקספורד (צילים
 8ובז !״..
במכוז הש״ם הארצישראלי השלם) ובת״י תיסנים (צילום במוסד הרב קוק).
 9מרדני ,סנהדרין ,סימן תרצ"ה  :רמ״א בשו״ע הושז משפט ,ל״נ ט״ז ,וסמ״ע וש״ך שם
 10שם ושם.
 11הלכות עדות ,פי״נ.

משפט שיילוק

שיא

ובהסבר זה נרויח ייישב תמיר ,שתמהו האחרונים עי הרי״ף והרא״ש .שניב סרע

שציווה צוואה בפני עדים הקרובים יו ורחוקים מבניו ,אין הצוואה כיום — כד פסקו הרי'(•
 .12סעמם :יפי שהיו קרובים בשעה שנמסר יהם העדות ,ואף עי פי שאחר כן,
והרא״ש13

בשעה שמעידים ,כבר הם רחוקים ,עדות שתחייתו בפסיות וסופו בכשרות פסוי .תמהו
המהרי״ט  uוהתופים  :14הרי קרובי הנרצח כשרים יהעיד עי הרוצח ,מפני שאין הדבר
נוגע יהם כיי ,ואף כאן הרי לגבי השכיב מרע בשעה שהיה חי אין עדותם נוגע כיי ,שכן

יכול השכיב מרע יחזור בו מצוואתו כי זמן שרוצה ,ואם כן אינם פסויים כיי יהשכיב מרע,
ואימתי הדבר נוגע כשמת ולגבי היורשים ,ואז הרי הם כבר רחוקים .וזו תפיסה המתאימה

יסברת ״יד חמיך״ :כי שאין הדבר נוגע יא יזכות ויא יחובר ,אף הקרוב כשר יו .ידרכנו
אין יתפיסה זו כי ראיה מקרובי הנרצח ,ואין משם כי סתירה יהרי״ף והרא״ש .קרובי

הנרצח ,שהם מעידים עי נטיית חייו שי הנרצח ,כשרים ,ספני שאינם קרובים כיי ,ואץ

הרוצח חייב פיתה מפני שהרג את הקרוב שלהם ,איא מפני שהרג אדם מישראי ,אבי
כאן ,בצוואת שניב מרע ,שהדיון הוא עי ממונו ,שהוא קנינו שי השכיב מרע ,הקרובים
פסולים ,אף שאץ זה נוגע לזכותו או לחובתו שי השכיב מרע ,כיון שמכל מקום הם

מעידים שקרוב זה שלהם ציווה ממונו ימי שציווה.

כיוצא בזה כתב ב״נתיבות המשפט* " :15ובתופים הקשה מקרובי נרצה ...נראה

לחיק דבנרצח כשמעידין הקרובים עי הרוצח שהרג אין צריך להזכיר בעדותן שם הנרצח
כיי וכשמעידין פלוני הרג ישראל סגי ,מה שאין כן במתנת שכיב מרע דצריכין יהזכ-ר

בעדותן שם השכיב מרע שהוא נתן נכסיו שיא יהיו שיו בשעת מיתה ועשה בהן כרצינו
שנתן ימי שהיה רצונו ייתן הרי זו עדות על השכיב מרע ממש דהא מעידין עי השכ״ב
מה שעשה בנכסיו ובשעת ראייה פסויין היו* .וב״משובב נתיבות* יבעל "קצות החושך

כתב עי דברים איו שי ה״נתיבות*..." :ומה שכתב עוד שם דבנרצח נר אין צריך יהזכר

שם הנרצח כר פה שאין כן במתנת שכ״מ צריכין להזכיר שם השכ*פ כר ,דבריו אינם
מובנים דאנן בשמא יא דייקינן ולא קפדינן איא בתר טעפא אזיינן ואם אץ העניו נוגע

יו יא מיפסלי קרוביו*.
ותמהני עי גאון שכמותו — ה״קצות*• — ימה כתב כדברים האלה .הרי דברי
ה״נתיבות* מובנים מאד .ודאי שאין השם קובע ויא השם גורם .אץ השם איא סימן

יד,גוף ,וכוונת ד",נתיבות* ברורה :בנרצח אין גוף זה שנרצח נוגע יד,נידון .אין הביל

אם הרוצח הרג גוף זה שי פיוני בן פיוני או גוף אחר .נוגע ינו רק שהרג אדם מישראל,
יהיה פי שיהיה .אבי בשביב מרע הרי מוכרחים להעיד שדוקא גוף זה שי פלוני בן פלוני

השכיב מרע הוא שציוה מה שציוה ,שאם המצווה הוא מי שהוא אחר במיה כי .עדות£
שהרי הם מעידים עי איה הזוכרים עי פי הצוואה בנכסיו שי אותו פלוני בן פלוני.
ומתיר יד מוסברת ביותר נקודה חדשה זו שהכנסנו יתיז־ הדברים :אץ כאז

קרובים כיי ,שאין העדות עי גוף זה שי פלוני בן פלוני דוקא ,איא עי אדם מישראל בכיי.

 12סנהדרין ,פרק ר ,וחלקו על הנאה שהכשיר .וראה טור ושו*ע זזו*ם ,י־נ י״ד.
 13בראשונות ,סיט! ק*ה.

 14סימן ל*נ ,ס״ק ט'.
 15סור סיס! ל*4

שלב

לאור ההלכה

אשר תמהתי על ה.טורי אבן* שהוכיה מבבא־קמא ״’ . :הכני פצעני על מנת לפטור,
פטור" ,שנתינת רשות של המוכה מועילה להסיר האיסור מהמכה ,וכתבתי. :מה ענין

זה לזה ז שם הנדון על פטור התשלומים ולא על איסור המעשה" ,והוכחתי ,ששני הדינים,

התשלומים והאיסור ,אינם קשורים כלל זה בזה — כתב על זה ידידי הר״ש יש־אלי בקובץ
.התורה והמדינה״ . :17כוונת ה.טורי אבן" אינה להוכיח מממון לענין הלאו ,אלא כוונויני

לומר שהרי אמרו שם הכני פצעני ע״ם לפטור פטור ,ואם נאמר שרשותו אינה מועילה.

איך אמרו דסתם פטור ,הרי במקרה זה היה עליו ללקות ...וראיה זו ודאי ראיה אלימתא היא"
.ראיה* זו אינה לא אלימתא ולא קלישתא .וממקומו הוא מוכרע .הרי שם ,בבבא־קמא,
במשנה ,1,אמרו. :הקוצץ נטיעותיו ,אף על פי שאינו רשאי ,פטור ,אחרים חייבים".

וכל הפטור והחיוב הוא רק בנוגע לממון ,אבל לוקה הוא משום בל תשחית ,כמפורש בתוספית
שם . :19הקוצץ נטיעותיו ...פטור ,לאו היינו פטור ממלקות ,דהא חייב משום קוצץ אילנות
טובות...״ .וכן שנינו ”. :קרע את כסותי ,שבר את כדי ,על מנת לפטור ,פטור" ,ואינו אלא

פטור ממון ,אבל חייב מלקות משום בל תשחית ,לדעת רוב הראשונים שלוקה על כל דבר.
ולאו דוקא על אילנות “.
והדברים מפורשים בשו״ת הריב״ש“ ,שיש בדבר הלאו של ,לא יוסיף״ — ולא כס

שכתב הר״ש ישראלי שם ,שאיסור בעלמא יש לחבול בחברו בנתינת רשות ,ולא הלאו ש
.לא יוסיף״ — וזה לשונו.... :ואף על גב דמסקינן התם — בבבא־קמא — דכל שאומר ל

בפירוש על מנת לפטור וכו׳ פטור וכדתניא הכני פצעני על מנת לפטור וכו׳ מכל מק! ם
זה אינו אלא לענין פטור הממון וחיובו כשהכהו ופצעהו ,אבל שיוכל להכותו ולפצעו
לכתחילה ולעבור בלאו של מכה חברו דאזהרתיה מקרא דארבעים יכנו ולא יוסיף ספני
הרשות שנתן לו זה הא ודאי לא אפשר" .דברים ברורים.
וב.העםק שאלה" להנצי״ב לשאילתות ” ,כתב על דברי השאילתות שם שאף שהאב

שמחל על כבודו כבודו מחול ,הני פילי כבודו ,אבל הכאתו וקללתו לא".... :וקיימא לן

בפרק החובל דאסור לחבול עצמו גם כן ,הרי דלא מהני מחילה ,וכיון דאסור לכתחילה
ממילא חייב מיתה ובאיסורא קאי" .וכבר הבאנו בפנים המאמר ,שהלאו של מכה אביו
הוא אותו הלאו של מכה חברו :לא יוסיף .אלא שהעונש שלו חמור יותר.
שוב השיב הרב ישראלי :הלא עיקר האיסור שאין אדם רשאי לחבול בעצמו איני
מסברא ,אלא נלמד מפסוק מיוחד :ונפר עליו סאשר חטא על הנפש “ ,ואם כן מכאן א־ן
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צ״נ ,א׳.
סובץ ה—ו ,עמוד ק״ז.
צ׳ ב׳.
צ״א ב' ,ד״ח החוב?.
משנה שם ,צ״א א',
םם״נ? ,אוי! רכ״ם :םט״ק ,סימז סע״ה; יראים הש?ם ,סיטז שב״ב :ועוד .הרמכ״ם,
מ?כים ,פ״ו ה״י ,סונר שע? אי?נות ב?בד ?וקה ,ואוי הוא בספר המצוות; ,־ת נ״ז,
בחב ש?וסה ע? כ? דבר.
סיט! וזפ״ר.
סור שא י ?תא ס׳.
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ש.-

לבו אלא איסור ,אבל לא שלילת הבעלות על גופו .ואינה תשובה .וכי פי זד .אפר שמכאן

הוא הלימוד שאין גופו של אדם בגדר קנינו ז יסוד זד ,פבוסס פאותן הראיות המבוארות בפנים
המאפר ,אלא שאף על פי כן עדיין אין לנו מזה שיהיה אסור לחבול בגופו .שכן הכתוב

של .לא יוסיף' אינו אפור אלא בסכה את חברו ,ולכן הוצרכו לליפודפיוחד שאס*,
לצער את גופו .אבל זה שפכה את חברו .שעליו אמור בפירוש הלאו של .לא יוסיף* ,פה
תועיל נתינת רשות של הפוכה ,וגופו אינו שלו ,ובודאי שהפכה עובר בהלאו .תדע ,שברציהה

פי שיאמר לחברו הרגני נפש והלה .ימלא בקשתו' ויהרגהו ,ודאי שהרוצח עבר ב.לא תרצה•
בכל פלוא תוקפו של האיסור ,ומכל מקום פי שמאבד את עצפו לדעת הוצרכנו ללימוד

פיוחד על האיסור מהכתוב .ואך את דפכם לנפשותיכם אדרוש' ,לפי שהכתוב .לא תרצח"
אמור על הורג את חברו .קצורו של דבר :על רציחת אחרים וחבלת אחרים ,שיש לנו לאיין

מפורשים ,אנו צריכים פקוד

להיתר

בנתינת רשות של הנרצח והפוכה ,ופכיון שאץ

לנו שום פקור להיתר ,דילאוין הם בתוקפם ,ועל רציחתו עצמו וחבלת עצמו אנו צריכים

מקורות

לאיסורם

(אף על פי שגופו אינו שלו) ,אלא שאחרי שכבר אנו יודעים

*I

האיסורים של איבוד עצמו לדעת ושל חבלת עצפו ,אנו מבארים אותם עם היסוד שאין
לאדם קנינים על גופו.

אלא שהרב ישראלי על גדולה מזו חולק — אף על איסור רציחה בהסכמת הנרצח
(ובמסקנתו ,לפחות ,על חיוב עונש בבי׳י־ד במקרה כזה)! ייחם לי .טיפול* בשאלה אם מועילה
הרשאה להרוג אדם ומסקנא שאינה מועילה ,וחולק על כף .באמת לא טיפלתי כלל בשאלה

זו ,ולא עלתה על דעתי ש.שאלה* כגון זו צריכה טיפול .לא דנתי אלא על הרשאה לחבול
בגופו ,ובנוגע להריגה דנתי רק על מאבד עצמו לדעת אם מח־ייבים להצילו ,והסקתי

שמחוייבים .אבל הרב ישראלי .מוכיח' מדברי הרמב׳ם ו״שו״ע הרב עצמו' שהסכמה
פועילה גם לנפשות .שכן כתב הרמב׳ם 25שרשות ביד המלך להרוג הרצחנים שאינם

מחוייבים מיתת בי״׳ד ,ובמקום אחר*’ — והביאו הרב בשו״ע" — כתב הרפב׳ם בדיני
המלכות. :שהרי הסכימו עליו בני אותה הארץ וסמכה דעתם שהוא אדוניהם* וכר. .מוכרה
הדבר — הוא קובע — שהסכמה פועילה גם לדיני נפשות*.

אבל הרכבה זו מהלכות רוצח להלכות גזלה אינה נקלטת .לא שמענו פעולם שמלן
יכול להרוג אדם מחמת הסכמת בני המדינה שייהרגו .ההסכמה דרושה לעיקר התפנותו
למלך ,אבל משפטי הפלד בנוגע לדיני נפשות מפורש ברמב״ם ” שהם מבוססים אם על

פרשת המלל שבספר שמואל ,או ,אם החטא הוא כמרידה במלך ,על האמור ביהושע :כל איש
אשר יפרה את פיד יומת* .2וכבר דנו רבים על הפקור של משפם המלך להמית שלא

בדין תורה .מהר׳ץ חיות” רואה בזה דין רודף ,שהנהגת המלכות היא לטובת ד,מדינר.

והפרט שרוצה להרוס הנהגה זו הוא כרודף (השערה רחוקה אמנם) ,וה.חתם סופר*  31רואה
המקור מהכתוב שבתורה :כל חרם אשר יתרם פן האדם לא יפדה כי מות יופת ,לפירוש
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רוצח ,פ״ב ה״ד.
«טז ,פ״ה הי״ח.
בסונטרם אחרון <ה?כות הפפר  rumנבול.
ם?כים ,פרק ד׳ ה״א.
רסב״ם מם ,ם״נ ה״ח.
בספרו .תורת נביאים" ,דיז פלד.
או״ח ,סיס! ר־ת ,בתשובתו לפהרצ״ה.
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שלד

הרמב״ן שם שנשיא בישראל או כל ישראל שמסכימים להחרים דבר העובר על חרמם חייב
מיתה ,ומכיון שאמרו ליהושע ,והוא הדין לכל מלך ,כל איש אשר ימרה את פיך יומת ,הרי
החרימו כל העובר על מצות המלך .ובמלכי אומות העולם רואה ה״חתם סופר" ” מקור מאותה
שאמרו ”. :מלכותא דקטלא חד משיתא לא מיענשא ,דכתיב :ומאתים לנוטרים את פריו*.

אף הוא רואה גדרו של דין המלך ,אף מלך ישראל ,בתורת דינים שנצטוו עליהם בני
נח אף קודם מתן תורה ,שהם דינים נימוסיים — אף בנפשות — לפי הנראה להן לתיקון
 35נוטה
3732
36
34
33
העולם  ,Mולמלך השאירה תורה דינים אלה לפי המקום והזמן .אף ב״אור שמח״
לראות דין המלך בגדר דינים של בני נח .ולא כאן המקום לדבר על דין המלך בפרטית
ועל דיוני בעלי ההלכה על כך .אבל על כל פנים לא עלתה על דעת מי שהוא לומר שעצם

הנידונים על עצמם עונשי נפשות של המלך היא הנותנת לו הכח לכך.
ולא עוד אלא שאפילו בדיני ממונות ,אין מדברי הרמב״ם בהלכות גזלה כלל כד*
להוכיח שהוא סובר כדעת הרשב״ם ,שקבלת בני המדינה את חוקיו ומשפטיו של המלד

מרצונם הוא טעם של דינא דמלכותא דינא .הרמב״ם לא בא אלא להגדיר מי הוא המלך

שדינו דין ,ואמר שהוא זה .שהסכימו עליו בני אותה הארץ וסמכה דעתם שהוא אדוניהם
והם לו עבדים" ,אבל מי שלא הסכימו עליו ו״אין מטבעו יוצא הרי הוא כגזלן בעל
זרוע" וכר .אין בדבריו אלא הגדרת המלך ולא קבלה מרצון לחוקיו ודיניו. .דינא דמלכותא•

אפשר לדעת הרמב״ם להסביר אם על יסוד .פרשת המלך"* או באיזה אופן אחר שהוא
(אלא שמדברי הרב בשו״ע נראה שמפרש בדעת הרמב״ם בנוגע לדיני ממונות שמטעם

הסכמה לחוקיו ומשפטיו דינו דין).

אלא שראיה אחת ,לכאורה די חזקה ,מביא הרב ישראלי ,שהסכמת אדם להמית*
מועילה לפטור את ההורגו מחיובו .של רוצח :הרדב״ז ,38כתב על דין הרמב״ם ברודף
שיכולים להצילו באחד מאבריו והרגוהו ,שאין בי״ד ממיתים אותו ” ,שהטעם הוא .כיון

שהוא רודף הפקיר עצמו למיתה ,שהרי יודע הוא שהנרדף יעמוד על נפשו". .ומה בכך
— שואל הרב י — .שהתיר עצמו למיתה ,הרי אין הנפש קנינו ,והפקדתו אינה מועילה ולא
כלום ,ולמה לא יתחייב מיתת בי״ד זה שהרגו" (ומתוך כך הוא מסיק חידוש חריף על שני

שותפים שיש בנפש האדם ,הקב״ה והאדם ,וחיוב מיתת בי״ד לרוצח הוא על חלק האדם.
וזה באמת ניתן לויתור מצד האדם ,אלא שעדיין חייב מיתה בידי שמים בעד חלק הקב״ה.
ולא נבוא לדון בזה על חידושו ,אלא על דברי הרדב״ז עצמם).

והנה דברי הרדב״ז לכאורה בכלל אינם מובנים :וכי רודף זה באמת הפקיר עצמי

לפיתה ויודע מראש שהנרדף יהרוג אותו ז הלא הסברא נותנת להיפך :יותר הוא חושב על
הריגתו של הנרדף מאשר על הריגת עצמו ,ומנין לנו שהוא כבר וויתר על חייו והפקיר
 32שם.
 33שבועות ,ל״ת ב'.
 34ראה שוית הרט״א םיםו י' ושו״ת .חתם סופר* ,ח״ו סימן י״ר ו.העם? שאלת*
לשאילתות שאילתא כ'.

 33פלכים ,פ״נ ה" י.
 36טללים ,פ״ט ה״ר.
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רוצח ,פ״א הי׳ג ,וטלכים j>v
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שלח

את נפשו ז ואם הפקיר ^בי הנרדף ,כבר הפקיר גם לגכי אחרים ז הפקר ליחיד אף להיהיד

וכל שכן שאינו הפקר לכל.
אינו מועיל
ולכן נראה לי בדברי הרדב״ז עניו אחר ,ולא משום הסכמה ש״כל מוצאו יהרגנו•
בנפשו של הרודף ,אין בי״ד ממיתים אותו ,שתמהו עליו מנין לו זה .והוא אמר :הרמב׳ם"‘
פסק כר׳ עקיבא“ שרשות ביד גואל הדם להרוג את הרוצח בשוגג ,שיצא חוץ לעיר

בא .הנה בחידושי ר׳ עקיבא איגר לכתובות ” ,מובא בשם בנו הגר״ש איגר הסבר לדין של
הרמב״ם ברודף ,שאף אם יכול מי שהוא להציל את הנרדף באחד מאבריו של הרודף והציל.
מקלטו ,וכל אדם ,אף שאסורים להורגו ,אבל אין חייבים עליו .ראינו אפוא שמי שחות־

דמו לאיש אחד ,שוב האחרים על כל פנים אין חייבים עליו .ומכיון שהנרדף מותר להציל
את עצמו אף בנפשו של הרודף ,ואינו מחוייב לדקדק דוקא באחד מאבריו של הרודף ,כמו

שכתבו הריב״ש" וה״סשנה למלך"“ ,הרי שיש כאן רשות לאדם אחד להרוג רודף זד׳

וממילא שאר כל אדם ,אף שאסורים להורגו ,מכל מקום אץ חייבים עליו.
ומעתה אף אנו נאמר :הם הם דרכי הרדב״ז! לא וויתורו של הרודף על חייו הו*

הקובע ,אלא דין הנרדף שרשאי להרוג את הרודף הוא הגורם שאהרים אץ חייבים עליו.
ולשון הרדב״ז "הפקיר עצמו למיתה ,שהרי יודע הוא שהנרדף יעמוד על נפשח ,הם הם
דברי הרמב״ם “ בעיקר דין הריגת הרודף" :שהוא מתחייב בנפשו ,כיון שהתיר עצמו למיתה■׳.
ואמנם אף דברי הרסב״ם עצמם צריכים ביאור .וזה לשונו" :רודף ,שהיה; רודף
אחר חברו להרגו ושבר את הכלים ,בין של נרדף בין של כל אדם ,פטור מן התשלומין,
מפני שהוא מתחייב בנפשו ,שכיון שרדף התיר עצמו למיתה" .המקור בגמרא “ ,אלא ששם
כתוב רק ספני שמתחייב בנפשו ,והרמב״ם הוסיף דברים וכתב גם שהתיר עצמו למיתר.

ותוספת זו היא ,לכאורה ,גם מיותרת וגם סותרת .מיותרת ,שסביון שהוא כבר חייב מיתה

מה לנו עוד שיתיר עצמו למיתה ,והרי לא מציגו ב״קם ליה בדרכה מיניה• (שזהו יסוד דץ
פטורו על שבירת הכלים) שנצטרך שיתיר עצמו למיתה .וסותרת ,שהרי באמת אין הרודף

מתיר עצמו למיתה כלל ,כמפורש ברמב״ם ,בהלכות רוצח “ ,שהרודף אף על פי שלא קיבל
עליו התראה ,הרי זה נהרג ,והרי קבלת ההתראה זוהי התרת עצמו לפיתה" .ולא ראיתי
שעמד על זה מי ממפרשי הרמב״ם.

ואולי עם דברי הרדב״ז יתפשרו גם דברי הרמב״ם ,וזה עצמו הוא הטעם למה באמת

נשתנה דין הרודף מכל שאר חייבי מיתה ,שהוא אינו צריך שיתיר עצמו למיתר" אלא לפי
שהוא כאילו כבר התיר עצמו ,שהרי יודע הוא שהנרדף יעמוד על נפשו ועל מנת כן הוא
הולך לרדוף ,וזו היא התרתו.
ועדיין נשתייר דיו בקולמוס ,אלא שכבר חרגו הדברים .3״ ן למסגרתנו.
38

39
40
41
?4
43
44
45

40
47

פאה ,פ״ו ט״א.
ל״ג ב־.
רוצח ,פ״ה ה*י.
מכות ,י״א ב׳ (ונירסתנו שם אחרת מזו ש? הרמב־ם).
בתשובותיו ,סימן רל״ת.
תובל ופז יה ,פ־ת ה״י.
תובל ופזיס ,שם.
סנהדרין ,ע״ד א'.
פ־א ה׳ז.
ראה סנהדרין ם׳ ב׳ ורש“ י ד״ה התיר עצמו ורסב׳ם סנהדרין פי׳ב וז*ב.

ו
לחם

כבא קמא

מנה צורי וכתר תימה שחלוקין כל כך כו׳
אבל ליכא למימר דל״פ ע״כ .איכא
למימר דפליגי בפלוגתא דרי״ף ור״מ הנ״ל.
ח״ר! כרי״ף .ור״י כר״מ ס״ל .דלא נתנו
דבריהם לשעורין חלוקין .אלא כללו כל
הארבעה דברים ביחד .ושעור מנה ודאי יספיק
לארבעתם .אפילו גדולה .חוץ מן הנזק .שצריך
לשומו כעבד.

זוז הוא הדינר .שארבעה ממנו בסלע מדינה.
ארבע מאות זוז ג״ל לתת טעם .ד) מה
השעור לדמיבושת
ראו לקצוב זה
כאילו שפך דמו.
הגדול .לפי שהרי הוא
דחזיגא דאזיל סומקא ואתי חיוורא .ודם
הנפש משקלו נ״ה סנע .כמ״ש בס״ד בברכות
הורי (פלג ה׳) וכן הוא דמי פדיונו.
ואמנם אע״פ שזה נחשב כש״ד .מ״מ איני
עושה אלא מחצה .דאע״ג דאזיל
סומקא .הדר אתי .משו״ה בדמי פלגא .סגי
ליה .והיינו מאה סלע מדינה .שהם שתים
עשרה סלע וחצי סלע צורי.

העביר טליתו .ה) צ״ע היכי דמי .דכא
מסתבר דאיירי בעעוף בענית על
בגדיו .דאין בשתו כל כך מרובה .יהרבה בני
אדם הולכין אף בשיק בלי עלית .אלא נראה
דבמכסה בי גופו עסקינן .וכשמגלהו נראה
בשרו ערום.

אי נמי

בת״ח קמיירי .דלאו אורחיה בלא
עלית .עמו״ק א״ה (ס״ח).

החובל בעצמו כר׳ פטור .קמ״ל דפעור
אע״ג דלאו בר תשלומין היי באיידי
נקיע ליה .אע״ג דלא דומיא היי דסיפא.

גם

י״ל דפטור נמי מפגם משפחה.

ז קטע את ידי נראה פשוט הוא הדין
לחבלה שאין בה חסרון אבר .דמידי
הוא טעמא אלא משום צערא דגופא .דלא
מחיל אנש.

אע״ג דאשכחן גבי נביא דאהאב כה״ג .שצרה
לחברו להכותו .והכהו המכה הכה
ופצוע (ולא עוד אלא שהממאן נענש מיתה)
נביא שאני,

פר? ח

שמים

פז

מיהו הנאה גרידא בלי חבלה .ו) נראה
שניתנה למחילה .ושמא רפואה היא
לו (שכן יש שחובעין עצמן במרחץ בשבט עד
שפך דם עליהם .ומועיל להם כהקזה .והעמדת
כלי מציצה .וכויה בברזל .וזולת זה) אבל
חבלה דאבר בסתם .אין תולין בצורך רפואה
(אלא במשפט דייני סדוס) עד שיוודע בבירור.
אע״ג דבודאי איכא לאשכוחי כה״ג ;מי .אפילו
לקטוע אבר .כגון שענתה נו נומי ביד
או ברגל .שצריך לחתכה כדי שלא ישחת כל
הגוף .אלא דבמילתא דלא שכיחא לא קמיירי.
שוב ראיתי בתי״ע .שכתב ג״כ מסברא
דנפשיה דהכאה ופציעה בלי חסרון
ראשי איברים נמי.
ומשמע קצת דמפליג נמי מיהא .בין פציעה
להכאה יבשתא .דסתמא ניחנה
למחילה .דאיכא^ למתלי דמהני ליה ומעלי.
ומ״ש מהרפ״כ .שאם אמר בפירוש ע״מ
לפעור .פטור .אפילו בחסרון ראשי
איברים .ודאי נראין דבריו .איברא נ״ל דאינו
פעור אלא מדיני אדם .שלא ניתן ליתבע עוד.

אבל

בחמשה דברים .כיון דבהדיא פעריה.
חייב הוא מכל מקום בדיני שמים .זה לא ניתן
למחילה .שהחובל בעצמו אינו רשאי .ונענש
על זה .כדתנן לעיל .א״כ לא עדיף מגברא
דאתי מחמתיה .אדרבה גרע משאר חובל
בעלמא .דיצרא אנסיה .ומתקן הוא אצל יצרו.
כי אין אדם שליט ברוח .אבל האי .קעבר אבל
תשחית דגיפא בחנם .ללא תועלת והנאה.
ואע״ג דעשה רצון חברו .וחבריה מינח ניחא
ליה .אפ״ה לא שרי .דברי הרב ודברי תלמיד
דברי מי שימעין .ואפילו שולחו נמי לא מיפטר.
משום דבדינא רבה יש שליחות לדבר עברה
(ולא עוד אלא אפילו בקרע את כסותו כו׳.
אע״ג דפטור .נ״ל פשוט דחייב מיהת בדיני
שמים בכל גוונא .משום דקעבר אמימרא
דרחמנא בל תשחית) מיהו היכא דודאי
ד) טעם לעונש ד״מ זוז.
ה) באור מוכרח.
ו>

באור וחתרה וחלוק בענין,

פח

לחם

בבא קמא פרק ח ט

פליט מצערא אחרינא דרכה מניה .אין הכי
נמי דמישרי שרי לכתחלה נמי .דכה״ג הנאה
או הצלה לגוף ולשאר איכריו .הוא דהוי.
ובכה״ג אפילו על מיתה ורציחה עצמה .אינו
נענש .כענין שאול .וכמ״ש רז״ל ואח
דמכם לנפשותיכם אדרוש .יכול כשאול .אלא
שעכ״ז לא הותר לשליח .וכמו שעשה דוד
לעמלקי .עם שאפשר עילה מצא לו .מפני
שעמלקי היה .ומצוה להרגו כלא״ה .אלא כלפי
שהיה סכור שהתחסד עם שאול .לעשות רצונו
ולמלטו מיד הערלים שלא יתעללו כו .גם
הראה עצמו כצדיק ומתהסד עם דוד כמה
שהביא אליו התכשיטין שלקח משאול .וזכה
כהן מן ההפקר .ואעפ״כ נתנם לדוד .והיה
נראה כאכזריות וכמשלם רעה תחת טוכה .אם
היה דוד הורגו כלי סכה אחרת .לפיכך כקש
עליו תואנה .כאילו הוא חייב מיתה גס
מחמת זה המעשה עצמו .אע״פ שאינו דין
תורה .ז) ולא היה דמו מסור כידו כשכיל
כך .רק עלילה היתה .לקיים כו מ״ע דמחיית
זכר עמלק .והתנצל עצמו לסלק מעליו טענת
האכזריות הגדול .לפי מחשכת כני אדם.

אמנם מפציעת הנכיא שאמר הכיני נא .אי;
ראיה .כמש״ל דעל פי הדכור .ודאי

שמים

שאני .כי ככל מה שיאמר לך הנכיא .שמע לו
ועשה .חוץ מעכודה זרה.

עשה כן לאיש פלוני כר .חייב .העושה.
ולא דמי לההיא דמשנה ו׳ פ״ז דלעיל .ח)
דהשולח חייב על מעשה שלוחיו .התם
כסבורים שהוא שלו .אכל כאן הרי היא אומר

עשה כן לאיש פלוני• מכל מקום נראה שחייכ
האומר .כדיני שמים .אם סכור זה דכרשות
פלוני קאמר ליה .ושליחותו קעכד.
ואפשר כה״ג יש שליח לדכר עכרה .דאפילו
כדיני אדם חייב.

בין בגופו בין בממונו כתי״ט אפילו א״ל
ע״מ שאני אשלם חייב .כר .ואינו
כרור .דהא ככא קמייתא .נמי שליחות לדכר
עכירה היא .כדכתיכנא .אפ״ה מהני על מנת
למפטריה מממונא .א״ה כדחכריה נמי .אי
קכיל עליה השולחו לשלומי מאי שנא משאר
חיוכי ממון .איברא דאיכא לפלוגי .כשלמא
גכי דידיה גופיה .פקע חיוכא כדיכורא כעלמא
מחילה א״צ קנין .אכל הך שליחות כיון דלא
כר עכרה הוא .לא אשחעכד בדבור .ט) ואינו
נקנה כאמירה .אפי׳ קגין לא מהני כה״ג.
כך י״ל לכאורה ועדיין צ״ע.

פר ז ט

משנה א גזל מעוברת וילדה דין זה
צריך ישוב קצת .ואע״פ שמן
התורה למדוהו .קרא גופיה כעי עעמא.

וי״ל דלהרא״ש נמי אתי שפיר .דאפשר
דמשלם טפי מדמי פרה וולדה .ורחל
וגזתה .לפמ״ש תי״ט כשמו כסמוך .וצ״ע

ובשלמא רישא .שעשה הגזל! השינוי וטרח
כו ניחא• א) אלא סיפא שינוי
דממילא הוא .וא״כ מצינו חוטא נשכר .וירכו
גינכי מעוכרות .סמיך ללידתן .וטעונות .ויגזוז.
ואחר לידה וגזיזה יחזיר מיד .ולא יוציא

כרא״ש.
ונתעברה אצלו וילדה כר .עתי״ע שכתב
דלרש״י כו׳ כסיפא נמי דיחזיר
הפרה כו׳ דכך לי שינוי המילוי .כמו שינוי

מאומה .וירויח הרכה .תינח לשטת הר״מ.
דמיירי מתני׳ לאחר יאוש .דכי קני לה כיאוש

ז) באור עניו שהרג דוד למבשר לו מיתת שאיל
והנוגע בענין.

סחמא .עכר זמן רב .וככר הוציא עליה .ושכחה

ברשותו.

ח) הערה במשנה והסרה.
ט) מ״ש תי״ט אינו ברור.

א) באיר דין המשנה יטעמה,

לחם

בבא כמא פרין ח

מנה צולי וכחד תימה שחלוקין כל כך נו׳
אבל ליכא למימר דל״פ ע״כ .איכא
למלמל דפליגי בפלוגתא דרי״ף ור״מ הנ״נ.
^ת״ק כרי״ף .ור״י כל״מ ס״ל .דלא נתנו
’לכליהם לשעררין חליקין .אלא כללו כל

מיהו הכאה גרידא בלי חבלה .ו) צראה
שניתנה למחילה .ושמא רפואה היא
לו (שכן יש שחיבעין עצמן במרחץ בשבע עד
שפך דם עליהם .ומועיל להם כהקזה .והעמדת
כלי מניצה .וכייה בברזל .וזילת זה) אבל
תבנה דאבר בסתם .אין חולין בצורך רפואה
(אלא במשפע דייני סדים) עד שייודע בבירור.
אע״ג דבידאי תיכא לאשכיחי כה״ג נמי .אפילו
לקעיע אבר .כגון שענתה נו נומי ביד
או ברגל .שצריך נחתכה כדי שלא ישחת כל
הגוף .אנא דבמילתא דלא שכיחא נא קמיירי.

הארבעה דבלים ביחד .ושעול מנה ודאי יספיק
לאלבעתם .אפילו גדולה .חוץ מן הנזק .שצליך
לשומו כעבד.
זוז הוא הדינר .שארבעה ממנו כסלע מדינה.

ארבע מאות זוז נ״ל נתח עעם .ד) מה
לאו לקצוב זה השעור לדמי בושת
הגדול .לפי שהרי הוא כאילו שפך דמי.
דרזזינא דאזיל סומקא ואתי תיוורא .ודם
הנפש משקנו כ״ה סלע .כמ״ש בס״ד בברכיח
הורי (פלג ח׳) וכן הוא דמי פדיונו.
ואמנם אע״פ שזה נחשב כש״ד .מ״מ איני
עושה אלא מחצה .דאע״ג דאזייל
־^זומקא .הדל אתי .משו״ה בדמי פלגא .סני
ליה .והיינו מאה סלע מדינה .שהם שתים
עשרה סלע יחצי סלע צירי.
העביר טליתו .ה) צ״ע היכי דמי .דכא
מסתבר דאיירי בעעוף בענית על
בגדיו .דאין בשתי כל כך מרובה .יהלבה בני
אדם הולכין אף בשיק בלי עלית .אנא נלאה
דבמכסה בי גופי עסקינן .וכשמגלהי נלאה
בשרו ערים.

אי נמי בת״ח קמיירי .דלאו אורחיה בלא
עלית .עמו״ק א״ח (ס״ח).
החובל בעצמו כו׳ פטור .קמ״ל דפעיר
אע״ג דלאו בר חשלומין היי באיידי
נקיע ליה .אע״ג דלא דומיא היי דסיפא.

גם י״ל לפעור נמי מפגם משפחה.
ז קטע את ידי נראה פשוט הוא הדין
לחבלה שאין בה חסרון אבר .דמידי
הוא טעמא אלא משום צערא דגופא .דלא
מחיל אנש.

שוב ראיתי בתי־׳ע .שכתב ג״כ מסברא
דנפשיה דהכאה ופציעה בלי חסרון
ראשי איברים נמי.
ומשמע קצת דמפניג נמי מיהא .בין פציעה
להכאה יבשתא .דסתמא ניתנה
למחילה .דאיכא נמתני דמהני ליה ומעני.

ומ״ש מהרפ״כ .שאם אמר בפיריש ■ ע״מ
לפטור .פטור .אפילו בחסרון ראשי
איברים .ודאי נראין דבריי .איברא נ״ל דאינו
פטיר אלא מדיני אדם .שנא ניתן ליתבע עוד.
בחמשה דברים .כיון דבהדיא פעריה .אבל
חייב היא מכל מקום בדיני שמים .זה לא ניתן
למחילה .שהחובל בעצמו אינו רשאי .ינענש
על זה .כדתנן לעיל .א״כ לא עדיף מגברא
דאתי מחמחיה .אדרבה גרע משאר חובל
בעלמא .דיצרא אנסיה .ימתקן הוא אצל יצרו.
כי אין אדם שליט ברוח .אבל האי .קעצר אבל
תשחית דגיפא בחנם .ללא חיעלת והנאה.
ואע״ג דעשה רצין חברו .יהבריה מינח ניחא
ליה .אפ״ה לא שרי .דברי הרב ודברי תלמיד
דברי מי שימעין .ואפילו שילחי נמי לא מיפער.
משום דבדינא רבה יש שליחות לדבר עברה
לולא עוד אלא אפילו בקרע את כסותו כר-,
אע״ג יפטור .נ״ל פשוט דחייב מיהת בדיני
שמים בכל גומא .משים דקעבר אמימרא
דרחמנא בל תשחית) מיהו היכא .דידאי

אע״ג דאשכחן גבי נביא דאחאב כה״ג .שציה
לחברו להכותו .והכהו המכה הכה

ח נזעם לעונש ד״מ זוז.

ופצוע (ולא עוד אלא שהממאן נענש מיתה)
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נביא שאני.

שמים

פז

ו)

באור והתרה וחלוק מיגין.
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פח

לחם

שמים

בבא קמא פרק ח ט

הליש מצמרא אחרינא ירבה מניה .אין הכי
נמי דמישרי שרי לנתחלה נמי .דנה״ג הנאה
או הצלה לגוף ולשאר איבריו .הוא דהוי.
ובכה׳ג אפילו על מיתה ורציחה עצמה .אינו
נענש .כענין שאול .וכמ״ש רז״ל ואת
דמכם לנפשותיכם אדרוש .יכול כשאול .אלא
שעכ״ז לא הותר לשליח .וכמו שעשה דוד
לעמלקי .עם שאפשר עילה מצא לו .מפני
שעמלקי היה .ומצויה נהרגו בלא״ה .אלא כלפי
שהיה סבור שהתחסד עם שאול .לעשות רצונו
ולמלמו מיד הערלים שלא יתעללו בו .גס

הראה עצמו כצדיק ומתחסד מס דוד במה
שהביא אליו התכשיעין שלקח משאול .וזכה
בהן מן ההפקר .ואעפ״כ נתנם לדוד .והיה
נראה כאכזריות וכמשלם רעה תחת עובה .אס
היה דוד הורגו בלי סבה אחרת .לפיכך בקש
,עליו תואנה .כאילו הוא חייב מיתה גס
מחמת זה המעשה עצמו .אע״פ שאינו דין
תורה .ז) ולא היה דמו מסיר בידו בשביל
כך .רק עלילה היתה .לקיים בו מ״ע דמחייח
זכר עמלק .והתנצל עצמו לסלק מעליו טמנת
האכזריות הגדול .לפי מחשבת בני אדל
אמנם מפציעח הנביא שאמר הכיני נא .אין
ראיה .כמש״ל דעל פי הדביר .ידאי

פר

שאני .כי בכל מה שיאמר לך הנביא .שמע לו
ועשה .חוץ מעבודה זרה.
עשה כן לאיש פלוני כף .חייב .העושה.
ולא דמי לההיא דמשנה ו׳ פ״ז דלעיל .ח)
דהשולח חייב על מעשה שלוחיו .התס
כסבורים שהוא שלו .אבל כאן הרי היא אומר
עשה כן לאיש פלוני• מכל מקום נראה שחייב
האומר .בדיני שמיס .אם סבור זה דברשות
פליני קאמר ליה .ושליחותו קעבד.
ואפשר כה״ג יש שליח לדבר עברה .דאפילו
בדיני אדם חייב.

בין בגופו בין בממונו כתי״ט אפילו א״ל
ע״מ שאני אשלם חייב .כר .ואינו
ברור .דהא בבא קמייתא .נמי שליחות לדבר
עבירה היא .כדכתיבנא .אפ״ה מהני על מנת
למפטריה מממונא .א״ה בדחבריה נמי .אי
קביל עליה השולחו לשלומי מאי שגא משאר
חיובי ממון .איברא דאיכא לפלוגי .בשלמא
גבי דידיה גופיה .פקע חיובא בדיבורא בעלמא
מחילה א״צ קנין .אבל הך שליחות כיון דלא
בר עברה הוא .לא אשתעבד בדבור .ט) ואינו
נקנה באמירה .אפי׳ קנין לא מהני כה״ג.
כך י״ל לכאורה ועדיין צ״ע.

ט

משנה א גזל מעוברת וילדה דין זה
צריך ישוב קצת .ואע״פ שמן
התורה למדוהו .קרא גופיה בעי טממא.

וי״ל דלהרא״ש נמי אתי שפיר .דאפשר
דמשלס טפי מדמי פרה וולדה .ורחל
וגזתה .לפמ״ש תי״ע בשמו בסמוך .וצ״ע
ברא״ש.
ונתעברה אצלו וילדה כר .עתי״ע שכתב
דלרש״י כר בסיפא נמי דיחזיר
הפרה כר דכך לי שינוי המילוי .כמו שינוי

מאומה .וירויח הרבה .תינח לשעת הר״מ.
דמיירי מתני׳ לאחר יאוש .דכי קני לה ביאוש
סתמא .עבר זמן רב .וכבר הוציא עליה .ושבחה

ז) באור עניו שהרג דוד למבשר לו מיתת שאיל
והנוגע בענת.

ובשלמא רישא .שעשה הגזלן השינוי
בו ניחא• א) אלא סיפא
דממילא הוא .וא״כ מציגו חוטא נשכר.
גונבי מעוברות .סמיך ללידתן .וטעונות.
ואחר לידה וגזיזה יחזיר מיד .ולא

ברשותו.

וערח
שינוי
וירבו
ויגזוז.
יוציא

ת) הערה במשנה והסרה.
ט) מ״ש תי״ם אינו ברור.
א) באור דין המשנה וטעמה.
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לימודי

לימוד נו נו

fl

למה שאין מברכין בצדקה לפי שפא לא ירצה לסכל זמיימי מאונם
הק׳ שוד דלוקטיה כנשר מהחי דנ״ל לר״י כפ׳ ג״ה מוכשר
דם׳ אלו נטרות דאי אמרה לא בעינא ליתיה לעשה וכתב שם
כשדה ונו׳ ו לב*נ נטי אסור כמ״ש הרטנ״ס ס״ט דטלכים ושרי
וז״ל ונמרינן פינה למורא וכיבוד אב וכו׳ הואיל ואפשר
כהנאה דהסם כתיב לכלב חשליכון אוחו  .ומפרס לה דכ״נ
למעקריגהו שהאב כבודו מחול עש״ב מפורש יוצא ולא כהרב
דאסור בבשר מהחי ע״כ משוס דפשטיה רקרא נבשר מהחי אלא
מיהו בישראל לא אצסריך משום דכבר ג״ל במ״ה מונשרנשרה הנו׳ ’ ומדי דברי בתשו׳ הלזו ראיתי למהרימ׳ש בשניות חי״ר
ע״כ לאוקמי קרא ולא תאכל הנסש באמ״ה אסגס לס״ד והמס׳ סי׳ מ״ז תמה שליו דאונס שאני רל״מ למילף בט״מ ממילה
יאמ״ה אסור בהנאה א״כ סכ״ל וקס׳ דפששא וקרא נאמ״ה דאי בצרעת ראיכ׳ למס׳ וכו׳ אבל לברוט מיהא מברכינן דהא מחויב
לקיימן ומצות הן ולדידי׳ נס לענין שבועה חלה לבטלן מה״ש
נגט״ה אמ׳ה כישראל מנ״ל אי משוס והכתיב ובשר נשוה אימא
ובס׳ שבועות שחים פריך איליט׳ צדקה לעני מושבע ועומד
אצטריך לא תאכל הנפש להנאה ומבשר בשדה צא שמעינן אלא
אכילה וממחה ע״כ דס״ל למס׳ דבמ״ה שרי לנ״נ דליכ׳ קרא־הוא אלמא מצוה גמורה היא ואין שנועה חלה מלי׳ עש״ב
ולעיר אסשר דמדמה לה לאונס דוק׳לעגין ברכהראיכ׳ משום
לאוסרו ולק צ״ע לאוקמה באמ״ה עכת״ד .נראיתי כחוב טל
לשא דלא ששא אס בירך ולא קבלה מיני׳ דועי׳ דאונפדאיכ׳
הגציון וכדומה אני שהוא ממחותני החכם השלם והכולל עמיתי
כשורה נמה״ר יצחס טייב נר״ו בלשון הזה בסמא דף מ״א אמירי׳
איסור עעזרש ומש״ס אסני לן היש רכעאן רמעיקר׳ בכגון זה
א״כ לכתוב לא יהנה עיש וא״כ צית׳ לדברי הרכ זיל עכ״ל
אך לענין מושבע ועומד ליש׳ לה״ט .סוד נלע״ד דאע״ג דערע׳
ואני אומר דברי הרב כנים הס לסי מיש אנו בעניותינו לסגיס
הרשב״א ברכה לאמש פ״מ שבוסס לא  .דמיא שאס אפשר
למיעקרה נס שנועם סיני אפשר למעקרס מה״ש דדא ודא
בצמוד כ״ו בדיה והנראה אצלי עיש ואין להאריך .נרם עיקר
»
» r
"
>
,
»
|אוצר החכמהף
שרשוהי דסירוקא דהרב ז״ל לא אחקרהו דאי אתי לא תאכל
אשש היא ולכן אין שבועה חלה סל שבועה :
הנפש להנאה א״כ בשדה למיל הא שפיר ניל מלא תאכל הנפש
וראיתי שוב בס׳ אבודרהם בראשו שהביא שה תשו׳ זו ושם
א׳ איסור אכילה וא׳ איסור הנאה תו לכלב תשליכון אותו ע״כ
ראיתי להראב״ד השיגו נזה זז״ל א״א אפשר שהטעם
^בשר קאי דאי אשריסה אותה מבע״ל אלא ע״כ דאבשר קאי
ראוי לסמוך עליו אבל הראי׳ אינה כלום אפו באשה הראו? עי
ליתיה לפשה ואע״ג דטצי איהי למעקריה עכ״ל ולפי מ״ש גס
וה״ס ונשר בין שהוא בשדה דהיינו מהחי בין טריפה לכלב
זה בא לכלל ישוב  .ואין להק׳ לסי טעם זה מע״ש השוס׳ בס׳
ששליכזן אותו בשר וא״ה בהרי׳ שרי לי׳ רחמנא לבמ״ה בהנא׳
ואיך אפשר לאוקמה מד לאכילה וחד להנאה ולכל הפחות
השולח דעשס דפ״ו דחי עשה דלעולס בהם שעבודו ע״ש והא
אתקושי מיהא אחקוש להדדי בחד סרא בט״ה לטריפה  .ומה
משה דס״ו אפשר נסי למטקריה שמא לא ימצא מי שתתרצה לו
רי״ל דס״ו שאני דיושר ממה שהאיש רוצה לישא וכו׳ וכן מוכח
שאפשר ליישב בקושיות הללו הוא יקושש׳ מסיק בגמ' דאט״ה
מושר בהנאה ולא ניח׳ לי׳ לאוסמס בפפרכסת כמ״ר וכרכתיבנ׳
מששו׳ הנז׳ שכשב וזיל וכן אין אשס מברכת על חליצה וינוס
דלא מיסקדא אס״ו וטון דאינה ביבוס אינה כחליצה וכר״יוכף
לפנים ולא בשטאס דלא כר׳ יהודה ולא בבמ״ה דלא כר״ל וזה
עכ״ל ומדלא קאמר נמי בהא משוס דאפשר למסקרה דלא שמצא
פשוש):
מי שיתרצה שמעינן דהכא שאני דשניהן רוצין ויש לדחות .
נסשססתי כמונע חברו מעשוש מצוה כסוג׳
לימוד
שו״ר פ״ש הרב שארית יטקב רף כ״ג ע״ש והנלע״ר כתבתי:
ולולב אס׳ יש נזה איסור ל״ע א״ד ה״מ
I
ולטאי דאשאן עלה מסס אמס אגיד דממ״ש מרן בכ״מ סס״ו
באיסור לאו אבל בע״ש לא קרינן בי׳ לא משן מכשול ואין לומר
דדוקא בעושה מעשה כגון מושיט יין לנזיר אבל בשוא״ש לא
דת״ס נראה מלשונו כרעת הרשב״א שזכרנו אך לא
בקללה של^כדברי הרבנים הנאמרים זאש לפנים פ״ש[ .שוב
דלים׳ וכרמזכח מתוס׳ דפ״ס דמציעא דף י׳ ט״ב וכ״נ גס כן
מתו׳ דס׳ אין דורשין דף י״ג .ומההיא דס׳ חלק שאמרו במונע
בא לידי ספר משכנות יעקב ושס ראיתי נס׳ קרח פליג ליה
ד״ת מתלמידו אשי׳ עונרין מקללין אומו דכחיב מונע בר ע״ש
רבי מס הרב אמרי נועה והביא בידו דברי ערן שהבאתי ומאי
ולא טיישי לאיסורא מקרא דל״ע אין ראי׳ דש״ש שאני שהוא
דמייתי שם מהא דרבס בר רב הונא צסי״מ״ש לפנים לא מכרסא
תלוי במלמדז וכי אינו מלמדו אין כאן מכשול אבל שאר מ״ע
זעש״ב] ־ ואפשר לדחות דרבה בריה דרב הזנא שאני כי אינו
בא לכלל זה חלילה ומ״ש רש״י וא״ל מירי סי׳ שאומר שלא
^זושה חצי׳ מלת׳ ואקרקסת׳ דירי׳ רמיא כל שפונעו הא
^עברזאסקעיה פחיובא דרמי עליה .א״נ פיישי טי״ק לאסושי
יקיים מצוסו .ואס כנים אנחנו מיפשמא מיהא נעיין דבע״ע
רמחא * א״נ אצמריך היכ׳ ומצי ללמוד מרב אשר רלינ׳ ל״ע
נפי איט ל״ע אמנם מדברי הרדב״ז ז״ל בתשובה בשניות סי׳
כמ״ש השוס׳ נס׳ אין דזרשין ע״ש זאעס״כ מונע בר הוא אם
חקכ״ד שכתב דאפ״ג דאב שמחל על כבודו מחול מ״מ מצוה
ממין לכך וההיא רס״ק דקידושין דף צ״ב מ״א 'דסריך זדילכג׳
איכ׳ ודחיא ל״ס ע״ש נראה בהפך רהגע בעצמך א״כ הדבר
רחש וקעבר אלפני ע״ש לא מכרעא דה״ס דילט׳ רשח ובא
מאי משני החס דמחיל ליה ליקריה והא אכתי קעבר אמצוה
לכלל מקלל וכ״נ מסירש״י שה זה״נ ההיא דאלו מגלחין דף י״ז
דכיבוד הא אין עליך לזמר אלא דסשום מ״ע לא קעבר אלפני
ע״א נאמתא דר׳ וחזיתיה לההוא גבר׳ דהוה מחי לבנו גדול
ואי לאו דמחיל היה עובר מיהא אלפני ואע״ג דמ״ע הוא ע״מ
אסרה ליהוי ההוא גבר׳ בשמחא דקענר משוס ל״ע ט״ש התם
טון שניחן לעונש רכתיב למען יאריכון ומכלל אין אתה שומע
לאו כסירש״י בחומש לכך הוא עובר אלפני וכנר׳ מדברי הררב״ז
נמי משוס הכאה וקללה חששו .ושרר בחי׳ הריסב״א ז״ל שכ«
ז״ל שס עי״ש וכי מחיל הו״ל כשאר מ״ע דסלמא דלישנהו נל״ע
 08וז״ל ונראין דברים דלאו גדול גדול ממש אלא הכל לסי מבעו
שיש לחוש שישריש כנגדו בדבור או במעשה ט אפי׳ לא יהי׳ נר
ולס״ז דינא ישיב שהמונעו לבן מלכבר קסבר אלפני ומ״מ יש לוחו׳:
פצוה אין ראוי להביאו לידי מכה או מקלל אביו וכו׳ ע״כ .
ואיה* לפידק אמאי שמשיה אמסא דר׳ לההוא רילמא דמחיל
וקצת יש לדקדק ־מדבריו ממה שלא סי׳ להניאו לעבור על
ליקריה כדרב הונא ואי ההוא גברא לאו מבני שזרה
סצוש כיבוד משוס דסיל דנמ״ע אין כאן לשא רל״ע ומכל מקום
הוא ולאו אדעשי׳ למחול מ״ע הו״ל לאודועים דליממול דלא
מדבריו נלמוד דה״נ יש לס׳ ההיא דקידושין דקעבר אלפני ע״י
לימפי לידי איסורא ואם היינו אומרים דאת מועיל מחילה
בהנאה וקללה הוס א״ש .וליכא לאוכוחי מדאמר נס׳ הגחנקין
הכאה וקללה' קא3ר ואס״ה משני דמחיל לי׳ ליקריה אלט׳ אפי׳
על הכאה וקללה מחילשו מחילה ושלא בדברי הרב אפרי נועם
דף ס״ח ע״ב בן סז״מ שרצו אטז ואמו למחול לו מוחלק וסי׳
באו דבריו גס׳ שסע יעקב ס׳ לך לך שכתב בפשימו׳ דטזרא
רש״י דבדירהו סלה רחמנא ע״ש זמשעע רהא לא״ה אינו ממול
אב אינו משול ע״ש [וראיתי להרשב״א ®יפן י״ח דמענו׳ מעי®
דא״ה קשיא כיבוד יקי״ל מורו מחול אלא הס• יועשא הוא
ע8ו»
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למורי

ליכוד נזנח נט

 coואץ כ״כ תלוי נכנודם ומש״ה צריכין לטעמא דבדידהו
חייה רחמנא אמנם' בדבר הנוגע לכבודם ממש כבודם מחול
וממחה יש קלח ראיה רגם בהנאה וקללה מועיל מחילה ויש
לרמות וגזירת הכתוב הוא התה דנדירהו חלה רחמנא :

וגהירנא

דהרב הליכות אלי ז״ל הוק׳ לו ?איך חייבה תורה
מיתה למכה ומקלל ימחול האב ויפטר והוא משרק
לה דמו; שהתרו בו אין מושיל מחילה ע״ש כי איננו ולקח
נעלץ ןל״נ היכא דמייתי אביו ואמו .שו״ר נס׳ פענח רזא פ׳
פשפשה כדברי הרב הנז׳ וראיתי אח״ז בשיירי כנה״ג י״ד סי׳
ר״מ שכ״כ בשם ס׳ לפחת המיס ומדברי הרבנים הללו הדבר
ברור וכבודו מחול בקללה והכאה וכ״ש במורא וכיבוד ועל זכרוני
הרב ברכי יוסף נר״ו האריך במור׳ אם מועיל מחילה ט״ש .
[ודע רמהך עובדא לרבה בריה דרב הונא פ״ק לקדושין שזכרנו
וממאי דאשמר עלה בנמ׳ רנ״ל לרמכ״ם מיש ס״ו וממרים רץ
ח" ועיין מ״ש שם מרן בכ״מ ע״ש .והודעתי ה״ן כתיב כאן כי
מה שכתבתי נשס הברכ״י כתבתי ,כן מתורה שבפ״ס דאתיא
זכירה זכירה כי בעת ה :יא ספרי הרב נר״ו לא היו נמלאים
ביו כל אדם ודין גרמא שבהרבה מקומות לא העליתי ארוכה
י «י<פשע יונק בתורתו של ר״מ חיים עד העולם .והן עתה ראיתי
 Iלהרב נר״ו בי״ד סי׳ ר״ס שהוכיח מדברי הרינ״ש כהרב
אפרי נעם ואייתי בידיה ההיא דרכה בר רב הונא כאמור .
וכמדומה אני שיש שם ט״ס וע״ש היטב]:

ריי^ין* p

׳

כתב הרמנ״ס ז״ל הל׳ עכו״ם פי״ב דין א׳
jj
וז״ל א׳ המגלח הפאות בלבד וכו׳ וכתב
מרן ז״ל נס׳ נ׳ נזירים אמרי׳ דקסבר שמואל הקפת כל הראש
שפה הקפה ואמרי׳ התם דבין רב הונא בין רב אדא בר אהבה
ס״ל והקפת כל הראש שמה הקפה ע״ש .ועיין בהרב שע״ה ז״ל
מה שהק׳ אהא דקאמר ש״ע דקסבר שעואל הקסת כל הראש
שמה הקפה מפוגיא דפרק מי שאמר רף כ״ט ע״א יפריך והא
קעביד הקפה ומשני קסבר הקסת כל הראש לא שמה הקפה
מדרבנן ע״ם 1א״כ ה״נ נימא דס״ל לשמואל ומש״ה אלטריך
לאוקמה באשה וקטן ע״ש מה שתי׳ ופשוט הוא ומכח זה תמה
טל הרב מש״ל ז״ל בפ״ג מהל׳ נזירות דין ח״י שכ׳ כתי׳ בדרך
אולי ע״ש .ולענ״ד אי מהא לא אריא רהא איכא למירק התם
דפדיך זלוקמה בגדול והקפת כל הראש וכו׳ וכיון דכן מאי פריך
א״כ מעיקרא דילמא לאו טמאין וקעניר הקפה וע״כ ודאי נ״ל
בפשיטות כמ״ש השוס׳ ר״פ אלו מציאות גבי וכמה א״ר יצחק
ה״נ הכא שמואל גושי׳ איהו דסריך הא קעניד הקפה ועלה
משני באשה וקטן והשתא מוכח שסיר דאלעא ס״ל לשמואל הקפת
כל הראש שמה הקס׳ דמלישנא דקאמר ועביד הקס׳ משמע וראי
הקפה דאורייתא קאמר ורומיא רמאי דקאמר והא קעביד הקס׳
וכדפירש״י ז״ל וברור נ״ל :
שהק׳ לדברי ר״י דפי׳ טעמא משוס הקפה דאהכי הוי
ספקו חמור דא״כ באשה מי ניפא דס״ל לר׳ יהודה דם׳
נזירות להחמיר ע״ש ניל רר״י ס״ל כיש מסתפקים שכ׳ הנמוקי
יוסף ס׳ נתרא דמכות והניאו מרן הב״י אס ישראל מוזהר
להקיף לגוי לרעת רב הונא דומיא דקטן ע״ש וס״ל לר״י ראשה
אסורה להקיף לאיש ואפי׳ לקטן כדעת רבי׳ ז״ל לקמן וכיון
רכן סשיטא לי׳ דאסור מיהא להקיף לאשה ולא גריעא מקטן
והשתא שסיר קאמר ר״י ספקו להקל אפילו באשה דמאן מקיף
לה נכרים צא מצי להקיף רגילות נדר היה בעזרת נשים וקטן
נפי איסורא דאורייתא צא ספינן לי׳ הוי אומר ססקו חמור:

וטה

גם

מה שהק׳

לפירש״י מד&מרו׳

בס׳ כ״ש לר׳ יהודה ים״ל

דחולין שנשחטו בעזר׳ מדרבנן ע״ש לא ראה מ״ש רש״י
ז״ל שס ד״ה חולין וכו׳ וז״ל ואסור׳ בהנא׳ לאו דאוריי׳ ע״ש
ומו דלמאי דמייתי התס דנ״ג ע״ב יתיב ההוא מרבנן וכו׳ דס״ל
מ־״י וס״ל חולין שנשחטו בעזר׳ ואוריי׳ והנאה נ״ל מקרא

ה׳

מ

אחרינא ע״ש א״ש דלא אצמריך השתא לומר דריי נ״ל מאותו
וס״ל חש״ב לאו דאורייתא אלא דס״ל כההוא מרבנן .ומה שהק׳
אמאי דאמרו בפ״ב נזירים שם מיכדי תרוייהו ס״ל הקסת כל
הראש שמה הקפה ע״ש ומנ״ל דילמא ל״ש הקס׳ ומיהו מדרבנן
מיהא אסור ומש״ה חובה מגלת להז ע״ש יש ליישב כיון דעיקר
מלתי׳ דרב הונא דקאמר המקיף את הקטן חייב רעל ,פליג
רב אדא ורירך מאן מגלח להו טדאוריי׳ קאי א״כ משמע דמאי
דק׳ לי׳ רב אדא ודידך וכו׳ משוס היא גופה דאיסור׳ דאוריי׳
קאמר ומש״ה דייק שסיר :
ומה שהק׳ על דברי התו׳ ז״ל שהוכיחו דהל׳ כרי .הונא טס״ק
דמציפא ולא הוכיחו בפשיטות מההיא דפ׳ טי שאמר דסריך
והא קעביד הקפה ולא משני דס״ל כרב אדא דהמקיף לקטן
מותר ע״ש לענ״ד אי מהא לא מוכחא משום דלית כלכתא כרב
אדא דה״נ ליש הלכחא כרשב״ל שם אלא דלא משני הכי משוס
דס״ל דה״נ האיש מדיר את בנו אפי׳,"",שהניע לעונת נדרים
שהוא גדול וכ״כ הרב מש״ל בס״ב מה׳ נזירות דין י״ג ע״ש
והשתא אפי׳ לרב אדא אסור ובהכי ניחא מה שהק׳ עוד דאמאי
לא משני ומגלת להו אשה וכן דייק לישנא דגמ׳ דלא קאמר
והא קעניד ליה הקפה כנ״ל:

*TOv

נסתסקתי בהא דשני חייא בר רב מופתי
בש׳ יה״כ דפ״א ע״ב ועניתם את נפשותיכם
בתשעה נחדש וכי בט׳ מתענין והלא בעשרה מתענין אנא לומר
לך שכל האוכל ושותה בש׳ מעלה עליו הכתוב כאלו התענה ט׳
וי‘ וכך פ׳ הרמב״ם ז״ל ס״ג ונדרים פ״ש הני נשי מאי הוי
עלייהו בדין זה מי אמרי׳ רכיון ואכילה דט׳ צורך י׳ היא כע״ש
רש״י ז"ל שם דה״ק קרא התקן עצמך בט׳ שתוכל להתענות בי׳
ע״ש מינה דלגבי נשים נמי באיתנהו בעינוי איתנהו נמי בתקנת׳
דט׳ דאטו גברי בעי חיי וכו׳ א״ד מ״ע שהז״ג הוא ולא שנא
[1נ*מ לנודר להתפנות כך ימים חון מי״ט דעיה״כ בכלל כע״ש
מור״ם בהגיה בא״ח סי׳ תק״ע וכן נשבע להתענות בעיה״כ
להרמב״ם כמ״ש סרן בסוף הסימן שם ע״ש במנ״א וכן לענין
תענית חלום שכתב בהנ״ה בא״ח סי׳ תר״ר ע״ש] והגם שמרן
כ״מ ז״ל בה׳ הנז׳ מצדד אצדודי בדרשא זו דאסמכתא היא
ומדרבנן ע״ש מ״מ כבר כתבו התו׳ ז״ל בס׳ ע״ס דק״ח ובם׳
מי שמתו דף ך׳ דמ״ע שהז״ג גס בדרבנן נמי נשיס פטורות
ע״ש .ודע דלפי דברי מדן זיל הללו דהך דרשא היא מדרבנן
ניחא לי עה שמעולם הי׳ ק״ל על סוני המצות דאתי רבנן ובצרי
חדא זאת המצוה לאכול ולשתות בט׳ .ואני רגיל לומר לסמ״ש
כרב סר״ח ז״ל בריש סי׳ תר״ד אהא דחייא בר רב רא״כ צימא
קרא שיאכל בט׳ ותירץ ראפקיה בלשון עינוי שלא ליתן שכר
משה גמור אלא שכר מלוה בעלמא ע״ש ומיהו לשי מ״ש רש״י
ז״ל התקן עצמך וכו׳ הא ל״ק רלימא קרא שיאכל בט׳ .מי״ל
לזה לסי מ״ש הרב הנז׳ עצמו שס רנקט ס׳ וי׳ למימרא שהוא
כמתענה ב׳ ימים רצופים ולפ״ז ניחא דמש״ה אפק-ה בלשון
עינוי לאשמטי׳ הא דיש לו שכר כרצופים ועדיף מבלא רצופים
אע״ג דהן מצות חלוקות .ושמעתי באומרים לי דאסקיה בל׳
עינוי למימרא שאס רצה להתענות מצדה היא בידו אבל בי׳
אין לו אלא להתענות ואס יאכל אדרבה ענוש יענש וליתא
שהתוס׳ כשבו כאלו התענה סי׳ כאלו נצטוה להתמנות אבל
עכשיו אסור להתפנות .איך שיהא לשי מ״ש מרן שהיא מדרבנן
ניחא לן מה שלא נמניתי בכלל המצות .ולמאי דאתאן עלה
אפשר לי לדקדק קצת מאותה שהק׳ נס׳ הישן דכ״ח יה״כ מדרב
יהודה נפקא ומשני ל״צ אלא לתום׳ פינוי פ״ש ומולא משני ל׳׳צ
אלא לאכילה דט׳ אע״ג דכתיב גבי בעשור ה״נ חוס׳ לא נסקא
מבטשור אלא מבערב בס׳ אחרת ואצטריך דס־״א מ״ע שהז״ג
היא קמ״ל דכיון דהוה צורך עינוי ־כרת הוא חייבות ואין לומר
דאורבה כל«י לייא רלא משני יזכי מזים דספיטא יילתא רידאי
שטורץ
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אלו הן הנולין פרק שני מכות

למוטי

הלכות

בשוגג :חוץ מגר תושב .שאין ישראל גולה מל ידו :הכל גולין.
רי*שו מן החלון וקיבל האבן בתצחו :השתא נמי .ט לא מצא
מפרש בגמרא לאיתויי מאי :גט׳ בשוליא דנגרי .בלימוד חרש
חטובה אין ההטבה מצוה אלא עשיית הסוכה :לאו מציה.
עצים שאינו מלמדו הורה אלא אומנית שוליא :חיותיה הוא .
להכותו :לאו מילחאהיא דאמרי ,ראיה טיבה מזו היה לי להשיבו
ואף זו מצוה על האב ללמדו דילסינן לה מקרא בפ״ק דקידושין
מן המקרא עצמו דלאו בחטבה דמצוה איירי :דאי בעי מיטמא
(דף ל׳) דכתיב ראה חיים מם
אי במי לא מיטמא .אותו חייב
לך הכתוב כרת אס נכנס למקדש פטור ' גרסינן בב״ק (דף לג ).רב זכיר משטיח דרבא אשה אשר אהבת הקיש אומנות
בטומאה זו :הכי נמי דפטור .מתני לה משמיה דר׳ יוסי בר חנינא רמאי פטור היינו שהוא חיותו לאשה כשם שאביו
חייב להשיאו אשה כדכתיב וקחו
מכרת :לרבות טכיל יום .שאס
מגלות אבל חייב בארבעה דברים ומסיים הגמרא
לבניכם נשים כך חייב ללמדו
נכנם ע מקדש עניש כרת :לרבית
ע״ן
חנינא
בר׳
יוסי
ר׳
אמר
לא
אמוראים
דלשארי
אומנות :מכה נפש .גט הורג
מחוסר כיפורים ,מאותן מיתאות
הצריכות קרבן וטבל והעריב אלא ג דפטור לגמרי וכן נקטו רבוותא להלכה :עוד בשגגה כתיב לנום שמה מכה
שמשו ולא הביא כפרתו ונכנס גרסינן שם ת״ר הנכנס לחצותו של נגר שלא ברשות נפש בשגגה :פרט למכה אביו
שלא חייב גלות אלא למי שהכאתו
למקדש חייב וארבע טומאות הן ונתזה בקעת וטפחה על פניו ומת פטור ואם נכנם
חלויה בנפש שאינו חייב עליו
הטעמות קרבן הזב
והזבה ברשות חייב מאי חייב אמר ר׳ יוסי בר חנינא חייב
העוד
והמצורע:
והיולדות
אנא אס כן הרגו יצא מכה אביו
קאמינא .עוד טימאתו בו עוד בארבעה דברים ופטור מגלות לפי שאין דומה י ליער שהוא חייב מליו מיתה בחבורה
יתירה 'לדרשא הוא :דיער זה לרשותו נכנס וזה לרשותו נכנם וזה לרשות בעלמא וקא ס״ד דממעט ליה
קרא
מתני׳ ע״י הבן .אם הרגו לבנו הכירו נכנם רב פפא משמיה ררבא מתני לה ארישא מגלית אפילו הרגו :ומסיק רבא

ץ^נכנם לחנותו של נגר שלא ברשות ונתזה בקעת וטפחה על פניו ומת פטור אמר ר׳ יוסי בר חנינא
חייב בארבעה דברים ופטור כגלות מאן דמתני לה אסיפא כ״ש ארישא ומאן רמתני לה ארישא אבל אסיפא
כיון רברשות חייב גלות ובן נקמו רבוותא ה להלכה כמאן דמתני לה ארישא וממילא לענין ר׳ דברים חייב
בב״ג ולענין גלות אם הוא ברשות מה .חטבת עצים רשות אף כל ובו׳& :טר ליה ההוא מרבנן לרבא
מטאי דמחטבת עצים דרשות רילמא מהטבת עצים דסוכה ומחטבת עצים דמערכה ואפ״ה אמרררומנא
ליגלי א״ל ביון ראם מצא חטוב לאו מצוד ,השתא נמי לאו מצוה איתיביה רבינא לרבא י יצא האב המכה
את בנו והרב הרורה את תלמידו ושליח ב״ר ליטא כיון דאילו גמיר לאו מצוד ,השתא נמי לאו מצוה "
התם אע״ג דגמיר מצוד .דכתיב (השלי כט) יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך הדר אמר רבא ח לאו
מילתא היא דאטרי (דברים יט) ואשר יבא את רעהו ביער דאי בעי עייל ואי בעי לא עייל ואי ס״ר מצוה
טי פגיא דלא עייל א״ל רב אדא בר אהבה לדכא בל היכא דכתיב אשר דאי בעי הוא אלא מעתה (במדבר
יט) ואיים אשר יטמא ולא יתחטא אי בעי מיטמא א' בעי לא מיטמא מת מצוה דלא סניא דלא מיטמא
ה״נ דפטור שיאני התם ראמר קרא טמא יהיר .מ״ט ההוא מיבעי ליה לכרתניא טמא יהיה ט לרבות טבול
יום טומאתו בו לרבות מחוסר כפורים א״ל אנא מעוד קא אמינא | יצא האב המכה ובו׳ ושליח ב״ר .פליגי
״ * בזה רבוותא י יש מפרשים בפשיטות דקאי על שליח ב״ד הממונה להלקות למחוייב מלקות והוא הלקה
• ׳ יותר ממה שאמדוהו שיכיל לקבל ומת תהת ידו כ ויש מפרשים שבבלל זה גם השליח ב״ד שהכה את בעל
‘*'ין הנמנע לבוא לרין והמיתו בשגגה ג״כ פט'ל • מתיי׳ האב גולה ל ע״י הבן והבן גולה ע״י האב
הכל גולין ע״י ישראל וישראל גולין על ידיהן חוץ מעל ידי גר תושב וגר הושב גולה ע״י גר תושב£!:׳ האב
גולה ע״י הבן והאמרת יצא האב המכה את בנו דגטיר והאמרת אע״ג רגטיר מצוה קעביר » בשוליא
דנגרי שוליא רנגרי ה־והא הוא דלמריול^דגמיר אימנתא אחריתא :והבן גזלה ע״י האב וכו' ,ורמינהו (במדבר
לה) מכה נפש כשגגה פרט למכה אביו ומסיק רבא פרט לעושה ם חבורה באביו בשוגג ם״ד אמינא ביון
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ימה דאיתא במשנתיגו אם יש רשות לניזק ליכנה לשה גילה מייד• כגון שיש לו דרך
פ״א מהלכות תישל ומזיק הלבה טז
כתוכו מנכר במכר או במתנה וא״ב’ נכנה לרשות עצמו והנא איירינן כנין ששאל רשות ממנו לכנה לפי שעה [מהדש״א) :ה פ׳י
מהלכות רוצת הלכה יא .ודע דלדעת התוספות בב״ק דף ל״ב ע״ב ד״ה מיתיני הך כוגיא דלעיל דכותר כותלו דפטרינן שה כקירוב למזיד לזו
■ס״ל כמאן דמתני ארישא אבל אהיפא כיון דברשות חייב גלית• דהרי קרוב למדד הוא ועיין כלתה משנה פ״א מהלכות תוכל ומזיק הלכה יז מה"
לא העתיק זה ואולי משוה דאמר אח״ב^5או~מילתא
פ״ה מהלכות!רוצת יהלטייה ה'
שהאריך שם ליישב שיטת הרמב״ס כזה:
היאץ־דאמרי «שמ5־־7^7־ פהיקא ליה־־ד״ז אמנם מלישגא~־דגמרא נעמוד ב׳ דמקשה והאמרת^ אע׳־ג דגמיר מצוה משמע דגקטינן כ! להלכה וצ״ע :
ח יפירש״ך ראיה טובה מזה וכי׳ .משמע מניה דלא חזר מתשובתו הראשונה שיאמר כמן^דתה מצא וכו׳ השתת נמי לתו מצוה וע׳כהחוטב־עציס
לסונה ולמערבה ונשמח הברז :מקתו והרג גולה [ולעני; יצא האב וכו׳ התה אע״ג דגמיר מניה כדאמר פתמת דגמרא ־.ב• בעמוד י׳) אלא
אפיל ,.לדידי ,דחטיבה מצוה עב״פ לאו בחטיבה דמצוה איירי וע״ב יצא האב וכו׳ וכ״ב הריטנ״א עיי׳ש ט פ״ג מהלכית ביאת מקדש הלכה ו
והלכה ה יד י רש״י והראבגד כ ההמבגם וטעמו שהרי שגג והרג בעת עשיית המצוק זהראכ״ד פקפק ע״ז וכתב זו לא שמענו מעולם י ס״ה
מהלננות רוצת הלכה ה מ!צ)שם והנה לעיל נשארת נצ״ע על מה שלא העתיק אע״ג דגמיר מצה והלא זהי <״מ לדינא ועתה_התבוננתך?אפש^'
דדת זה "יה~ ר:־.ג בלח כשהרגו שלא בשעת לימוד "ומוכת דאה הרגי בשעת לימוד פטור ולא תינק אה גמיר או לא משמע דנבל גווגי שטור
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דקיימא לן אזהרתו וו הוא מיתתו לפיכך גר תושב או עכו״ס שהרגו
בהורי את אביו נחי גילה דשנגת סייף היא והא דקתגי פרט למכה
נהרגין ואפילו בשוגג שאין בגי נח צריכין התראה כדאמרינן
אביו לאו להורגו קא ממעיט אלא בעושה בו הבירה בכיי? :לוקה
בסנהדרין (דף נזס מה עכו״ש לא שנח קטל בר מיניה  .גר
דלטייה ,ואמרינן בשבועות (דף לה) המקלל חת הבי־ו עיבר בלא
תושב כמותו :ישראל .אף גר תושב ל״ש קמל בר מיניה .גר
תעשה ואתיא במה הצד תהמקלל דיין ונשיא והרש סנהדרין (דף
תושב כמותו :דלאו בר מיניה.
שס :שאין בה שוה פרומה  .כאש
יש בה תשלומי פרוטה משלם רבמזיר בר קטלא הוא בשוגג נטי ליגלי קמ״ל :הכל ישראל :באומר מיתר .נהרג דלאו
ואיני לוקה דילפינן בכתובות גולין ע״י ישראל בו׳ לאתייי מאי לאתויי עבר וכותי בר גלות הוא :מתני׳ מפני
שהוא כמועד .כמותרה עליו
באלו נערות (דף לב) בפירוש תנינא להא דת״ר ע עבד וכותי גולה פ ולוקה ע״י
ועובר על התראה דודאי לדעת
ריבתה תורה הובל בהכירו
לחשלומין וכי אין בהשוה פרוטה ישראל וישראל נולה ולוקה ע״י כותי ועבד בשלמא הרגו  :ויש שונא שאינו גילה.
לוקה שעבר על לא תוסיף פן עבד וכותי גולה ע״י ישראל ולוקה גולה דקטליה ולא נהרג כל הריגה שיכולין
יוסיף (דברים כה) ולא מקשינן 'לוקה דלטייה אלא ישראל גולה ולוקה ע״י כותי לומר על הריגה זו שלדעת היתה
הכאה לקללה לומר שכשם שאינו כשלמא גולה דקטליה אלא לוקה אמאי דלטייה (שמות אינו גולה לפי שחשוד הוא על
ליקה על קללתו דכתיב בעמך כך
כך :שלא לדעת הרג .כשהריגה
לא ילקה על הכאתו ופלוגתא היא כב) ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך ומסיק
זו ודאי שלא לדעת שאין אדם
בסנהדרין דאיכא דמקיש ואיכא רב א1קא בריר ,דרב איקא הכא במאי עסקינן כגון יכול לומר עליה לדעת היתה
דלא מקיש :חוץ מגר תושב .שהכהו הכאה שאין בו שוד ,פרוטה * רא״ר אמי אמר גולה ובגמרא מפרש לה :גט׳ בלא
ומשמע דמתרזוייהו ממעט לה ר׳ יוחנן צ הכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה לוקה ק ראות פרט לסומא דתשמע כאן
^לא הוא גולה ע״י הריגתו אלא ולא מקשינין הכאה לקללך .,חוץ מגר תושב וכו׳ ך לא ראה אבל רואה במקום אחר
תושב פרט לסומא שאינו ריאה בשום
™רג ולא ישראל גולה עליו :לא אלמא גך תושב ^בן״ם הוא איטא סיפא
מקום :פרט למתכווין .כדאמרן
קשיא כו׳ גר תושב שהרג גר
תושב .גולה כדקתני בהדיא גולה ע״י גר תושב אמר רב כהנא לא קשיא כאן לעיל (דף ז : ):מתני׳ עד שלא
ורישא כשהרג את ישראל אינו כנר תושב שהרג גר תושב כאן בגר תושב שהרג נבחרו פלש שבארץ כנען .היינו
נולה דנא סגיא ליה בגלות :לפיכך .ישראל .איכא דרמי קראי אהדדי כתיב (במדבר לה)  ixארבע עשרה שנה שכיבשו

מ$־ת

בגי נח י^י

לבני ישראל ולנר ולתושב בתיכם תהיינה שש הערים

וחילקו ואח״כ הבדילן יהושע :

יכתיב (טס) והיו לכם הערים למקלט לכם ולא לגרים אמר רב כהנא לא קשיא כאן בגר תישב שהרג ישראל כאן בגר
מושב שהרג גר תושב .ורמינהו לפיכך גר ועכו״ם שהרגו נהרגין קתני גר דומיא רעכו״ם מה עכו״ם לא שנא דקטל
בר מיניה ולא שנא דקטל לאיי כר מיניה נהרג אף גר לא שנא רקטל בר מיניה ולא שנא קטל רלאו נר מיניה נהרג
ומסיק רבא רמיירי באומר מותר א״ל אביי אומר מותר אנוס הוא א״ל שא;י אומר אומר מותר קריב למזיר הוא
(פי׳ סכור כדעתו שמותר להרג גר תושב) ולכך נהרג וכך נקטו רבוותא להלכה י דגר תושב שהרג גר
תושב בשגגה גולה ואם קרוב למזיי חייב מיתה :מתני׳ הסומא ש אינו נולה דברי רכי יהודה ר׳
מאיר אומר גולה השונא ת אינו גולה ר׳ יוסי אומר השונא נהרג מפני שהוא כמועד ר׳ שמעון אומר יש
שונא גולה ויש שונא שאינו גולה זה הכלל כל שהוא יכיל לומר לרעת הרג אינו גולה ושלא לדעת הדג
דירי זה גולה ז ג^ן׳ תנו רבנן (במדבר לה) בלא ראות פרט לסומא דברי רבי יהודה רכי מאיר אומר כלא
*אות לרבות את הסומא מאי טעמא דרבי יהודה דבתיב (דברים"יט) ואשר יבא את רעהו ביער אפילו

סומא אתא בלא ראות מעמיה ור׳ מאיר בלא ראות למעט בבלי דעת למעט הוי מיעוט אחר מיעוט ואין
מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות ור׳ יהודה בכלי דעת פרט למתכוין הוא ראתא .והלכה כר׳ יהורה :
מתני׳ לחיק גולין לערי מקלט א לשלש שבעבר הירד; ולשלש שבארץ כנען שנאמר (במדבר לה) את שלש
הערים התנו מעבר לירדן ואת שלש הערים תתנו בארץ כנען וגו׳ עד שלא נבחרו שלש שנא׳י
לא
נדף .ט].
<׳
יבעכו׳ס לית דינו
 ........ותי לא העתיק הרמב״ם דכבר כתב בכמה מקומות שדיני כהיום כעכו״ם ג;
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דגלות כשהרג בשגגה אלא נהרג יכן להיפך אין הישראל נתחייב בגלית על ידו ודע דהא דאיתא בגמרות שלני באיזה דפוס עבד ועכו״ם
גולה וכו׳ טעות הדפוס ה1א וצ״ל עבד וכותי דבעכרם לית דינא דגלות כדאיתא בדף ט׳ כהדיא וכ״ב הרמב״ם ושגגת המדפיסים היא פ ברמב״ס לא
גזבר לענין מלקות כשקללו דפשיטא דעבד הוא בכלל ישראל וגם הוא מושה מעשה עמך ועשית הגמרא הוא רק על כותי שאינו מאמץ בחורה שבע׳ש
צ פ■ /מהלכות פ הדרץ הלבה י״ב ונזכר שם ג״כ לענץ עבד דישראל לוקה על ,ידו כסהכהי הנאה שאץ בה ש״פ ולע:ץי_כותי לא זבר מאימה ובשיטתו,
דהוא בכלל~עכ'1׳ גמודבהיום וגם נלא׳׳הלםנץ דינא ניבשינן הכאה לקבלה כדלץמ^ע^לדיגורלגרעלא מצאתי בהדיאאימקשיגן הכאה לקללה למי'
שאינו עושה מעשה עמך ובסנהדרין דף פה ע״ב אית בזה פליגתא דתנאי ?לערד נראה דמקשינן דמוכיח שם הגמרא ממשנה דסברא דמקשינן עי״ש
ולכאורה הלכה כפתס משנה וזהו דזקת לעניך הנאה שאץ בה שוק פריטה דלית .בדר&יגב-בגמו^רוך הלאו דלא יוסיף אבל אס^שבז^חיוכ ממון אפשר
צריו לשלם לו_עייך בע״ז דף_ כן כ«;ךר בס"? מהלכות רוצח הלכה ג וד׳ ש שש בפ״ו הלכה יד תשם הלכה יו״ד־וסתם כת״ק ודלא כר״ש והנה
הרמב׳ם כתב הטעם מפני שהוא קרוב למזיד וק״ק דהרי ר״ש אומר כל שהוא מוכת שלא לדעת הדג וא׳־כ ת״ח דסובר נולה הוא אפילו כאופן זה ומיץ
בתום׳ דלר״ש מיירי התראה כגון שנפל מן הגג עליו דבודאי היה שלא' לדעתו וא’כ ת״ק דפליג עליז הוא אפילו באופן זה גולה וע״ב דפברת ת״ק
הוא מדכחב התורה והוא לא אויב לו משמע דאויב פטיר בכל גווני .והנה בדברי התוספות יש ,לי קצת עיון א׳ היה רוח מצויה הרי נחשב קרוב למזיד
כדמזכח נב׳ק דף כ״ז ואי היה רוח שאינה מצויה כשנפל מן הגג הרי הוא קרוב לאונס ובקרוב לאונה פטור מגלית כמו שכתב הרמב״ס נפרק ששי מהלכות
:לכה ב
פי׳רז מהלכות רוצת הל
רוצח הלכה !יי; וצ״ע
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[פרק עשירי בעזרת הצור]

תורה חובל לתשלומין" ואינו לוקה .ובהכאה
שיש בה חבורה פטור מממון הואיל ויש בה
מיתת הכחישו באבנים ולא עשה בו הבורה.
וכן שלא מת באותה הכאה דינו בחמשה דברים
אבל לא במיתה ,ובבהמה הואיל ואין בה אלא
צד ממת הכחישה באבנים חייב.
כל שיש שם דין מיתה אפילו עשאה בדרך
שאין שם מיתה בגת שלא התרו בו פטור,
שנאמר 4מכה אדם יומת ומכה נפש בהמה
ישלמנה ,מה מכה בהמה לא חלקת בו בין
שוגג למזיד לפטור אלא לחייב כך מכה אדם
לא תחלוק בו בין שוגג למזיד לחייב אלא
לפטור כמו שבארנו למעלה י.
החובל בהכירו לרפואה כגת שחתך לו אבר
אוי־-בשר לרפואה פטור ,אעפ״י שפשע בו °
והזיק* ואין צריך לומר בבהמה ,ולא עוד
אלא באביו ובאמו סטור בדיעבד אלא שלכתהלה
אסור לו .מעתה בן לא יקיז דם לאביו לכתחלה,

אלו הן הנחנקין וכר .בבר נכפל במאמרינו על חלק חמישי שבזאת המפבתא
שהוא בא לבאר כל אחד ממחוייבי מיתות באי זו מיתה היא נידון ,והוחל
בביאור ענין זה בפרק שביעי ושמיני בענין הנסקלים .והתבאר בתשיעי ענין
הנשרפים והנהרגים ,ובא זה הפרק לבאר ענין הנחנקים דרך כלל ובביאור
פרטיהם .ועל זה הצד יחלקו עניני הפרק לשבעה חלקים .הראשון ,בטנינם דרך
כלל ,והששה חלקים בפרק ,ששה נחנקים כל חלק מהם בביאור אחד־&הם בפרט.
זהו שרש הפרק דרך כלל אלא שנתגלגלו בו דברים כענין סוגיית התלמוד
על חדרך שקדם.
[פד ,ב משנה! אלו הן הנחנקין המכה
אביו ואמו ,וגונב נפש מישראל ,וזקן
ממרא על פי בית דין ,ונביא השקר
והמתנבא בשם ע״ז ,והבא על אשת
איש ,וזוממי בת כהן ובועלה.
־־"והמשנה הראשונה ממנו אמנם תכוין לבאר
מנינם דרך כלל .ואמר אלו הן הנוזנקין,
א׳ המכה אביו או אמו ,ר״ל הכאה שיש בה
הבורה כמו שיתבאר .ב׳ גונב נפש מישראל
ומכרו .ג׳ זקן ממרא על פי בית דין ,ר״ל
המסרב על דברי בית דין הגדול שבירושלים.
ד׳ נביא השקר והוא המתנבא מה שלא שמע,
ושלא נאמר לו כמו שיתבאר .ה׳ המתנבא בשם
ע״ז ,כיין שאמר ע״ז פלונית או ככב פלוני
צור ,לבם לעשות כך וכך ,ואפילו המכים לדבר
אמת .ף הבא על אשת איש הוא והיא ,ובכללה
בועל בת כהן אעפ״י שהיא בשריפה .וכן זוממי
בת כהן שאין גודרין אותם אחר מיתתה ,אלא
אחר מיתת בועלה שנאמר  1לעשות לאחיו ולא

ובאה אחריה המשנה השניה להתחיל בבאור
הפרטים .ואמר שהמכה אביו ואמו אינו חייב
עד שיעשה בהן חבורה -וכן שיש חומר במקלל
מבמכה ,שהמקלל לאחר מיתה חייב והמכה
לאתר מיתה פטור .וטעם הדבר נראה 2שהמכה
לאחר מיתה אינו אלא כמכה העפר ,אבל
הקללה נגררת אחר הנפש שהיא נשארת.
זהו ביאור המשנה וכן הלכה ודברים שבאו
תחת משניות אלו בגמרא אלו הן.

ההורג אח חברו נהרג בסייף ,ובאביו ואמו
גם כן בסייף ,לא נאמרה הכאת אב ואם
בחנק אלא בהכאה לבד .אבל לא בהריגה ,שלא
בא להקל עליו אלא להחמיר עליו ,וכבר ידעת
שהסייף חמורה מן החנק .הירג נפש שאמרנו
עליו שהוא בסייף אין בו חלוק בין גדול כין
קטן ,בין זכר בין נקבה ,טומטום ואנדרוגינוס,
אפילו קטן בן יומו והוא שיצא מכלל ספק נפל,
אבל ספק נפל תוך שלשים יום או ודאי אף לאחר

[משגה] המכה אביו ואמו אינו חייב
עד שיעשה בהן חבורה ,וזה חומר
במקלל טב&כח שהמקלל לאחר מיתה
חייב והמכה לאחר מיתה פטור.

שלשים כגון בן שמנה .אינו נהרג
הכאה של אב ואם שהוא נידון בה בחנק,
דוקא בשיש בה חבורה ואפילו הבורה חוזרת,
אבל אם אין בה הבורה הרי הוא כמכה שאר
בני אדם ,שאם יש בה סרך ממון משלם מה
שראוי לו בדין חמשה דברים ,ואם אין בה
שוה פרוטה לוקה .ואעפ״י שבל שיש ממק
ומלקות לוקה ואינו משלם ,בפירוש רבתה

 2וכ״ב בספר הסירים סימן
 1וברים יט ,ים.
תקעו בתירוצו וז»ל א״ל כי מועלה הקללה שיש התק

לאב לנשמתו משא״ב בהכאה ,וכ*כ במלוזמה מציה
לתשב״ץ לתשובת המינים .ובפירוש רבינו יהונתן

לאחותו.
זהו ביאור המשנה וכלה הלכה פסוקה היא.
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מלוניל כתב טעם אחר אבל מקלל חייב דהאי מבזה
את אביו וכיון דמקלל אביו שלא בפניו חייב לאחר
 4ויקרא
_ פג .ג.
 3בבא קמא
מיחה נמי חייב.
 6מה שכתב רבינו "אעפ״י
 5עם ,ב.
כד ,בא.
שפשע בו והזיק* צ־ע .דהרי מפורש בתוספתא גיסיו
פ*ג הי-ג שרופא שסער ,והזיק בשוגג פטור מפני
תיקון העולם ובמזיד תייב׳ ואיך כתב רבינו ,שפשע
והזיק פסור* .ובעיקר דבריו שכתב שרופא שחבל או
חתך אבר אפילו הזיק פטור ,כ*כ הרמב״ן בתורת
האדם שער הסכנה שאם מתנהג כשורה לפי דעתו
וסעה הרי זה אונם וב־כ חדהר״ן כאן ,אך בתוספתא
מכות סיב ת-ה :שלית ביד שהכה ברשות ב*ד הרי
זה גולה ,רופא אומן שריפא ברשות ב״ד (והזיק ,כן
גרם הרמבין וכן הובא מדבריו בכפוים סו־פ מד,
אולם בתשביץ וז־ג סימן סב הביא דברי הרמב״ן
שגורס ,והרג־) הרי זד ,גולה ,ולכאורה סתירה
להתוספתא הניל .וגם סתירה לתוספתא ב*ק פ*ם תיג:
רופא ברשות ביד והזיק סמור וכר ,ובאמרי בינה
הלבות דיינים סימן ל נתקשה בתוספתא הנ״ל למה
הוא גולה הרי אנוס הוא .ובישועות ישראל סימן בה
סק-ג דן בזה• ועייז באור שמח הלכות רוצח ם־ה היו.
ד רבינו אינו מחלק בין הקזה לשאר דברים ואסור רק
כשאפשר באחר ,וכשאין אחד הכל מותר .וזהו כשיטת
הב*ח יויד סימן רמא בפירוש דברי הטור ,וכיב
הרטבים מפורש ממרים סיז ד",ז .והב״י שם כתב
שהריף חולק על הרמב״ם ואף כשאין אחר אסור
ועיין בספר טנהדרי קטנה עם׳ 261 .שמנה את השיטות.

ולא יטול קוץ התחוב בבשרו ,ולא יפיס לו
מורסא וכיוצא באלו מחשש חבורה .ואם עשה
לכונת רפואה פטור .ודברים אלו דוקא בשישאתר לעשות 2אבל אם אין שם אחר והם
מסתכנים או מצטערים עושה ברשותם •
לכתחלה ומצור ,עליו לעשות.
מחט של יד והיא מאותן שלגו העשויות
לתפירה מותר לטלטלה בשבת ליטול בה את
הקוץ .ולמדת לפי דרכך שנטילת הקוץ בשבת
מותרת ואעפ״י שאפשר שיבא לידי הבלה והרי
חובל חייב במקום קלקלה ,מכל מקום מלאכה
שאין צריכה לגופה פטור עליה .ולשטת גדולי
המחברים« שחייבו במלאכה שאינה צריכה
לגופה ,יראה לפרש דבר זה לדבריהם מפני
שהוא מקלקל ולא אמרו 10בחיוב חובל במקום
קלקלה אלא במתכוין להזיק מתוך כעסו שהוא
נמצא כמתקן אצל יצרו הרע ,ומכל מקום
במקומה כתבנו מה שיש לדון על דבריהם.
להקיז דם וכ«ש ליטול קוץ ,וכן דעת רבינו ירוחם,
~8וכ*כ הרמב״ם שם דוקא ,ברשות" דאם לא ברשותם
אסור מוין כיבוד ומורא ,ופשום (ומיושב ברשות
המנ-ח מצור ,מח) ומשמע דווקא בדליכא אחר מותר
ע*י רשותם אבל כשיש אחר אטור אפילו במקום
שאו״א יתנו לו רשות וימחלו לו .ומצאתי במשך
חכמה פרשת כי תבא ארור מקלה או״א שכתב מקלה
מלשון קל שמקנים ומצערו מפני שיווע שאביו יטחול
לו שחש על עונשו של בן יותר מהבן לכו אררו עין
ולבן לא שביק דב לבריה למשקל מגיא סילוא דלמא
חביל ביד .ולמחול ליה דקאי בארור ,עכ*ל .ובטורי
אבן למגילה בא הביא ראיה שעל בזיון לא ®יעיל ,qIF
מחילה דאליב אמאי לא שביק רב לבמה למשקל מינה
טילוא הרי יכול למחול לו קודם לכן ובע״ב דאין ח]
מועיל מחילה על בזיון ,ונסלאו דבמו מהבין דמה
שייכות יש איסור חובל באביו לכיבוד דודאי איסור
חבלה באביו הוא לא מדין כיבוד או׳־א .ובעצם הדבר
אם מועיל מחילה על הכאה וחבלה עיין במנ*1ז מצוה
מה שכתב שמועיל והנהו תנאי דלא שבקי וכר היינו
משום דלמא יעשו חבלה שלא לצורך שלא ברצון
אביהם אבל אם רצה יכול למחול להם .ובשאילתות
סימן ם מפורש רלא מר,ני מחילה ,וכן בשו״ת הריב״ש
סימן הפד ,ועיין בשו*ת בית יצחק יו״ד מימן קנט
ושו׳־ת הוות יאיר סימן קסג ,שו״ע הרב הו*« הלכות
נזקי גוף ונפש ם*ד ,ובברכי יוסף יו*ד סימן רם אות
 10שבת
 9רמב־ם הלכות שבת פ-א ד*,ו.
ח.
קו ,ע*א.
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[פה ,א) הבן שהיד -חזן הכנסת או שליח
בית דין ׳< והיה אביו מחוייב מלקות או נדוי
שיש בו קללה בהזכרת השם כאמרו יתן י״י
אותך  12וכו׳ אסור לו להיות שליח להלקותו
או לנדותו ,ואפילו לא עשה תשובה אסור לו
לדחפו ולבזותו אף בשליחות בית דין .ומכל
מקום במסיתי! אף הבן געשה שליח להכאתו
ולקלקלתו שנאמר 1י לא תחמול ולא תכסה
עליו .וכתבו הגאונים  18שהאב שנתחייב שבועה
לבנו אינו משביעו בשבועה שיש בה אלה
שהרי הוא בא בכך לקללת אביו אלא משביעו
שבועה שאין בה אלה.
שליח צבור שהיה מלקה והוסיף אחת על
■ הארבעים » או על אותן שאמדוהו ,אם מת בה
הרי זה גולה ,ואם לא מת עבר מכל מקום על
מצות לא תעשה שנאמר  17לא יוסיף .וכל שכן
המכה את חברו שלא במקום מצוד ,שעבר בלא
תעשה ולוקה במקום שאין סרך תשלומין ,כגון
הכאה שאין בה שוה פרוטה ,אבל יש בה סרך
ממון אינו לוקה בהכאה ,שאין אדם לוקה
ומשלם ,ואעפ״י שהיה לנו לומר שילקה ולא

רשע שנגמר דינו בבית דין ליהרג והיה
מסרב לצאתי־ .אסור לו לבן להכותו ולבזותו
ואם עשה כן סטור ,ואחר אף לכתחלה כן .לא
היה מסרב לצאת ובא בנו והכהו וקללו פטור
אם לא עשה תשובה ,ואם עשר ,תשובה נהרג
עליו אעפ״י שיוצא ליהרג ואחר לכתחלה
אסור לו לעשות כן ,ובדיעבד פטור בין מממון
בין ממלקות הואיל ויצא ליהרג ואפילו עשד,
תשובה .אפילו לא היה יוצא ליהרג והוא רשע
אין מלקין לא על הכאתו ולא על קללתו
שנאמר ־־ ונשיא בעמך לא תאור בעושה
מעשה עמך ,ואפילו בבנו פטור עליו הוקשה הכאה
לקללה ,מה קללה דוקא בעושה מעשה עמך אף
הכאה כן .ואעפ״י שאמרו בסוף סוגיא זו דכולי
עלמא לא מקשינן הכאה לקללה ,אל תחוש לכך
שכמה מקומות תמצא בתלמוד לשון דכולי עלמא

 11בערוך לנר דייק הלשון מהרמב״ם שכתב בהלכות
ממרים פרק ה הלכה יג" :והיה הוא חזן הכנסת"
דמשמע שאיירי שיש אחר אלא שהוא היד ,הממונה
הקבוע בב״ד .ובדברי רבינו מפורש לא כן דכתב או
חוו הכנסת או מחם שליח ב״ד דהיינו אפילו במקום
שאין אתר אלא הוא שלית ב״ד .ובשאילתות קלר פירש
בהאיבעיא שהטעם שאסור הוא משום שיעשה אחר,
ומשמע שאם א״א ע׳־י אחר לא נסתפק כלל ,ובפירוש
ר׳ יהונתן כתב במסקנא שאוסר משום שאפשר לעשות
ע״י אחרים .ועיין בסנהדרי קטנה מה שכתוב בזה.
 12ובערוך לנר כתב דהיא קריאת הפרשה והפלא ה׳
 13ולא הזכיר מדיח ג*כ ,ולא כגירסת
את מכותך.
הרא״ש והרי״ף שגרסו ג׳״ב מדיח ,עיין בהגהות ר׳
ישעיה פיק על הגליון ובפלפולא חריפתא ,ובפי׳ ר״י
פערלא על הרס״ג עונש כד ,ומנ״ח מגוה מח בסוף.
 15וכן הביא הרמב״ם ממרים
 14דברים יג ,ט.
ס״ד .הס״ו ,ובכס״ט וברדב״ז העידו שהוא מתשובות
הגאונים ,ועיין בט״ז יו״ד סימן רמא סק״ב שהביא
מתשובות הגאונים סימן ש .ומש*כ בספר חסידים
 16המקור הוא במשגה מכות כב ,ב
סימן תקפד.
הוסיף לו עוד רבועה אחת ומת הרי זה גולה על ידו.
והנה ברש״י שם כתב הוסיף לו על האומד ,וכן
ברש״י ב״ק לב׳ ב כתב שהוסיף על האומד .וכ״ב

הרמב״ם הלכות סנהדרין פט״ז הי״ב הוסיף על האומד.
ומקור הדברים ע״פ התוספתא מכות פ״ד ה״ו אמדוהו
שאין יכול לקבל אלא שלש אפילו עומד ומפריץ אין
מוסיף לו אפילו אחד ,לפיכך אם הוסיף לו חזן רגועה
אחת ומת גולה על תו ,ע״כ .והוסיף רביגו ג״כ שאין
הבדל בין הוסיף השליח יותר על מלקות ארבעים או
הוסיף יותר על האומד שאמדוהו הרי זה גולה .ולא
במו שמוכרחים לחלק לדעת הראב״ר כהלכות רוגח
פ״ד .ה״ו בין הוסיף על ארבעים או הוסיף על האומד
 18כתובות לב ,ב.
ד 1דברים כה ,ג.
ע״ש.
 19משמע דלאו חיוב הוא ,וכ״כ בתשובות מהרי״ק
שורש מד .וכרש״י מכות יב ,א ד״ה ל״ק הא בבני.
שם שהקשה סתירה על רש״י
ועיין במהרי״ץ חיות
מדברי רש״י בחומש ,ועיין בט״ז יו״ד סימן רט סק״כ
 20למד
שהעיר בזה כבר ,וע״ש ברמ״א שחלק ע״ז.
רבינו זה ממכות יב,א דאין בנו נעשה לאביו גואל
הדם ובן בנו נעשה .כ ׳כ הכס״ם ממרים ס״ר■ ה״ג,
ובאמת מפורש הוא בתו*כ קדושים ריש פ״ט כי יקלל
את אביו ולא את אבי אביו וכר ,ובמכילתא דרשב״י
 21כ״כ הרמב״ם שם הי״ב .אלא
משפטים כא יז.
שהשמיט אפילו במסרבים לצאת מה שכתב רבינו.
 22שמות
ועמד בזה בסנהדרי קטנה עמוד יסב.
בב ,כז.

ישלם ,בפירוש רבתה תורה חובל לתשלוטין «>.
בן הבן אעפ״י שראוי לו •י לכבד את זקנו
מכל מקום אינו בדיניו אלו  .2°אלא הרי הוא
אצל דברים אלו כשאר בני אדם הן לחיוב הן
לפטור.
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סרך איסור .ויש בקצת דברים שכתבנו שיטה
אחרת לקצת מפרשים ,ועיקר הדברים כמו
שכתבנו.

שאין הלכה כן ,וכל שכן בזו שכבר נדחית כמו
שאמרו אלא שמע מינה בהקשא פליגי .ומכל מקום
לא הפקענו את זו מצד שאינו עושה מעשה עמיו
אלא מלקות ומיתה אבל ממון לא ,28וכן שיש
בדבר איסור ».
מי שבייש את הישן חייב בבשת ,ואם מת
מתוך אותה שינה עד שלא הרגיש מעולם
בבשתו אין מגבין בשת זה ליורשים .ומכל
מקום אם תפשו אין מוציאין מידם כמו
שיתבאר במקומו».
[ע״ב] בן זה שאנו מחייבין אותו על הכאת
אביו מחיים או בקללתו אף לאחר מיתר" אין
בו חלוק בין זכר לנקיבה׳ אלא בין איש בין
אשה אפילו טומטום ואנדרוגינוס כל שהגיעו
לכלל עונשין נחנקין בהכאתן ,ונסקלין בקללתן
אם יש עדים והתראה• .2ובסדר בבות’2
התבאר שהמכה את אביו על אזנו וחרשה
חייב׳ אין אפשר לעשות חרש בלא חבורה
וטיפת דם יצאה לו מבפנים.
כותיים כבר עשאום גוים גמורים׳ הן לענין
עצמן הן לענין ממונן הן לכל הדברים ,ומעתה
אין בהן אזהרה לא להכאה ולא לקללה .ויתבאר
במקום אחר  28השתוקי חייב על אמו ולא על
אביו אעפ״י שנבדקה אמו ואמרה בן פלוני
הוא אינו נהרג על פיה ,אבל ממזר אם עשה
אביו תשובה נהרג עליו ואם לא שב פטור אלא
שאסור לו .וכן יתבאר ביבמות» וולד שפחה
וגברית אינו חייב לא על האב ולא על האם.
ומכל מקום מדברי סופרים שלא יקלל הגר את
אביו גוי ולא יבזוהו ,שלא יאמרו בא לו
מקדושה חמורה לקדושה קלה כלל .אבל העבד
אפילו נשתחרר אין לו שום יחם כלל ואין בו

המשנה השלישית .והבונה בה לבאר ענין
גונב נפש ,והוא שאמר הגונב נפש שאמרנו
עליו שהוא בחנק .אינו חייב עד שיכניסנו
לרשותו שנאמר  80ונמצא בידו ואין ידו אלא
רשותו » ,ופירוש שיכניסנו לרשותו ואחר כך
ימכרנו .ולדעת ר׳ יהודה עד שיכניסנו ברשותו
וישתמש בו ר״ל ואחר כך ימכרנו שנאמר 85
והתעמר בו ומכרו ,אבל אם גנבו ומכרו ולא
נשתמש בו ,או גנבו ונשתמש בו ומכרו אבל
לא הכניסו הגנב ברשותו פטור .הגונב את בגו,
ר׳ יוחנן בן ברוקא 88מחייב וחכמים פוטרין,
והלכה כדבריהם .והוא הדין באחיו הקטן* 8או
בעל הבית שגנב אחד מן הסמוכים על שולחנו,
או אפוטרופוס שגנב אחד מן היתומים הסמוכים
אצלו ,או מלמד תינוקות שגנב אחד מן
התלמידים אפילו נשתמש בו ומכרו ,שהרי
נאמר  82כי ימצא פרט לאלו שהם מצויים אצלו
תמיד .גנב מי שחציו עבד וחציו בן חורין
פטור שאינו בכלל עמית ,וכל שכן עבד
הגמור ”.

 23וכן כתב בבעל המאור כאן ובחידושי ר׳ דוד
 24ולא כסש׳־כ התום׳ יבמות כב ,ב
בונפיל.
ו״ה כשעשה ,והריםב״א מכות יב .א ד״ד .תסברא.
 26וכ״ב הרמב״ם ממרים פ״ה
 25בבא קמא סו׳ ב.
ה״ד" .וצריך עדים והתראה כשאר בל מחוייבי מיתת
בית דין* .וצ״ע מר■ החידוש ,ומצאתי שתירץ בכם״מ
 27שם פו ,א.
שם ה״א ובמנ״ח מצוה רם אות יא.
 28וכ״ב הרמב״ם ם״ה ממטרים ה״ם ,והכם״מ לא
הראה מקורו .ובקוטץ המנחה להמנ״ח מצוה רם כתב
ע״ז "דהכס״ט לא הראה מקור ובודאי מצא ואין אנו

יודעין* עכ״ל .ובאמת מפורשים הדברים בירושלמי
יבמות םי״א ה״ב מודה ר״ע בשתוקי שהוא חייב על
אמו אע״ם שאינו חייב על אביו ,וכן בתו״ב קדושים
פ״ט ה״ב ,ועיין מה שכתב בדין זה החינוך מצור ,רם.
 30שמות כא.70 ,
א דברים כר ,ו.
 29כב ,א.
 33בדסום
 32דברים כד ,ז.
 31ב״מ גו ,ב.
שלנו .ר׳ ישמעאל בנו של ר׳ יוחנן בן ברוקד.".
 34אחיו הקטן לאו דוקא אלא המציאות היא כך.
 35עיין במשך חכמה פרשת תצא בו״ה גונב נפש,
שהקשה ל״ל למעט גונב מקרא הלא אין עונשין אא״כ

[משנה] הגונב נפש מישראל אינו
חייב עד שיכניסנו לרשותו רבי יהודה
אומר עד שיכניסנו לרשותו וישתמש בו
שנאמר א והתעמר בו ומכרו .הגונב את
בנו רבי ישמעאל בנו של ר׳ יוחנן בן
ברוקה מחייב וחכמים פוטרין גנב מי
שחציו עבד וחציו בן חורין ר׳ יהודה
מחייב וחכמים פוטרין.
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דרך כלל .והששה חלקים בפרט ששה נחנקים כל חלק מחם בביאור אחד
כיהם בפרט .זהו שרש הפרק דרך כלל אלא שנתגלגלו בו דברים כענק סוגיית
התלמוד על הדרך שקרם.

(מתני׳) .ואלו הן הנחנקין המכה אביו ואמו וגונב
נפש מישראל וזקן ממראעל פי בית דין ונביא השקר
והמתנבא בשם ע״ז והבא על אשת איש וזוממי בת
כהן ובועלה.

והמשנה הראשונה ממנו אמנם חבוק לבאר מנינם דרך כלל .ואמר
אלו הן הנחנקין א׳ המכה אביו או אמו ר״ל הכאה שיש בה חבורה
כמו שיתבאר .ב׳ גונב נפש מישראל ומכרו .ג׳ זקן ממרא על פי
בית דין ר״ל המסרב על דברי בית רק הגדול שבירושלים .ד׳ נביאהשקר
והוא המתנבא מה שלא שמע ושלא נאמר לו כמו שיתבאר .ה׳ המתנבא
בשם ע" ז כגון שאמר ע״ז פלונית או ככב פלוני צוה לכם לעשות כך וכך
ואפילו הסכים לדבר אמת .ו׳ הבא על אשת איש הוא והיא ובכללה
בועל בת כהן אעפ״י שהיא בשריפה .וכן זוממי בת כהן שאין גור־רין אותם
אחר מיתתה אלא אחר מיתת בועלה שנאמר” לעשות לאחיו ולא לאחותו.
זהו ביאור המשנה וכלה הלכה פסוקה היא.
(מתני׳) .המכה אביו ואמו אינו חייב עד שיעשה
בהן חבורה וזה חומר במקלל מבמכה שהמקלל לאחר
מיתה חייב והמכה לאחר מיתה פטור.
ובאה אחריה המשנה השניה להתחיל בבאור הפרטים .ואמר שהמכה

אביו ואמו אינו חייב עד שיעשה בהן חבורה וכן שיש חוטר
במקלל מבמכה שהמקלללאחרמיחה חייב והמכה לאחר מיתה
פטור וטעם הדבר נראה שהמכה לאחר מיתה אינו אלא כמכה העפר אבל
הקללה נגררת אחר הנפש שהיא נשארת.

זהו ביאור המשנה וכן הלכה ודברים שבאו תחת משניות אלו 3בגמרא
אלו הן.
ההורג את חברו נהרג בסייף .ובאביו ואמו גם כן בסייף לא נאמרה
הכאת אב ואם בחנק אלא בהכאה לבר אבל לא בהריגה שלא בא להקל עליו
אלא להחמיר עליו וכבר ידעת שהסייף חמורה מן החנק .הורג נפש שאמרנו

א• דברים י״ט י״ט•
שלנו■

ב• בוודאי בגמ׳ של רבינו היו ב' משניות אלו במשנה *' ולא כסו בדפוסים
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עליו שהוא בסייף אין בו חלוק בין גדול בין קטן בין זכר בין נקבה טומטום
ואנדרוגינוס אפילו קטן בן יומו והוא שיצא מכלל טפק נפל .אבל ספק נפל
תוך שלשים יום או וראי אף לאחר שלשים כגון בן שמנה אינו נהרג.

הכאה של אב ואם שהוא נדון בה בחנק דוקא בשיש בה חבורה ואפילו
חבורה חוזרת .אבל אם אין בה חבורה הרי הוא כמכה שאר בני אדם .שאם
יש בה סרך ממון משלם מה שראוי לו בדין חמשה דברים .ואם אין בה שוה
פרוטה לוקה .ואעפ״י שכל שיש ממון ומלקות לוקה ואינו משלם בפירוש
רבחה חורה חובל לחשלומין* ואינו לוקה .ובהכאה שיש בה חבורה פטור
מממון הואיל ויש בה מיתה .הכחישו באבנים ולא עשה בו חבורה וכן שלא
מת באותה הכאה דינו בחמשה דברים אבל לא במיתה .ובבהמה הואיל ואין
בה אלא צד ממק הכחישה באבנים חייב.
כל שיש שם דין מיתה אפילו עשאה בדרך שאין שם מיתה כגון שלא
החרו בו פטור .שנאמר  3מכה ארם יומת ומכה נפש בהמה ישלמנה .מה מכה
בהמה לא חלקת בו בין שוגג למזיד לפטור אלא לחייב כך מכה ארם לא
תחלוק בו בין שוגג לפזיד לחייב אלא לפטור כמו שבארנו למעלה .ג

החובל בחבירו לרפואה כגון שחתך לו אבר או בשר לרפואה פטור
אעפ״י שפשע בו והזיק ואין צריך לומר בבהמה .ולא עור אלא באביו ובאמו
־פטור בדיעבד אלא שלכתחלה אסור לו .מעתה בן לא יקיז דם לאביו לכתחלה
ולא יטול קוץ התחוב בבשרו ולא יפים לו מורסא וכיוצא באלו מחשש חבורה.
ואם עשה לכונח רפואה פטור .ודברים אלו דוקא בשיש אחר לעשות אבל
אם אין שם אחר והם מסתכנים או מצטערים עושה ברשותם לכחחלה והמצוה
עליו לעשות.
מחט של יד והיא מאותן שלנו העשויות לחפירה מותר לטלטלה בשבת
ליטול בה אח הקוץ .ולמדת לפי דרכך שנטילת הקוץ בשבת מותרת ואעפ״י
שאפשר שיבא לידי חבלה והרי חובל חייב במקום קלקלה .מכל מקום מלאכה
שאין צריכה לגופה היא שאין זה צריך לגופה של חבלה ומלאכה שאינה צריכה
שחייבו במלאכה שאינה צריכה
לגופה פטור עליה .ולשטת גדולי המחברים
לגופה .יראה לפרש דבר זה לדבריהם מפני שהוא מקלקל ולא אמרוה בחיוב
חובל במקום קלקלה אלא במחכוין להזיק מתוך כעסו שהוא נמצא כמתקן
אצל יצרו הרע .ומכל מקום במקומה כתבנו מה שיש לדון על דבריהם.
הבן שהיה חזן הכנסת או שליח בית דין והיה אביו מחוייב מלקוח או
נדוי שיש בו קללה בהזכרת השם כאמרו יתן י״י אותך וכו׳ אסור לו להיות
שליח להלקותו או לנדותו ואפילו לא עשה חשובה אסור לו לדחפו ולבזותו

י

א .כדאי׳ בב׳׳ק פ״ג ב׳
ה■ שבת ק״ו א'

ב• ויקרא כ״ד כ״א.

ג• ע" ט ב׳

ד רבוב״ם הל׳ שבת פ״א ה״ז
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שו״ת מבי״ט חלק א סימן רצא
ולדעת ה״ר יקר יצטרף עד הראשון דאינו נוגע בעדות אחר העמדה בדין לעדות מי שהעיד שסטר לחתן על פניו דעבר
על דברי תורה דכתיב פן יוסיף וא״כ גבי מלקות פלו׳ דלית בה בהכאה שוה פרוטה ולא הוי חתן עצמו נוגע בעדות
ואע״ג דלא התרו בו מיפסיל כמו שכתוב הרמב״ם ז״ל פרק שנים עשר מהלכות עדות וכתב בפ׳ כ״ה מהלכו׳ חובל דהוי
רשע כמגביה ידו על חבירו אע״פ שלא הכהו כ״ש הכהו דעבר על לאו דלא יוסיף כמו שכתב למעלה וכתוב בהגהות
הרי זה רשע וכן כתב ראב״ן שפוסקים דינו לקרותו רשע ופסול לעדות כו׳ עד שוב מרשעו וכו׳ ואפילו תימא דוה שכתב
דפסול לעדות היינו מדרבנן לא הוי אלא כמגביה ידו ולא הכה אבל הכהו הוי פסול לעדות מדאורייתא וכמו שכתב
הרמב״ם 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 .ובסטיר׳ זו דאיכא שני עדים מיפסיל כדאמר בלא עדויות השבועות
ואין כאן אלא עד אח׳ והוא הראשון וגם הוא לית ביה חשש משום דהוי עדותו שתיקה דלאחר מתן מעות דאינה כלום
בנ״ד לכולי עלמא כדאמרן לעיל ואשה זו הותרה מכמה צדדין .נאם המבי״ט.
** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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שו״וז מבי״ט חלק ב סימן קע
שאלה ראובן נתקוטט עם שמעון והכה ראובן את שמעון והאיש שהשעה משחקת לו תפש ראובן וקנס אותו על שהכה
את שמעון וראובן אמר לשמעון תתן לי מה שיבוא עליך מן הקנס שהוא עלי ועליך ושמעון השיב לראובן לא די לך
שהכית אותי אלא שאתה רוצה ליקה ממני קנס אני לא אתן לך כלום וראובן תקפה ידו עם האומות וצוה לאנס אחד
שיקה משמעון מה שצוהו ראובן ולקח משמעון בעל כרחו ועתה שמעון תובע ראובן בדין תורה המעות שלקח האנס
ממנו בצוואת ראובן יורינו רבינו מה דינם של אלו ושכרו כפול מן השמים.

תשובה אם הכה ראובן את שמעון מי שהשעה משחקת לו היה לו להוליכו לדין תורה ויחייבו אותו בחמשה דברים או
מקצתן כפי מה שהיה דין תורה בהכאה ההיא ואם ראובן המכה היה סרבן שלא רצה לעמוד בדין תורה או שלא היה
בעיר ההיא שום ב״ד שידונו ביניהם ולא רצה ראובן לרצות את שמעון במה שהיה ראוי אינו חייב שמעון בשום דבר מן
הקנס שקנסו לראובן קרית חברך ולא ענך גודא רבא שדי עילוויה ואע״פ שקנסו אותו יותר ממה שהיה חייב בד״ת אינו
חייב שמעון בו אם לא שהיה בידו לדבר לפני הערכאות ולהקל עליו שלא יפסידוהו הרבה והוא הכביד עליו להפסידו
יותר מן הראוי שלא בגרמת ראובן ושלום לכל ישראל.
** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן*
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מגדים

-

דף יז ע״א

חדשים

הצז

מכשילו• באוה״ח הק' ס׳ קדושים (יט ,ג) כתב,
דאיסור מכה לבנו גדול נרמז בפסוק איש אמו

עבר אלפני עור .וע״ע להגרי״ם ז״ל בסה״מ רס״ג
ח״ב (דף נג ע״א) מש״כ לצדד בהראיה משמעחין

ואביו תיראו ,דפמח באיש וסיים מיראו לשון רבים,
דהמצוה מוטלת על הירא ועל המחירא לבל יגרום
למצווה שלא ירא שלא יסובבהו ליכשל ע״ש .ועיין

ע״ש.
במקום אחר כתבנו להעיר ,דאי נימא דאינו עובר
אלפני עור רק כשהנזיר שתה הכוס ,א״כ
יצא לנו טעם חדש אמאי אין לוקין על לפ״ע לא
תתן מכשול ,משום דהוה התראת ספק ,דאין ידוע
...בשעת ההתראה אם הנזיר ישתה .ועיין בחינוך (מ׳
רלב) שכתב דאין לוקין על לפ״ע משום דהוי לאו
שאין בו מעשה .והרמב״ס בסהמ״צ (שורש ט׳)
זוז
ז
כתב דאין לוקין משום דהוי לאו שבכללות .וכ״כ
הכס״מ (בפ״י מהל׳ כלאים) ע״ש .ומדלא כתבו
משום דהוי התראח ספק מוכח דס״ל דלא הוי
התראת ספק ואין צריך שהנזיר ישחה הכוס.
וראיתי להמהר״ם שיק על המצוות (מ׳ רלג אות
ב׳) שהעיר בזה.

בספר חסידים (סימן מקסו) שפירש ג״כ פסוק זה
על מכה לבנו גדול ,באופן אחר קצת ע״ש.
היד מלאכי (סימן שסז) כתב ,שנסתפקו בלימוד
הישיבה ,בלאו דלפני עור שעובר המושיט
כוס יין לנזיר או אבמה״ח לב״נ ,היכא שהנזיר לא
שחה את הכוס יין שהושיט לו ,אי קעבר המושיט
משוס לפני עור כיון דסוף סוף הוא נחן המכשול
לפניו ,או נימא דכיון דלא נכשל באיסור ע״י ההיא
ההושטה לא מיקרי מו מכשול .וכתב דמסחברא
דמ׳׳מ קעבר המושיט אף שלא בא על ידו לידי
מכשול ,כיון דאנמינה קפיד רחמנא והרי נחן.
והביא ראיה לזה משמעחין דמבואר דהמכה בנו
הגדול עובר בלפני עור דשמא יבעט באביו ,הרי
מבואר דמיד שהאב מכה לבנו הגדול ונחן המכשול
לפניו אז עובר משום לפני עור ,הגס שאפשר שבנו
לא יבעט בו ולא יכשל ע״ש.
וראיתי בחקרי לב מחו״מ (סימן כא דף יט ע״ד),
שכחב על ראייח היד מלאכי מסוגיין,
דאפשר לדחוס דמיירי דאממיה דרבי חזייה להבן
שהכהו אביו דבעט באביו על הכאחו ולזה שמחיה
ע״ש .והמעיין בדברי היד מלאכי יראה דעיקר
סמיכתו הוא מדברי רש״י שכתב ,שמא מבעט
באביו והו״ל איהו מכשילו .ומבואר דקעבר אלפני

עור רק משוס החשש דשמא יבעט.
בספר אהל ישרים (מער׳ ל׳ אוח יג) כתב לדחות
ראיית היד מלאכי משמעתין ,דאפשר דאינו
עובר אלפני עור רק אם ההוא בא לידי מכשול
ממש .ואמתא דבי רבי דשמתיה לההוא גברא,
הוא משום שעבר על איסור חכמים שאסרו להכות
לבנו הגדול משום שמא יבעט ,ומשוס זה לבד בר
נידוי הוא .וכ״כ בשו״ת פרי יצחק ח״ב (סימן מט)
ובעוד אחרונים לדחות כן ראיית היד מלאכי
משמעחין .אמנם נראה דאין בזה כדי דחיה,
דמלשון הש״ס ליהוי ההוא גברא בשמתא דקעבר
משום לפני עור כו׳ ,מבואר דשמחיה משוס דכבר

ולפני עור לא תתן מכשול במכה לבנו
גדול הכתוב מדבר .פירש״י שמא
מבעט באביו והוה ליה איהו מכשילו .הרחיד״א ז״ל

בברכי יוסף יו׳׳ד (סימן רמ אות יד) ,הוכיח
מסוגיין מהא דאמתא דבי רבי שמתיה לההוא
גברא ,מוכח דאסור לאב להכות בנו הגדול ,גס
כשקדים האב ומחיל ליה .דאכחי איכא חשש שהבן
אגב צעריה מבזה ליה ,וכבר כתבו הפוסקים דהאב
יכול למחול על כבודו ולא על בזיונו .ומ״ש
בקידושין (לב א) גבי ר״ה דקרע שיראי באפי רבה
בריה ,ופריך ודילמא רתח וקעבר אלפני עור,
ומשני דמחיל ליה ליקריה .התם ידע רב הונא
דרבה בריה לא יבא לידי כך לבזותו ,רק אולי היה
אפשר דלימא ליה מילי דאינס דרך כבוד ,ובזה
מהני דמחיל ליקריה .אבל מכה בנו הגדול איכא
למיחש פן יבא לבזותו ,אף דמחיל ליקריה אסור
ועבר אלפ״ע דאין בזיונו מחול .וכתב דבזה מדוייק
לשונות רש״י ,דשם בקידושין כתב ודילמא רתח,
ואמר לאבוה מידי בריתחיה ,דשם ברבה בר רב
הונא לא היה חשש רק שיאמר איזה דבר לאביו.
וכאן במכה בנו הגדול כתב שמא מבעט באביו,
ובזה לא מצי מחיל ע״ש .וע״ע בשיורי ברכה שם
(אות ח׳) .ויש להעיר ממש״כ ברש״י (כת״י),

מגדים חדשים  -מועד קטן וייס ,דוד יואל עמוד מס (207הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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מגדים

וכ״ה ברש״י שברי״ף ובע״י ,במכה לבנו הגדול
דעובר אלפ״ע ,שגורס לבנו שמפטפט כנגדו ע״ש,
ולא כתב שמא יבעט .וע״ע בספר לימודי ה׳
(לימוד נז).

ולפני עור לא תתן מכשול במכה לבנו
גדול הכתוב מדבר .בספר לב שומע
(מער׳ ל׳ אות נו) הביא מספר שלחן המלך שכתב,
דלא אמרו דעובר אלפני עור במכה בנו הגדול,
אלא כשמכה אותו במילי דכדי כגון שרואה אותו

עושה איזה דברים שלא ברצונו ,אבל המכהו על
קיום התורה והמצוות ליכא לפני עור .והרב לב
שומע דחה דבריו ,והוכיח דאף לייסרו ללמוד תורה
אסור להכות בנו הגדול ע״ש .וכ״כ להדיא בחי׳

—

הריטב״א בסוגיין ,דמכה בנו הגדול דעובר על
לפ״ע אף במתכוון לייסרו ע״ש .וע״ע בעיון יעקב
שכתב טעם מה שנקטו בנו הגדול דהרי ה״ה בתו,
אלא קאמר בנו לפי שמחוייב ללמדו חורה ואומנות
ואפי״ה לא יכה אותו ע״ש.
וראיתי בשדי חמד (מער׳ ו׳ כלל כו אות יד)
שהביא ממהרח״ף ז״ל בשו״ת חקקי לב
או״ח (סימן יט) שכתב ,דאם מכה אוחו כדי
להוכיחו ליכא משום מכה בנו הגדול ע״ש .וכן
נראה דס״ל למר בריה בספר יפה ללב יו״ד (סימן
רמ אות לה) ,שתמה ע׳׳ד העיון יעקב הנ״ל,
דמצאנו ראינו דמותר להכותו כדי ללמדו חורה
ואומנות כמ״ש הרמב״ס והסמ״ג וספר יראים
והריטב״א ע״ש .וכתב השדי חמד שם ,דמש״כ
בשם הריטב״א נראה כוונתו למש׳׳כ בקידושין (לב

 17א

!אוצרהחכמה]

חדשים

בקידושין לא מוכח מידי ,דדוקא התם דמחיל
ליקריה וממילא אין הבן עובר אמצות כיבוד או״א,
אך אכתי איכא חש שא דנחכווין לבשר חזיר כר ,לזה
כתב הריטב״א דשרינן כדי להדריכו בדרך ישרה.
משא״כ כאן דאס הבן יתריס כנגדו יעבור על מצות
כבוד או״א ,אסור אף כדי ללמדו חורה .ואין לומר
דהאב ימחול ליקריה ,וכבר הבאנו לעיל דבמקוס
שאיכא חשש שיבעט באביו לא מהני מחילתו.

ולפני עור לא תתן מכשול במכה לבנו
גדול הכתוב מדבר .בשדי חמד (מער׳
ו׳ כלל כו אות יד) כתב ,נראה דמה דנקטו
הפוסקים בדין זה הכאה ,הוא משוס דעובדא
דבש"ס הוה בהכאה נקטו אינהו נמי הכי ,אבל לאו
דוקא הכאה דה״ה קללה ונזיפה ,כל שיש לחוש
שיתריס כנגדו הרי הוא בכלל איסור זה .והביא
מכמה אחרונים שכתבו כן ע״ש .ועדיין צ״ב ,דהנה
הן נכון דהעובדא בש׳׳ס היה בהכאה ,אבל
בברייתא שאמרו במכה לבנו גדול הכתוב מדבר,
צ״ב למה נקטו מכה דוקא .ולכאורה נראה לומר
דבהכאה יש לחשוש בכל בן שיבעט כנגדו ,משא״כ
קללה ונזיפה לא אסרו בסתם בן ,ואה״נ שאם מכיר
בבנו שגם בזה יתריס כנגדו ממילא הוא בכלל
הכאה ואסור ,ולכן נקטו בברייתא וכן הפוסקים
הכאה.

אמר רב הונא באושא התקינו אב״ד שסרח
בו׳ ופליגא דריש לקיש כר .הרמב״ס
(פ״ז מהל׳ ת״ת ה״א) פסק כריש לקיש ,והכס״מ

שם הביא המימרא באושא התקינו בשם אמר רב
אויא .וכתב ופסק כריש לקיש משוס דאיהו מארי
דגמרא טפי מרב אויא ע״ש .וכ״כ עוד בב״י יו״ד
(סימן שלד).
והנה בדפוס וינציה הגירסא כאן אמר רב איניא
כר ,והוא הדפוס שהיה לפני מרן הב״י ,ולא

א) אעובדא דרב הונא דקרע שיראי באפי בריה,
שהקשה דהא כיון דבריה לא ידע דמחיל ליה
ליקריה ,אכתי הוי מכשול דהוי כמי שנתכוון לבשר
חזיר ועלה בידו בשר כבש דצריך כפרה .וכתב
ואפשר דבלאו דלפ״ע כיון שהוא לאו שבכללות לא
מחמרינן ביה ושרינן בהכי כדי לנסותו ולהדריכו

ידעתי מהיכן לקח הב״י הגירסא רב אויא .ואפשר

בדרך ישרה .ולפי זה צ״ל דמ״ש דמכה בנו הגדול

שהוא ט״ס בכ״מ ובב״י וצ״ל רב איניא .והשם רב
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לאוין ריט
והגה

ועיין נא׳נאלתיצנקג*
אין סלק ויותר נתקעא איראה בלב אנשי המקום

סממיתין אותו שס אוששומעים סם את מיתתו או
שרואי׳אוז מיתתי טפי מאנשי המקום הרחוק מן סמקו שממיתים
אווןושםראע’פ ששומעי׳את מיתתו ותתייראים מ*מ אין היראה
הקופה נלנסכתו אנשי המקום אשר הס במקום שמתיתי^אוחי
«א*כ מן הראוי היה דננל הרילהמתיןער הרגל כרילקיי׳מם
ספיר טשי וכל ישראל ישמעו ויראו אלא רפרי שלא לענות את
דינם הקלו עליה׳ואמרו רסני גמה שלותנין ושולחין נפל מקום
גו או נכי זקן ממר א רמצינו שלא הקפיד הכתוב על עינוי דינו
שהיי לכי׳ע עכ״ע אף לאתר שנצמד רינו נכ״ר שבעירו הי? צריך
להעלותו לב' Vרגרול שנירואלם ולהמיתו שם ולא חיישייעל
עינוי דינו שכימיעלייתוכלא פליגי רדע־ק סונר רניון שאת?
צריו ענ״ע לענית את דינו ער שיעל”לירושלס ולא אשש הכתוב
לעינוי דינו שבימי העלי? אף אנו משמרים איתו ער הרגל כרי
לקיים בו שפיר דייקא ישמעו ויראו ולא חיישייעל עינוי רמו
רבעי וביני ווה רמז לצו רנינו ארתכ*ם ז*ל ביופי לשונו שנתב
מעלין אואולב׳ד הנחל שניתשלם וער היגל משמרים אותו
ורוק • ודע דניפ״ק ומנות דף ר' אמרי' זר״ת אזהרה לערים
!וממין מנ’ל אר4י נ״ל מו־צשארים ישמעו ויראו ולאייסיעו
ורבנן היוא אינטי ליה להט־זה ור*מ הבראה מישמעו ויראו
מקא ופ-ש'י ליט־זה ואמרי נסלהריין באלו הן הנתנקין ד'
<ריכיןהכיזהלאחרסנעצשובנ'ד צריכיןג4ר להצריז כן וכן
בהרג פ'כנ'ר על עבירת פ'כרי לרוות את השומעין ע*ש נם
בכאן סתם ולא ביאר דשולאין שלואין בכל המקומות ובותבין
גו׳ועיין נלח״ת והצה ממהשא״ל ר'י לרע^ק זכי צאמר ♦ואן
!ייראו ואלא לא נאמר אלא ישמעו ויראו כו ופרש '4וכי נאמר
וכל העם יראו וייראו רכעינן שיראו כמיתתו ע*שמופתלהריא
ד^רע4קכיוןשממיתין אותו נינלאין מרן* להכרזה כלל והא
הם כי א מחייבת רכל העם הנמצאים שם כשעת הרגל רואים
במיתתו וכזה גם ר*י מודה רהאמת הוא כן ולכן הקשה אס אי’
רהכתינהקפי־ להמית אותוב־נל כדיי שיראו במיתתו וייראו
א'כ היל ל יראו וייראו ואם כרס־יהראו׳ס דל שגס רע’ק מורס
סצייך הנחה דאל כ מה מועיל כהתתג' אס לא יכריזו להודיע
ענינו למס מה מקשה לו ר*י הא ודאי להכי כת ישמעו להכרי!
ולהוריע ענינו לעם ואררנה עריעא מהא הו’ל להקשות ביו!
רגםאתהמו־ה דאעגשממתינים ער הרגל אפ'א צרי הכרזה
להודיע פניני לעסלמהמעניןאת דינו של זה ימיתו אותו מיד
ויעשו לו אהכיזה עכשו נמו שעודרים לעשותה ביגל:

שם לא'י| ו*י$4

ראןהרה למצה אניוואמל ככלל

אזהרת לא יוסיף שהוא לאו) וכן
גתכ הרמנ4סצש*הה'תמריםרין ח׳ועיין ס־איהשהכיאתרן
סס נכ*מ שהוא נלמד מק'ו« ויש לתיווס איך לא תש לרקדק
רהימבי׳ס לאמיית* לה מק*ו אלא רהואיל והוא מוזהר שלא
להכות שוס אדכזכואראיתי להימב‘ם נמצין המצות מל ו! שי'נ1
דמתתלה כתב שינו מאהי־ין על כל איש מישראל שלא להנית!
ואביו בכלל ואת כ הכיאלשון החכילת' שהוא נלתז* מקל וחומר
איכנה את־יריכשי ועלהנייתא והמכילתא איכאלמיד כיו!
ראיכא האי טעמא סעייתא שכתב ז״ל לחה אצטריך ללומדו
מק*ורתפילעליו הקושי והלא אין מזהירין מן הרין והתוספות
ססניגשומז? וכתבו שזה אינו נאתר לא להלקותו ואין!? עולה
על נכון לרעת הרמנ*ן ז'ל נשרש נ• ותו איכא למירק אמאי
לא ק  fעברי ק*ו באופן אח•־ עשי עייף מזה ומה אדם אחר
סאינז מצווה על כנורו ומוראו  .הרי הוא מוזהר שלא להכותו
אביו ואחז שהוא מצווה על כנוח ומוראו אינו רין שהוא מחהי־
סלא להכותו ונמנץ המצית חל4ת קע*כ כתב הרחנ״ס ז 4ל הק״ו
הזה אמנס הוא לגלוי מלתא נעלת כמו שזכינו גנתו מאנוסתו
והנה לפי מש ה הז׳ל נול 3למאכלות אמורות גאין לתמוה

עמ*ש שלאו מיצי נהמה וידא טמאי׳כא תלומחזיר הפן מתי®
אין מזסירין מרין ק'ז לעי שאלו נכר נאסיז גלאו הנא מכלל
עשה מן אתורה כנאור וכיון יכן אפשר ללאו שלהן לנא מק*!
ע*ס א*כ הה ניגשו התיס׳מהא דאין מזהירין מן הרין והלא
הנאת אביו ואחו כני נאסר נלאו הבא הכלל עשה שאמר תזרם
כנד את אליך ואת אמך איש אמן ואגיד תיראו ואל חכה אותן
זגזה ניחא אן* להלקותו ובזה שפיר אתיא הך גרית׳וחכילתיאל
נלישמעאל דאמרנשרק כתיא רמכותרף י׳ג ע*ג לאזסניתן
לאזהרת מיתת נ״ד לוקין עליו אם התת נו ומה גס לעי מיש
«זרא'ספ'יתו־ז ר*ה למען יאריכון כו שמצות הכבוד <*כ אע*ס
שהיא לע הר* היא כמל*ת שמכלל הין איזה סזמע לאו וכאלו
אמי לא תלקה את אביך ואת אמך כו׳ע״ש • סן אמת דחמ׳ש
התוסיבשיק כל שעה רף ת*א ע*א ד״ה איכא ני&ייהינו'1א4מ
והינייליףשאר משקין מק'ו ותא א'ןמז0ירין מ<הדיןוי*ל
ראאי ק*ו אינו אל  fמגלה דכשול רקרא איורי אף נשאר משקין
«‘ cמוכח שסתוס׳לא ניחא להו כמ*ס היה זיל רלחה הוצי־ט
לזה והלא הנישול כבי־ נאם* נלאו הבא מכלל עשה שאתריז
אורה כי אם צלי אש ולא מכושל ולכאורה נ*ל רמפאן אין כ*כ
סתירה רלא רמידסכא עיקר קרא ופל כהמס ט׳אזתה תאכלו
מיקרו אתא לאסור ולא למ'ע והא ראיה ראם לא אכל נסתם
מעראת פ־אה ושוסעת שסע לא אמרי׳רנטלמיע חיש ה'ס !4ל
מן התורה כנאור כו׳משאיב התם דקרא אתא לחוקהמ״עשל
צלי אש ראם לא אצל ינזיח צלי כטל מ4ע וא© אכל כזית צלי
הייס מ’ע ואם אכל ג כ כזית מכשל מאד משקין אין לט לאו
להלקותו אלא מכת קיו ראל תאכלו נשל נמים והרי אין תזהירין
מן הרין וריקכנ*ל אמנם מההיא רהניונקין קש יא וליש נ כל זח
ג״ל דה ך תצא רכריתא ומכילתא ס'ל נאזאו תנא דלקמן דאפילו
בו־שעשאינועושה והצפה יצמך ענש הכתוב מכה אביו ואמן
דלא מקפיגן הצאה לקללה ואיכלא מצי למימי רהואיל והוא
מחהר שלא להכות שום ארס מישראל הרי אביו ואתו נכלל שהו*
לא הוזהר אלא רוקא כארם כשר וצדיק ראם הוא רשע הרי כתני
התיס׳עיק רקרושין רף ל*נ מטה אפי׳להמתז לכזיתי לזלזלו לכף
הוצרך ללמד אזההתומקיו מארם רשע ל וכן מוכת להדיא גם
מדברי הרתפ״ס זיל רע ה ה'תוכל) ומס אחר שתצווה להכות
אתהצשערטדב יכנומטוה שלא להכותו יותר ממטו שאיס
מצווה להטת את אביו אפי׳אם בן המת הישע הוא איטדין
שמוזהר שלא להגותו שלא במקום מטה ומה ט נמי לא מצי
עניר ק״וכראמין אניז ואמו שמטוה על כבודו ומוראו איג!
דין שמצווה שלא להכותו שהרי לא נצטווה על כבודו ומוראו אלא
דוקא כשהוא צדיק וישר לא כשהוא רשע וכדאמ׳נע׳איזהונשך

והנוזל בחרא וכני כנמר אניהן

מי מחייבי קר* כאן משיא

כעמך כעושה מעשה עמך ולא נאסר הכאת אביו ואמו בלא1
הבאמכללעשה אלא רוקא כשהם טיקים לא כשהסרשעיילב!
הוצרך ללומדו מכת קיו זנרכתי׳אנל הרחבים לקמן עסק כמיד
דתקשי׳הכאס לקללה ואס הם רשעים פטור על מכתם ולא עני
הכתוב אלא כשהם צדיקים לכן קאמר שפיר הואיל והוא מוזהר
שלא להטת ארס צדיק מישראל פמיש כהחזנל הרי אביו ואת!
הצדיקים פנלל ולא הוצרך לק״ייולא ללאו הנא מכלל עשה ודוק
ואף שתדבר* הרמניס זיל לקמן פפ׳ו מוכת דאף אביו רשע חייב
בננורו ונכי אפסו עליז מההיא דב4מזנ*ק במקום אחי כתנתי
רלאומראוריתא קאמר חרלא כתב חייב נכבות ובמוראו וכת)
שכיל גני ממזר אלא תכבדו ומתיירא ממנו קאתר והיינו
מיררננן ורוק • ועדין אינא למירק טל התום רימה נתנו לפיס
מאי יסבר מעיקרא רהתנא יליף אזהרה לתנה אניו לחור
אבל לפי מאי רמשגי אירי ואירי ל׳ש בטוליש אחירליף אזהר'
גם למכס אבירו והיינו להלקותו וכדאמי־ ר׳אמיקשה והא אין
מזהירין מן הרין להלקותו וכיוצא נזה ♦‘לגס על הרמב“ס ז״ל
סכתנספי״ו ?’סנהדרין וה*ה לכל מנה את חניו שהוא נל׳ת
ומה זה שנתנה תורה רשווןלהכותו טההנתזב שלא להכוחזיזתר
על
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לאוין רכט
על מעץ קיןלש*רבלאדםצםנ'פ״הה*אוכלצתאסהזהירס
תורה להוסיף כהכא' התיטא ק'ו למצה את הצדיק ראיך מ״תי
ליה מלקות <ז והלא איןמזהיוין מן הדין וננ״קשנררדנינז
הרמצ״ס תומס עיקר כההיא שינוייא ריליף אזהרה אף למכס
את וזכרו וקשה ווה התי נאמר כי היצידלא תיקשי לר׳ם דאת
דסק נעשהסלית להכות את אביו אכל לפי מאי ומסיק וכמש
הדמכ׳ס לקמן דאין הכן לגצשס שליח להכות את אניו הדרן
לפשטארכריתא כמורם כר מעיקרא ריליף אזהרה למכה אניו
לנר אכל לא למכה אתלזכרו מכת קיו אלא דפשי׳ליה ממקום
אהר שהוא ממהר אך לוו נ״ל ומעיקרא סבר צששטה ומשכמ
להמכילתא דיליף אזהרה למכה אניולחור וסיללהך תנא ולא
מקשינןהכאה לקללה ואעילו אניורשע עגש הכתוגויליף
אזהרה מרשע ונואמרןלעיל ולנוס מאי ומשני דיליף אזהרה
אףלמכהחנירושפיר מציאתיא כמ״ד דמקשי הכאה לקללה
מאתר והכי הלכתא תפשייההיא שנוייא כי היכי דתיתי כתנא
רקיילמתיה ואפ׳ ה ליכא מינה תיובתא למאי דקי’ל דאין
מן נעשה שלית להכות את אגיוולא סיעתא למאי רסכרר׳ש
דהכן כעשה שליחכו׳ודוק ונכון י"£מ1ור קשה טוכא על הרתב4ם^

 1ן*ל אס איתא ולמכה את חבירו לא נא לו מקרא ואינו נרמז
( בכתוב אלא שהוא נלמד מכת ק'ו א״כ מאי האי דמייך כפרק
)אלו נערות רף ל׳ג תוכל כתביו נמי נטלת לא יוסיף פן יוסיף
והלא עיקר קיא לגיפיה אתא פלא להוסיף בהכאת התוטאראי
לאו קרא הו* 6הא וקצב' התורה תיכנו היינו שלא לפתות מת’
אכל ירצה להוסיף בהכאת החוטא וכפרט אם נראה שלא שג

החוטא מרשעו כמלקות המי הישות נירו להוסיף עד שישוב
להכי אצטריך לומר לא יוסיף והכאת שאר כני אדם הוא נלמד
9,ומנומק’ו א■ כ לא נטלת הלאו אלא הלמוד שהוא נלמד ממנו
זאינו דומה לכיטול הלאו של ערות אתותך לא תגלה שהוא לאו
גמור ומיוחד לוה עס עונשו שהוא מלקית ועכשיו ס הוא נפטר
בתשלומי חמין הרי נטלת אותו ורוק י )־אשי לישנכל זה נ*ל־ז
ראףלרעתההזנ*ם הכאת יזנרו הוא נרמו נמש*ה סן יוסיף \
שהוא מיותר רכבי■ הזהיר לא יושיף א״כ פן יוסיף שהו’לאו אתר \

קע

נתר קרא משא׳'כ הנא רעיקר קרא אתא לשליח כ*ד או למביז
חכרו ואביו הוא טפל לו ונלמד ממנו כק״ו מאחר וכפרט להספרי
דסאי קרא אתא לש' ג’ר שהוסיף על האומר שאמדוהוב׳דומה
ו
גסלעיח״ש הרחנ׳ם ראניו אינו נלמד מק’ו אלא דהואיל
והזהיר שלא להכות איש מישראל הרי אכיוככלל נמצא דעיקר
קרא לא ניזית אלא להזהיר שלא להכות איש מישראל ואפן מש’
^.-אתרי׳רהרי אכיו נכלל ואס כן אין זה נכנס כסוג לאו שניתן
לאזהרת מיתת כ״ר כלל וככר כתבנו דלאקיילכההיא רסשרי
דהיינו מ’ש היחש"רוק כלל נכון והכאת אמו צדיק נאסר נלאו
טנא מכלל עשה דכנד את אביך איש אמו ואגיותיראוואין
(א*ה ע כ מצאת?
צורך לאפוקה מיניה והס' ואשקה מיניה

במצור
דף ם״ח ע’ב ר ולא
לאייו רכ’ט
בלבד רה א
1
'
את' כהחונל רקלא יטעין קנא אסיר למקצייה) ולב ההולם
ס״ו ה׳מלמסולא במטר נלכד אלא כלת כל הקוצץ אילן מאכל
דרך הפחתה לוקה וכתב מרן ז*ל ככ״ה כלהתוכל ט עד לאו רכל
תשתית גלש הן •אמת רמכל אלו המקומות תוכרו ונראה רפלא
במצוי נמי איכא לאו רכל תשתית וה'נ איכא למישחע מכמש
מכתי סכי אכל אכתי לא הורה מוצא מקום להרמלם ז*ל מל ל
דלוקה עליה כעלמא כיון רנופיה רקרא לא איירי אלא 3חצור
דתההיארהת־כל ליכא למישתע אלא לאיסורא שנן אמר רב
אסור לתיקצייה ואי מההיא רקרהין ופרק תפנין ושאר מכתי
רקאמ׳כנמ׳והא קא עכר משוס נל השווית מהנהונמי אין כאן
ראיה שלוקהשכ״כ הרמלס לקמן ולא האילנית כלבד אלא כל
המשכי כלים וקורע נגדים והודם כנין וסותם מעין ומאגר
מאכלות ררך הפחתה עוכר בלא תשחית ואינו לזיקה אלא מכון
מרדות מדבריהם ע״ש וא״כ כיון מסוכר הרמלם רהא דקאמר
נגמיעונר היינו עוכר כלאו אכל אינו לוקה מנ*ל הכא דלוקה

י

על הקוצץ אילן מאכל ולכןנ״ל שעיקר מקורו של הרמנ־'םו'ל
היא מדאמ׳נפ׳אלי הן הליקין בדף כ'כ ע*א מתקיף לה רנינא
וליחשוננמי הקוצץ אילנות טונות ואזהרתיהתהכא כי ממנו
למה לי אס איצוענין לשלית בי׳ר שכנר נאמר לא יוסיף תנהו
תאכל ואותו לא תכרות וכן הביאו התום' *1ל בפי התוכל מכאן
עניןלתכהחניו דכלהיכא ראיכא לתידרש דרשי'ליה ולא
ראיהעל הקולן נטיעותשחיינמלקזתמשוס קוצץ אילניתטובוון
שי*ח
מוקמינןליסנלאוייתירי וכ*כ הרמנ״ן בהשגותיו מל״ת
כו׳ע"ש • ואפשר רממ*ס בגמ׳הקוצץ אילנות טובות כו׳רלוקה ולא
התו׳גהנחנקין
שהוא נזכר כאזהרת פן יוסיף וכן מוכח מדברי
אממששבר בלים או בברי בהליכתו דרך הפחתה דקדקהרמב״ם
יוסיף
פן
יוסיף
דמייתילא
וכ*« רייקא לישנא רש "ס ראלו נערות
ראינו לוקה אלא מקא על הקוצץ אילנות וכפשטיהרקרא אבל
/
נאמ׳לא
שכני
דמתה
להודיע
דכיאה שפת יתר אכן הכונה היא
סאר דברים עוכר בלא ח' ואינו לוקה אלא מוט־יהס שאינו אלא
יוסיף אייתר לןאזהית פן יוסיף דאתא למכה ותוכל גתכיוץ  1אסמכתא כעלמא ועיר ראיה ממש כיומא דףע״נ רכל הקוריג
וכיוןשהוא נדון כממון תיקשי רנטלת אותו וזה נכון ולפי שיש  Jנגדי כהונה עובר כלאו רלא יקרע והיינו ררך השחתה זכמ’ם
להקשות רלמאפן יוסיף אצטייך כרהניא כספרי אין לי אלא
הרמלספ׳ט ה׳כלי המקרפ ומורינו ז״ל לאוין י־לח ואס איתא
שמוסיף על המ׳מנין על כל אומד ואומד שאמדוהו נ״ר ת*ל לא
אף משום כל תשחית לילקי וכן יש להוכיח קצת נפר׳אלו נערות
יוסיף סן יוסיף להכי אנו צייכין לק’ו רנכת הק’ואטכוללין
אך קשה טוכא
דף ל‘א ע"א רקורע שיראין אינו לוקה ע'ש •
נכלל ואת האזהרה למכה חכרו וכן תוכח מדברי הרמכ"סז״ל
רכהחוכל אמרי' אמ*ר אלעזר שמעתי שהמקיע על המת יותר
ביול׳ת ש' שאחר שהניא הספרי כתב ומזאת אזהרה היא א
מראי לוקה משום כל תשחית • ורותק לומר דלוקה מכת מרדות
אזהרה מהמת כל איש מישראל אס החוטא אנו תוזהרין שלא
מדבריהםקאת׳כדמוקי כגת הכי ככמה רוכתירמי הכריחו לר'
להכותושארכל ארס לא כ’שע'ש להורות לנו רככו! הק"ואנו
הרמכ״ס לאוקומי כהכי ולכן היותר נכון רהרתכ״ם ול הוה נרים
כולליןאותה כזאת האזהרה ואין כזה משוס דאין יגזהירץ מן
עוכר־מסוסכל תשחית וכן נראה שנוי־סי שם התיש וכן נתב כם'
הדין כי אין זה ^א גילוי חלחא שמגלה דכעכור זה ת4־ והזהיר
החינוך ששופטים ת״ל שנמנענו מלכתת האילנות נשנצור אל
פן יוסיף כי אין רצונו יחבר'שיכה איש את רעהו על מנן שלא
עיר כרי להציר לאנשי העיר ולהכאב לכותס ועל זה נאמר לא
נמקוסמצוס ותוכחה! וובזהיותישבמה שתמהו התוס׳כהנתנקין
תשתית אחעצהיגו׳ואותו לא תכרות וכמי כן נכנם תחת זה הלאו
אחאי לקי האפן יוסיף לאזשניתןלאזהרת מיתת כיח דין הוא
שלא לעשותשוסהפסד כגון לשרוף או לקרוע נגר או לשכר כלי
דהיניהמקא לן אזהרה למכה אניו כסי וכיחש ע״ש י וק׳טוכא
לבטלה וככל עניינים אלה וכל כיוצא נהם שיהיה נהם השחתה
למאי הוצרכו להניא סס והיח והלא הברייתא שהביא הגמרא
אמרו ז'ל תמיר כניו' והא קא עכר משוש כל תשתית ומ'מ אין
מעיקרא סכורדיליף אזהיס למכה אכיו וכסוף משני ריליף נהי
תלקין אלא כקוצץ אילני מאכל שהוא ממרש נכתוב אכל כשאר
למכה תכיי ילע • ולעיקר תמיהתםי'ל דע'כ לא אמריירלאו
ההשתהות מכין אותו מכת תררות ־ אך ק׳ דכמנין המצות מצום
שטלל נ«י אזהרת תימת כ״ד שאין לוקין עליו אלא דוקא דומיא
נ"ו כתב רני׳הרמכ״ס וכן כל העשר נכנס תחת לאו והמון מי
דה ש דמתמר כשנת אינו לוקה מה ט שעיקר הלאוכא לאוהר'
פישרוף כגר לריק או ישני כלי ג״כ עובר מפו׳לא תשתית ולוקס
היקמנ״ר לא תעשה כל מלאכה יתתמר טפל כללו הכתוב עמו
ואחר ואזהרתיה מהנא כי ממנוחאכלוגו׳ע"ש • ואפפר רז'ס
ולוקה
א
נז
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והיה אס בן הכות הישע ואצ״ל מחוייב מימת ביד שהוא ססול שנאמר
אס כחן לה בשתיק׳ או שאמר לה החלה לא דמי להכחשה דבדיקו׳ שאיכה
'י בנופה של עדוח ובהכי אפי׳ בדיני ממוכוח עדות; בסלה דאע״ג דזה אומר
אשר הוא רשע למות עבר עבירה שחייבים עלי־ מלקות מן התורה ה״ז
פקול מן התורה ואס היה החיוב שבה מדבריהם ה״ז פסול מדבריהם ומדקאמ׳
מנה שמור וזה אומד מנה לבן זה אומר בדיוטא התחתונה וזה אומר בדיונו׳
עבירה שחייבים עליה מלקות משמע הא אי לא הו" אלא איסורא בעלמא
העליונה עדותן קיימת דעבידי אינשי דנועו בהכי ולאו אורחיהו למידק
אע״פ שהיא אשור מן המורה רשע לא מקרי והלשון שכתב אח״כ עבר עביר׳ וכו׳
כדאמרי׳ בפ׳ זה בורר הכא ננופ׳ של עדות הקדושי׳ אורחיהו למיד׳ סוב׳
קשיא דיוקא דרישא אדיוקא דסיפ׳ דמדקאמר שחייבים עליה מלקות משמע
והכחשה דידהו מבטלת עדותס לגמרי דומיא דא׳ אומד מבית של יין וא׳
אומר חבית של שמן דעדותן בסלה ולא אמרינן יתן לו חבית של יין מתון שאין חייבין עליה מלקות אע״פ שאיסורו מן המור׳ לא מפסיל ובתר הכי קאמר
של שמן ונזה אומר מנה וזה אומר מאתיס דאמרי׳ דנותן לו מנה שהוא ואס היה החיוב שנה מדבריהם פסול מדבריהם אלמא אס היה החיוב מ; סתורה
נכלל מאתים כתב היא״ש ז״ל שם דוקא בשכל א׳ מעיד על דבר א' ומאי פסול מ^התור׳ףישנפקות׳ בדבר שאם אינו נפסל אלא מדבריה׳ חיישיכן לקדישין~'
דקמסהיד האי לא קמשהיד החי ומלוה תובע שניהם אבל כששניהם מעידי׳ ' מספקדלא אתי דרבנן ועקר קדושין דאורייתא וכמו שכתב הרמב״ס ז״ל
על מכה א׳ ומכחיש" זה את זה במנה הו״ל עדות מוכחש ,לפסול את שניה׳ דמקדש בפסולי עדות דרבנן חוששין בהם ועוד שפסולי עדות מן התורה
צריכים הכרזה ואילו של דבריהם אינן כפסלים אלא בעדות שהעידו אחר
ובמקו׳אחר הארכתי עוד בזה :
הראש הרביעי יפנה אל ביטול עדותן של אלו אם מלד מה שהוכחשו שהכריזו עליהם(ואפשר לומר שהרב ז״ל לא בא לשלול איסור~~חורה שאין"
ואם מכד מה שהעידו בפיסוק ונבא אל עדות יהודה י בהם מלקית אלא בא להודיענו דישא דקרא לאו דוקא בחייבי מיתות ב״ד
קיישקאש ומשה ן׳ זמירו שמכחישין את אלו שניכר מעדותם שמשע׳ חנייתם דכתיב בהו אשר הוא ישע למות אלא אף בחייבי מלקיות דאשכחן בהו דמקרי
במלון עד שתי שעות בלילה לא זזה יד הנערה מתחת ידם שהם היו ישע ואעפ״י שאיסור זה שעשה אין בו מלקות הואיל והוא בעבירה שחייבים
עמה בתוך הכאן ולא יצאה הנערה לחוץ כלל עד שנסעו ומכחישין דברי עליה מלקות או מימה ישע מיקרי דייקא כמי דקאמר עבר עבירה שחייבים
האומרים שאחר קיכדי יצאה הנערה לפתח הכאן עם השפחה ושם נתקדשה עליה מלקות לא אמי שחייב זה העושה אלא שחייבים עליה בעלמא
יש נזה להחמיר לא מבעי׳ לדברי האומרים בפי ד׳ אחין תרי ותרי קפקא דאוריית׳ תדע דהא לא בעינן התראה לפוסלו כמו להלקותו כדמשמע בגמרא גבי
ולא מוקמיקלה בחזקת פנויה אלאספקא דאורייתא הוי והבא עלי׳ באש׳ החשוד על מעריות דקאמר מ׳ בכתפיה וכשר ופירש" ,שאעפ״י שאין שם
תלוי אלא אפי׳ למ״ד תרי ותרי ספקא דרבנן ומדאורייתא מוקמינן לה המראה כיון דמלקין על לא סובה השמועה ולכך כתב בסמוך וכבר מציגו
אחזקתה מ״מ חכמים החמירו כששני כתי עדים מכחיש־[ זה את זה דמני׳ כל עבירה שחייבים עליה מלקות וכבר נתבאר ננל מצוה ומצוה דברים
פ׳ האשה שכתארמלה שכיס אומרים נתקדשה ושנים אומרים לא נתקדשה שאיסורם מן ההורה ודברים שאיסורם מדבריהם ע״כ ומאחי שכמבא׳ חייבי
^/׳ זו לא תכשא ואס נשאת תצא ופרכינן מאי שנא יישא ומאי שכא סיפא מלקיות למה הוצרך לברי בין איסורי מורה לאיסירי מדבריהם אלא לומר
™ פפא תרגמאבעד א׳ עד א׳ אומר נתקדשה וע״א אומר לא נתקדשה שיש בהם דברים שהם איסורי׳ מן התורה אעפ״י שאין לוקה עליהם מעושן
׳! תרוויהו בפנויה קמקהדי והאי דקאמר נתקדשה הו״ל חד ואין דבריו של מ״מ איסורי תורה מיקרו ופסולין מן התורה י וכן נראה שמשמע ליה לרב
א׳ במקום שכיס ורב אשי אפיך אלמא בשנים אומרים נתקדשה ושנים אומרי׳ מהרי״ק ז״ל שכתב שם בכסף משנה על פסקא זו דעבר עבירה וכו׳ בפי
לא כהקדשה הו״ל למימר תצא דומיא דכךפא וכתבו שם התוס׳ אע״ג דריש׳ זה בורר ובפרק קמא דר״ה מוכח בהדיא דאיכא פסולי עדות מדאוריית׳
אית לן לאוקומה בחזקת פנויה מ״מ כיון דתיי ותרי ספקא דרבנן הו״ל ופסילי עדות דרבנן נראה דמשמע לו דא־סורן דאורייתא פקול מדאוריית׳
למימר מצא מדרבנן ולדברי הפיסקי׳ כמ״ד תרי ותרי ספקא דאורייתא מלא ובדרבנן פקול מדרבנן י ומיהו איני רואה אותם ששני שם בפסולי עדות
עכין לזה דפסולים דדנריהס דאמרו המס לאו משוס דעבלי פל איסור של
מן המורה והבא עליה באשם תלוי ואין לנו עתה להאריך בעניינים אלי:
ועל מה שהעידו בפיסול העדים יש לפקפק מצד שלא העידו העדים בפיקולן דבריהם אלא שאין פיקולו מן המורה וחכמים פוסלים כגון משחק בקוביא
בפניהם והמורה אמרה והועד בבעליו ואע״ג דאמרי׳ בפ״ב דכתובי׳ ומלוה ברבית יכו׳ והרועים דקהמייהו לא מפסלי מן התורה אע״ג דחשידי
אאיסורי תורה ורבנן פקלוס :
ב הזמה שלא בפניהם כהי דהזמה לא הויא הכחשה מיהו הויא התם לפי
שעוקרים נוף העדות שאומרים לא היו עדים אלו שם נמצא שהמעש׳ תוכחש אבל קשה דהאמייחיבפ׳ זה בורר תניא אל משת ידך עם ישע אל משה
רשע עד אל תשת חמס עד אלו הגזלנים ומועלים בשבועות ופרכינן
אבל כאן אין מכחיש־ן המעשה אלא מעידים על פסלות׳ ואם אי אפשר
להעיד עליהם שלא בפניהם אין כאן עדות והעמד העדים על חזקתם שהם מיניה לנבא מאי לאו א׳ שבועת שוא וא׳ שבועת ממון ודמי אידי ואידי
בחזקת כשיים אבל יש לדקדק משמעתי[ דלעיל דאע״ג דאינן מכחישין על שבועת ממון אבל שבועת שוא כיון דלאו רשע דחמס הוא לא מפסיל ולאביי
נוף הדבר יכולים להעיד על פיקול העדים שלא בפני׳ לבסל עדותן דהא כמי מרבו" דקר׳ פסלי׳ גזלני׳ ומועלי׳ בשבועו׳ והא למה לי מפוק לי׳ דעב׳ על
תניא ההם שנים שהיו חתומים על השטר ומתו ובאו שנים אחרים ואמרו מה שכחו׳ בתור׳ אלא נ״ל דטעמ׳ לפי שאין בהם מלקות ולאו רשע מקרי ולא
קסכיס היו פסולי עדות היו אם היה כתב ידם יוצא ממקום אחר אינם מפסי׳ אלא מסע׳ דח«ס\וכן משמע מ"מהשכנזבמל^׳׳ס~ד״דבפי׳ המש?׳ שכתב ן
נאמנים ופרכינן ומנבינן ביה אמאי תרי ותרי כינהו אמר רב ששת זאת  1שני עיקרי׳ בפיקולי עדו׳ כל שעבד עביר׳ שחייבי׳ עליה מלקו׳ אפי׳ אץ שם חמס
אומרת הכחשה תחנת הזמה וכשם שאין מזימים את העדים אלא בפניהם  1כלל וכל שלוקח ממון שלא כדין אעפ״י שאינו מחויייב מלקות כגון גנב
כן אין מכחישים את העדים אלא בפניהם א״ל רב נחמן השתא אילו היו ( וגזלן ומלוה ברמת פסול משוס חמס(אגמא משמע ליו! ד לא א5טדיך-עד~
ומכחישין להו לא הוה משגחינן בהו השתא דאילו הוו קמן דילמא הוו חמס אלא7היכא דליכירמלקית כגון גנב וגזלן ומלות ברבית דלאו שניתק
 ...רו מהימני אלא אמר ר״נ אוקי תרי בהדי תרי ואוקי ממונא בחזקת מריה לעשה הוא וא ן לוקין עליו ובנמוקי יוסף הביא תשובת הרי״ף ז״ל דלא
׳ והא דלא פסלי׳ להו לגמר־ כתבו התו׳ דלא מיירי כשמעידיס שהם עתה מפסילאלא בלאי שחייבי׳ עליו מלקות כגון לאו שיש בו מעשה ונשבע וממר
פסילים אלא דאמרי פסולי׳ היו כשחתמו ועכשיו כשרים והרא״ש כת׳ דאפי׳ ומקלל חבייו נשם אך קשה דשבועה שוא לקי עלה כדתנן בפ׳ שבועו׳
אמרו פסולי עדות כינהו עכשיו לא מהימני לפסו׳ את משטר דאנן סהדי שמיס וחייבים על זדונה מכות ואמאי אהלבי מחמס תפוק לי׳ דרשע הוי
דכל שסר שנכתוב ונחתם בלא שוס פיסול נמת׳ והשת׳ אמאי מצו לאורועי וכן שבועת ביסוי דלשעבר דנשקרא קמשתבע לקי וכן שלא אוכל ואכל
שסרא הא כיון שעדים אלו אינם מעידים על נוף המעשה שהרי אפשר דלאו שיש בו מעשה הוא לקי כדאמר  '03שבועות שתים נשבע על
להיות אמת אלא על העדים מעידים שפסול' עדות נינתו נימא הואיל ואין הככר ואכלו אפי׳ כפתהו על העמוד ללקות נשאל ומתירין לו אלמא בלא
עדות פיקולס מתקבלת שלא בפניהם אינן נפסלין ולא אהרע שסראומגביכן שאלה לקי ־ ואין לומר דאצסריך בשלא היה שם המראה שהרי כתב
ביה אלא משמע דלבסל עדות ־מעידים על אחרים לא בעינן שיעידו בפניהם הרמב״ס שאעפ״י שלא התרו בו פקול כדמוכח מההיא דמ׳ בכתפיה
שאינן באים לחוב להם ודי שיעידו בפני המלוה שבאים לחובו הכי משמע שהבאתי לעיל גס מעובדא דהנהו קבוראי וכו׳ דפסלינהו דמשמע שלא
לי מתוך סוגיא דשמעתא ומדברי ריב״א ז״ל בהגהת אש״רי משמע הכי שכתב התרו בהם מדקאמר אינהו סבור דמצוה קא עבדי וי״ל דאה״ג דבכלל רשע
פסק ראבי״ה דאם קבלו עדות שלא בפני ב״ד דיעבד מוי עדות וריב״א איחיה ולא איצסריך לרבויי מחמס אלא מועלי שבועות דאוכל ולא אוכל
הוכיח משם דלא הוי עדות וה״פ מכחישים את העדים שלא בפניה׳ דהכחש׳ דלא לקי ולפי דרכנו למדנו ההיא דכמב הדשב״א ז״ל בחשובה בחשוד על
לא הויא חוב דעדים כלל אלא חוב דבעל דין והרי הוא בפנינו ע״כ משמע השבועה אס הוא חשוד על שבועת ממון פסול אף לעדות כדחכיאנפלק
דמפסלי לענין שלא נקבל עדותם כלל גס תדברי הריב״ש ז״ל במשוב׳ יס״ז זה בורר אל תשת רשע עד אלו הנזלנין ומועלין בשבועות וכו׳ וכתב עליו
מוכח כן שכתב אהא דהזמה שלא בפניהם כתי דהזמה לא הויא הכחשה הרב מהרי״ק ז״ל ויש לתמוה על מה שכתב דלפיסלו לעדות בעינן רשע
מיהא הויא היינו לומר שהמוזמת היא המוכחשת דמון שהוזמו בגופן אפילו חמס דהיינו לרבא אבל לאביי כל ישע פסול אפילו לאו דחמס וקי״ל כאביי
שלא בפניהן הכת המיזמה היא המוכחשת לבדה וכן בהמיא דאין העדים כמו שנתבאר בסמוך עכ״ני וכבר נתבאר מחוך דברינו דבשבועה שאי; בה
נעשים זוממין עד שתומו את כלס דמכל מקום פסולים הס לכל עדות שבתור׳ מלקות לא נפסל אלא מסעם חמק הילכך בעינן שיהא חשוד על שבועת
 , ,וכו׳ וכן כמי בעדים שהוזמו שלא בפניהם וכן נראה מלשון רש״י ז״ל עכ״ל ממון י ובכך כמי מתיישב מה שתמה לעיל על דברי רבינו ירוחם ז״ל שכתב
 upמשמע מדבריו שנפסלו לגמרי לכל העדיות שהעידו בעלמא דומיא דהוזמו שיש מן הגאונים שכתבו שאס עבר עבירה של דבריהם שאינו פסול כלל כיון
,מקצתן דקאמר אלמא ממניא עדוסן_ של^אלו לפסול כל עדיות שהעידו :דליכא חימוד ממון י וקשיא ליה ז״ל דהא קי״ל כאביי דלא בעינן ישע דממס
 /ונטה שאמרו שקלל את אמו ורק בפניהם ואמר לה נעלי״ת גא[ חבישינ״ה י וליתא דודא’ הא דלא בעינן ישע דחמק היינו כשהוא רשע בפני עצמו
r
יש לפקפק אי מפשיל בהכי כיון שאין מתחייב עליה לא מיתה ולא ! שעבר עבירה שחייבים עליה מלקות אבל האי דעבר אדרננן במלתא דלאו
« ! מלקוח דבכלל מקלל לא הוי אלא קללה ממש ובשם או בכנוי אבל איסור \ דחמס וישע כמי לא מקרי וכשר הוא  jjובהכי כמי אמי שפיר מה שכתב
|_סורה איכא דהוי בכלל ארור מקלה אביו/אמיךויש צדקדק בדברי הרמב״ס ’ הרמב״ם ז״ל בפ״ב סבח שבודק לעצמו ומוכר לאחרים ויצאה ערפה מתחת
’ ז״ל שבפיו מה׳ עדות שכתב חתמו רשע כל שעבר עבירה שחייבין עליה ידו פסול וכתב עליו העור שיראה מלשונו שהבודק לאחרים אינו נפסל אס
י מלקות זהו רשע ופסול שהרי התורה קראה למחוייב מלקוח רשע שנאמר יצחה טרפה מתחת ידו ואף מל זה פקח עיניו הרב מהרי״ק ז«ל דמה בין זו
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שאלה מג מד

לזו אלא ששניהם פסולים ולא הזכיר הרמב״ס ז״ל שבודק לעצמו אלא
לעכין משובמו שהיא ממורה שצריך לילך למקום שאין מכירים אומו וכו׳
ולע׳ד נראה דעבח שיצמה עריפה ממחה ידו אע״ג דעובר אלאו דלפכי עיר
לא מחן מכשול ומעא הרבים מלוי בו כמ״ש הרמב״ס ז״ל שהוא בכלל אוכלי
עריפוח מ»מ אינו לוקה על לאו זה ולא עקרי רשע אבל מ״מ עד ממק
מקרי דמפני ממוד ממון עובר עלמה שכמוב במורה אגל שומע לאחרים
ואין לו הכאה בזה לאו רשע דחמס הוא ולא מפקיל ־ 1ומיהו בנ״ד אפשר
'דבמקלל שלא בשם מפקיל משוס דהוי בכלל ארור מקלה אביו ואמו •
ואמרינן ארור בו קללה בו שבועה בו נדוי ומגופה ילפיכן לה דכמיב אלה
יעמדו על הקללה בהר עיבל וקי״ל עובר על המיס פסול מד״ת ואע״ג
שאינו מנודה לשעבר וגס העובר על המיס אינו מנודה עד שינדוהו ומ״מ
א־כו יוצא מידי ממלוקמ כמו שאכמוב בס״ד :
ולפי עדויה העד כשני שיחפה והפילה לארץ אי עבד הכי בר מלקות
הוא אס אין בה שוס פרועה כדאמרינן באלו נערוח הכהו
הכאה שאין בה שוה פרועה לוקה דהא לא מחייב ממון ומשוס דהויא
הכאה שיש בה תשלומים מפער ממכות והו״ל כגנב וגזלן ובאביו ואמו
באין בה ש״פ חייב מלקות ולא הוי נימק לאזהרת מיתת ב״ד הואיל ובענין
זה לא נתן דמקתמא ליכא חבורה הוחיל ואין בה ש״פ ־ והמרים יד על
חברו כתב במרדכי דפקול כיון דכקרא ישע דכתיב ויאמר לישע אע״ג
 7דלא לקי מ״מ ישע מקרי • ותימה הוא נמצא האומר לעשות יתר מן העושה
מעשה שאילו הכה את חברו ויש בו ש״פ וכן הכה אביו ואמו ילא עשה
בהם חבורה לא נפסל יאפשר דכל דבר שיש לו תשלומי ממון הואיל
והתורה פערחו ממלקות לא מקרי ישע ואע״פ שעדיין לא שלם הממון
 ,מאחר שניתק למשלומין עליו לשלם ולא מקרי רשע י וא״ת והא כתיב חבול
'ישיב רשע גזלה ישלם ודרשיכן בפרק הכונס אע״פ שגזלה ישלם ישע
מקרי וי״צ דרשע דדברי קבלה לא חשיב ישע לעיין מה שפקצה מורה
לעדות.וא״ת ימנ״לדמשוס דהריס יד נקיא רשע דילמא משוס דישע הוא
דקי״ל כל מקום שנאמר נצים נצביס אינן אלא דמן ואבירם ודרשו עוד למה
תכה רעך רשע שכמותך ועוד קשה אמאי אקיי ישע משוס שבקש להכות
והכתיב בעמך בעושה מעשה עמך ובקוף פרק איזהו נשך אמר ראימו נוהג
שלא כשורה מכין שאמה רשאי לשעבדו שנאמר ובאחיכם בני ישראל וכי׳ ויש
לומר כיון דגם הוא רשע כמותו אינו רשאי להכומויואכמי מנ״ל דרשע
מקרי דילמא הא אתא לאשמועינן דאע״ג דרשע היה המוכה הואיל וגס
זה הוא רשע איני רשאי להכותו וי״ל דמשמע ליה ויאמר לישע מכלל שחברו
*צריך דומיא דוהיה אס בן הכוח הישע ולימא דמרווייהו רשיעי הוו אלא
ה״ק האי רשע בדינו הוי ואפשר דדברי הגדה הם ולאו מיקי לישא ויש לחוש
בזה להחמיר :
י"' •על "'מה׳שבת בשאלה שאחד מהם יעבר על ש׳בועה דלהבא זו מחלקות׳ של
ראשונים הוא אי מפקיל בהכי דאיכא למימר בקישעא קמשתבע
שהיה בדעתו לקיימה ואח״כ יצרו תקפו כדפרש״י והרב' מן האחרונים
שהסכימו לדעתו ירבינו תם כתב לפסול וכן דעת רבינו האייוהרמב״ס
יהרא״ש ז״ל והכרעתו של הריב״ש ז״ל מכרעת דה־כא דמלה הדבר בקוס
ועשה כגון שנשבע לעשות ולא עשה כיון דלא עביל מעשה ואינו חייב מלקות
אינו פקול אבל היכא שנשבע שלא לעשות ועשה כיון דחייב מלקות פקול
דהו״ל ישע ואעפ׳־כ צריך שידעו העדים שנזכר שבועתו דאימור אשתלויי
’ אשמלי כמ״ש הריב״ש ז״ל סי׳ שמ״ד ואיו להוכי׳ מה שנתן עכשיו התנצלות
לעצמו ואמר והלא פלו׳ ת״ח עבר על כמה שבועות דמשמע שעבר במזיד
הואיל ולא אמר ששוגג היה דזו ודאי לא מיקרי הודאה דדילמא לדבריהם
קאמר ועוד אפילו הויא הודאה אין אלם כעשה חשוד על פיו שאינו
יכול לשים עצמו רשע כדאמרינן בפרק ק«א לסנהדרין ובשאר דוכתי :
ואף שנאמר שזה לא יהא פקול מן המולה כיון דלאו בר מלקוח הוא
מ״מ פקול מדרבנן הוא ואפשר שאף אותם שנחלקו בעיבר עבירה
של דבריהם שלא יפסל יודו בעובר עבירה של מולה שיהא נפסל מדבריהם
דלא גרע ממשחק בקוביא ומלוה בריבית ומפריחי יונים שאין כס אלא
גזל של דבריהם וליכא חמס דאורייתא ואעי׳פ כן פקולין כשעובר
עבירה של תורה י־איקרי מומר לאותו דבר וכבר נחלקו הראשיניס במקדש
בפסולי עדות דרבנן אסחיששין לקדושיו שהרב אלפקי ז״ל כתב בתשובה דאין
חוששין לקדושיו דאפקעינהו רבנן לקדושי מיניה ונחלק על הגאונים הראשונים
שהיו אומרים שהולכים בהם לחומרא וצריכה נע להמירה לעלמא ולדידיה
לא משתריא עד שיחזור ויקדשנה בפני עדים כשרים וכן היא דעת הרשב״א
ז״ל כמ״ש במשובה סי׳ אלף קפ״ה והדברים עתיקי׳ וכאן קרוב אני לומר
דאפי׳ לדברי האומרים שסוששיןלהס להחמיר מ״מ עדיס רעועים הס והואיל
ויש עדיססמכים מכחישים אותם ואומרים לא היו דברים מעולם סמכינן
עלייהו להמירה לכתחילה ולא דייניכן לה כדין תרי ותרי דהויא קפקא דרבנן
דהמס החמירו חכמים שלא להעמידה בחזקת פנוי׳ כמות שמימה מקודם
לפי שיש שני עדים כשרים שמוציאים אומה מחזקתה אבל הפסולים הללו
לא מוציאו אומה מחזקתה לגמרי ואין דבריהם במקום הכשרים כלום
ולכתחילה מוקמינן לה אחזקתה ותכשא ע״פ הכשרים ולא חיישינן למנך
דריע חזקמיסי^אע״ג דקי״ל דפקולי עדות מדבריהם צריכין הכרזה דילמא
' לא אמרו אלא בעביר׳ דרבנן דלא משמע לקו לאינשי ולא מחזיקי להו בחזק׳ רשיעי
אבל עבירה דאורייתא הכל יודעים שזו עבירה היא ואין לך הכרזה גדולה מזו
ואפילו תימא צריכין הכרזה זהו לדברים שבממון דתקנתא עבוד רבנן כמ״ש
הרמב״ס ז״ל בפ״י מה׳ עדות שכל עדות שהעידו קודם הכנזה מקבלים אומה

תיעזר

מהרי״ט

כדי שלא לאבד זכות העם שהרי לא ידעו שהוא פסול ע״כ אבל במלחא
דאיסורא לא שייך מאי טעמא שהרי מס רעועים מעצמם בלא הכרזה ומאחר
שעדים כשרים מכחישים אותם מרי מס מוכחשים גס ראיתי גבי עובדא
דבר בינתיס דמייתי בם׳ זה בורר דאסהידו ביה דאוזיף ברבימא כתב
הכ״י אף על גב דבמתני׳ פסולים דרבנן תנא ופסולים דרבנן בעו הכרזה
יש לומר דלא בעו הכרזה אלא משום פסידא דלקוחות אבל מדינא פקול
ע״כ ולפי מירו׳ן זה במידי דאיסורא מדינא פסול איברא דממוך דברי הרשב״א
בתשובה סי׳ אלף קס״ו במגיש בפסולי עדות דרבנן משמע התם דאף לגבי
גירושין דאיסורא הוא דמפסלי בעבירה של דבריהם אינן נפקלין אלא לאחר
הכרזה ויש לחלק דכל איקורי תורה אעפ״י שאין בהם מלקות אלא שאין
איסורן נודע כמו קושר ומפל בשבת לא גרע מעבירה די־בנן ובעו הכרזה
משום תקנחא בעלמא אבל מודים'במידי דאיקירא כסוגים אבל בעביי־ה
דרבנן לא פסלוהו אלא לאחר הכרזה דמם אמרו ומס אמרו וצריך להתישב
בזה :
ומעתה אחר שנתברר כל מריעומות הללו מנה יש לרואה שיראת שיש
ויש להמיר נערה זו בלי שוס פקפוק מדא שעיקר השליחית אין
לחוש אלא לדברי מרמב״ס ז״ל שהאמין את הבעל ואת משליח ואף לדבריו
ז״ל מסתברת שלא האמינוהו אלא כשאמר כן קודם מקדושין אבל אח״כ לאו
כל הימנו י ובקדושין עצמם איכא כמה ריעותות אם מצד מלשון וכדברי
רבני פרווינצאואס מפני שלא ראה מעד במה קדשה ואס לדברי העד השני
הו״ל שתיקה דלאחר מחן מעות ואפשר הרי״ף ז״ל יודה בכה״ג ואס שדברי
שני העדים מנחישין זה לזה וכל זה הוא אס דברי העדים כנים אבל אלו
הוכחשו על פי שנים אחרים שאומרים לא היו דברים מעולם ולא זזה יד
הנערה מתוך ידם ־ ואפי׳ מימ׳ דבמרי ומרי לא מוקמינן אחזקה אי מדאוריית׳
אי מצד חומרא דרבנן הכא שאירע פקול באחד מי־ס איכא למימי שאין
בדברי העד משני כלום במקום האחרונים הכשרים וכבר ביארתי במקום
אחר בענייני הספקות שכל ספק קדושין מן התורה יש להעמידה על חזקתה
ונשאתי ונמתי על דברי הר"[ ז״ל שבפי קמא דקדישין במרחבה גס בכל היכא
דאיכא ספק ספקא אפילי בדבר שבערוה איכא למיזל לקולא וכדביי המרדכי
שהביא משם יבינו ברוך ז יל גס בעניני מספקות דאפילו דברים שמס פלוגתא
דרבוותא דיינינן למי בספק קפקא בכל אלה הרהבתי לפרש במקומות׳
אי אפשי כאן להאריך יומר כאשר אין הפנאי מסכים לי כעת כי על יום
עוב באנו וזה ימים רבים כתבתי את זה ולא אוכל עמה להתמהמה אכן
מיעוע דעתי ניעה שהנערה הזאת מומרת גמורה כאשר בעניותנו הראונו
מן השמים ועל פתגם מעשה הרעה הכה בעני כיין לא יפתח וכלכל לא
אוכל על החעאיס מאלה בנפשותם שהדבר ני כר לכל בן דעת אשר פיהם
דבר שוא ו־בר כזב הלא שקר בימיכם ובמה •כופר עונם לזלזל בבנות
ישראל במשאות שוא ומדוחים ואף לפי דבריהם הנה בנל מקומות ישראל
אשר שמעכו שמעם גדרי גדר בכח חרס שלא לקדש אלא בפני עשרה
מישראל ורב מנגיד אמאן דמקדש בלא שיוכי וגם כלח מדעת אביה וכן
לא יעשה בבנות ישראל הצנועות'על כל אלה ראוי לייסר אותם כדי רשעתם
את העדים ואת המקדש ולא יוקיפו לעשותם דבר הי־ע וה׳ ישפדת שלום
לכם ולנו אין פרך ואין יוצאת ואין לוחה ונקו ינון ואנחה י הכלע״ד כתבתי
וחתמתי שמי מצעיר יוסף בכמהר״ר משה מעי־אכי זלה״ה :

ל שאל"

בהיות כ״ייום ה׳ ר״ח סיון הש״פא לעת מנחת ערב
0
מיש ליא מארון אנחנו ח״ת בבית כמ״ר מנחם בדורקה
נע׳ אי פו׳ אימוש אשוביר אין שו קאזה אי אין לה קאמא ריעה קי אישע״י
אין מידייו דילה איסקאלירה אי שמאב׳ האי׳ גדה די מגפה בערש דוי
אקקאמי׳ אלמנת ה״ר מנחם נע* הנ״ז פינ״ה די ה״ל שבתי אישפי״גה יציו
אי קומו מוש וידו שי אסיכעו אין לה קאמה אי מוש די׳ שו׳ שיניוריש אקי
מש ליאמו פאר׳ קי שיפא״ש אי שיא״ש עדיי קומו אינפדיזינעו עודה מו
כתוב׳ אמי פאדרי ה״ר שבתי אישפיג״ה יל״ו די שדי אגואה קון מי קוראסון
ביאינו או קון מי בו אינה וילונעאד קונפליד׳ מיכעי אי קון עודו מי
שינטידו לי איכפרזינטו מי כתוב׳ קומו אידיג״ו דיג׳ עאנטו קומו סי לה
אינער־ג אשי דיסדי אגורה אין לה מאנו עיראנדו דייש מיל אשה דימי
דיג״ה כתובה דיש״ו פאר׳ מי פיג״ה לה יתומה עודו איל רישטו׳פאסע׳
לה פרושעיר׳ פוג״ה די מי כתובה שילה אינפריזינעו אמי פאדרי קומו
עינגו דיג״ו אי דיעודו לו דיג״ו מומו קכין אי לי דימאנדימוש אנחנו ח״מ
קי דיאה איש אוי אי דברים אחרים אימוש ריקפונדייו על הן הן ועל
לאו לאו בישוב דעתה אי מאש לי דישימיש קי דיאה איש אוי  ,bדיש״ו
דיאה דיג״ו איביש אי דיש״ו אורא״ש די מנח׳ עוד לי דימאכדימוש קיין
שומיש נוזועריש אי דיש״ו שו״ש בארביא יעקב הלוי יצ״ו והנבון ה״ר
מרדכי די שיגור׳ יצ״ו אי בארב״ה על אקלקי יצ״ו אי לי דיש מיש שירימוש
עדים דיעודו אישעו קיאש פיג״ו אימוש רישפינדו בישוב דעתה שי שינ״וריש
קי פארה אישעו ווש ליאמי קי יא״ש עדים אחר הדברים האלה מוש
אבאשימוש אי מוש״ם ואימוש ואחר עבור שעה מוש עורכו אליאמאר אי
מוש דיש״ו לה דיג״ה איקשתי אלמנה ה״ר מנחם הנ״ז קיירי קי מי עומיש
שבועת אלמנה בתקיעת כף קומו נואה אינפרוזי נעאדו שו כתובה נו
פארטי די איליא׳ נו שוס פרוע׳נו אשו מארידו נ״ע כואה אומרו שבעולם
שינו קי עיכיאה שו כתובה אינעירס אי קימו נו עיניא׳ קאגו דילה
האזיכד׳ דישו מארידו נ״ע נו רובאד׳ נו מומאד׳ אפי׳ שוס פרועה אי
שוברי טודו אישמו שילי מומו שבוע׳ כאמור אי דישפואישדיעודוש אישמוש

שרת

שאלה הט ה׳
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סראפומה אלא גילה מילחא עכ״ד אלמא כל שהוא סומר לגמרי דברי
השנור לא מהימן כלל וכיון לעדים גופייתו לא מהימני כ״ש דבעלדבד
מלמו לא מהימן נמנו דמגו לא עדיף מעדים ומן הנועם הזה עצמו לא
*והימן במיגו דאי בעי כביש לשנורא שהרי היו בידו המשכונות ודומיא
דההיא לסוף פ׳ זה בורר דאמרינן מגו דאי בעי קלתיה אי לא אתחזק
סערא בבי דינא דכיון דהשחא מיחח אפיק שערא הרי השער מכמישו
*אין אומר׳ מנו להכחיש את תשער ומיהו נראה שאס היה עוען לא
ראיתי את השער ולא דקדקתי שכך כתוב בו דכותבין שער ללוה אף
על פי שאין מלוה עמו והוא אמר לעדים שיכתבו שאס לא .יפרע •היו
המשכונות מכורים במנה ואני קבלתי השער ולא דקדקתי בו היה נאמן
במגו אף על גב דמוכח בקוף פרק קמא דגיטין מעובדא דהנהו גינאי
דעבוד חישננא אהדדי וכו׳ לשימת ר״ח ור״מז״ל דמפלשיס דאיכאפדיס
במפות ההוא או שבעל* דינים מודים וכתבו התוקפות ומשמע מדבריהם
דמנפשיה אין נאמן לומר ממיתי במה שהודיתי אף כל גב דאית ליה
מגו דאי בעי אמר חזרתי ופרעתי ואף כאן אילו היה בשער שביד המלות
דגר שהוא לחובתו נראה דלא היה נאמן דלא שדי אניש זוזי בכדי ומלוה
מזדהר בשמריה ומדקדק בו יפה אבל באן בנדון שבפנינו שהיה בעוח המלוה
במשכונות שבידו ולתוקפח יפוי כח כתב את השטר אדם עשוי שלא לדקדק
בו ואף על פי שמשכונות אלו הכתובים בשער לא היו שהן כנגד החוב
מכל מקום על המשכונות הראשונות היה סמך לפי דבריו שאו׳ שכך החנה עס
שמעון ולכך לא נזהר בשער לראות מה שכתוב בו ואין לדמותה לאותה שאמ׳
בפרק נע פשוט הבא לדון בשער ובחזקה דקי״ל נדון בשער ואין נדון
בחזקה ואומרים לו גרי שערך ואס מען אחר כך שאבד משער לא מהימן
ואס הוציא השער ונמלא בעל אין מועיל לו חזקתו אע״פ שאס ממחילה
לא היה טוען שיש לו שער היה מוחזק בחזקה לבד עכשיו שאמי שיש
לו שער צריך לידון בשער אף כאן אף ענפי שאס נא היה מראה שער ומיהו "ש לפרש הלשין דשלא מכנס לא משמע אנא כניסה של שימוש
לומיא דהא דתנן בקוף פרק קונס היה מקרב בו חבילו שיאכל
לבית דין חיה מוחזק במשכונות שבידו עכשיו שהוציא השער צריך לידרן
על פיו וכיון שלשק השער הוא כנגדו תו לא מהניא ליה חזקת ממלמלים אצנו אמר קונס בימך שאיני נכנס טסת צונן שאיני טועה לך מותר
שבידו י לא דמי דמזקה לא מהניא ליה למחזיק אלא מחמת טענתו שהרי ליכנק לביתו 'לשתות ממנו צונן פלא נתכוון זה אלא לשום אכילה ושמיה
שנינו כל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה ועכשיו שאומר מכרה לי אף כאן שעל עסקי שימוש מבית היתה הקפדתו לא נתכוון זה אלא
רקנית לא קפיד וכיון שכן הא מלתא
:יקה לשם ־ימוש אבל אביאה
והרי השטר אס נמלא השער בעל ממילא בעלה חזקתי דהוה ליה חזקה
'I
דו היה שאינו חפץ שישמשנו אלא שאס בארו לפרש כן הותרה
שאין עמה עענה איברא שאס לא היה מוציא את השער הימה מועלת
חזקתו בעענה שמכרת לי ולא אמרי׳ אחר שערך משוס דאמי־י׳ עי־ שלש שבועתו ממקום אחר לדברי הלא״ש ׳ל שכתב שס ימיהו גס באכילה
שנים מזדהר איניש בשעריה עפי לא מזדהר וארכס ליה עכשיו שיוצא ושתייה מותר כיון שלא הוציאם מפיו ובנדל בעינן שיוציא בשפתיו ולא
לפנינו נדון בשטר ואינו נדון בחזקה י וכן מוכח מדברי הרב המגיד ז״ל דמי נילי ׳ דמיו מקרבי! בו צישא את בת אחותו דאישות בכלל הנאה
בפרק ט״ו מה׳ טוען שכתב אההיא דנריך נברר והטעם דחזקה מכח היא אף אן לא הוציא שימוש בפיו ואין שימוש בכלל כניסה שהרי אפשל
שטרא קאחי עד כאן :והשתא בנדון דידן היה כאמן לומר שלא דקדק שישמשנו מבלי שיכנק כביתו מן האגף ולפנים כגון לקנות לו חפצים מ!
בשטר ועל משכו! שבידו סמך והעדים כל פ:י לבורו של לוה כתבו כ;  :השוק וילך בשל׳ ;ו אצל אחרים דומיא דממניתין שאין אכילה בכלל
כניסה שאפשר ל אכל חו׳ן לבית אף על פי שחין צרכי סעודה מוכני׳
אלא דכיון דאיהו לא טען הכי אנן לא מעני; ליה כי היכי דלענין משטה
אלא בתוך הבית :
הייתי בך אי לא טעין איהו אכן לא טעני׳ נ:דאמרי׳ בקוף פרק זה בורי
ומתוך משובתו בבית דין מוכח דידע באומו תנא־ שבשטר אלא שאומר יקשה לי על דברי מאומה תוספתא שהביא הרץ ז״ל שם מיה מקרב
שכדי שיהיה לו רשוה נמכר' שנא בב״ד נכתב כן אבל מה שכתוב שיהי׳
,מנה ואן
מכורים במכה הכז׳ מוכח נהדיא שנתרצה במס לקחתם במנה
ואם אחר המשהה אקור לאחל המשחה מותי אלמא במוך המשהה מיהם חייל
שיצא מבית דין יטעון כן לא מהימן כדאמרי׳ בפרק חזקה אי נפק נברא י נדריה ואפשר למין דשאני התם שהי■יה מזמינו למשחה שלו או למשתה
לא אמרי׳ בהכי דחוזר וטוען דאימור טענהא אגמרוה  :ועוד גיחה בנו שרבים אוכלים שם שהיה צריך ליכנק וליקב עמה -ואמר קונם
שאין באותם דברים שא״ל שמעון שוס לשון שעבר־ שיועיל מן הדין יכיון בימך שאיני נכנס ודאי כניסה ממש קאמר כלומר אפילו כניסה בלא
דמעיקלא שהביא לו שמעון המשכונות הראשונים א״ל שא־ויכם שניו וכיון אכינה כדי שלא יהא זה עומד בי! הי
היושב■׳ וממילא נאקל בסעודה שהדבר
דקרקול הוא עשוי הוא להביא משל אחרים ועכשי אמר לי שהם של ידוע שהמשהה והמשיב׳ שם אבל מחניתין דמקרב בו חבילו שיאכל
אחר שהרי היא אומר שעדיין לא נעשה השטר הראשון ירצה שמעון אצנו לא היה שם משהה אלא הזמנה לעצמו לבד הילכך אין אכילה
לכתוב הכל בשטר אחד ונא רלה הלוה שאמר לו שכל אחל ואח? היה בכלל כניקה לביתו שהרי יכול להזמינו במקום אחר חוץ לביתו וכללא
חוב בפני עצמו לשני אנשים אחר כך כשנחרעס על משכונות שניים שנא דמילתא שנאקל במה שהוציא בשפתיו אף כוונתו שמיה בכלל דבליו
היו שהן ואמר לו שמעון מאי איפכת לך הרי הכל בידך ונא תתנם קיימה וכל שאנו מבטלין מה שהוציא בשפתיו אף כוונתו אין אכו
עד שיחנו לך מעותיך אין זה לשון שעבוד ונא הימה כונהו לשעבדם מקיימי׳ דבעינן פיו ולבו שוין כדאמרינן בפרק שבועות שתים בהפתים
דמה כחו יפה לשעבד לו נכסי אחרים על מלוה אחרה אנא שהסמיכו ולא שימר בלבי להוציא פת מיטין והוציא פת שעורין גמר בלבו להוציא
בדבריי עליו שמאמר שהכל היה על ידו ואיהו בעל דברים דידיה נא פת חיטי; .יהיציא פת קהם מני! תלמיד לומר לכל וכי׳ דאזנינן בתר
יוכל אדם לתובעו ומבטיחו שלא יוציא כלו׳ מידו עד פיתן לו כל המעות
־ברים שבלב היכא דאין הפה קומל ;
ראשונים והאחרונים איבלא שאס מיה אומר לו בפי׳ הריני משעבד המשכונות ימיהי הלמביס ז"ל בפרק ח׳ מה׳ נדלים כתב כלשון מזה שלא
הראשונים על מלוה זו אף על פי שכבר אמר לו בשעה שנתנם שאינם
:מכוון זה אלא שלא יאכל וישתה עמו בקעודה זו ומלשונו
שלו אלא שליח לבד הוא ששלחו שילוה להם עליהם מנה מכל מקום כיין משמע שבא להשמיענו דבההיא סעודמא הוא דלא אכיל בקעודהא
שאחר כך חזרושעבדס יש לנו לומר שמוה היה לי רשות מאה הבעלים אחריתיי אכיל ואינו הול־ בשיטתו של הדא״ם ז״ל ולעולם הוא נאקה
בכך דהא המנוח וכל מטלטלין שביד האדם בחזקה־ •ברשותו וכל הה
באכילה :
שעשה בהם עשוי אבל אין בדבריהם אני אנא הבטחת "״• :כמאן אלא שמצאנו לו פתח ממקום אמר שאפילו כשבע בפי׳ שלא תכנק
דאמר קמין אהימנומא דידי ואס היה היא בחיים היה בטוח נגבית המנה
לבית לשמש שהרי אמו ואחיי שהוא דר עמהס בבית אפשר
השני מן הלוה השני ונא פנתה עני דעתי של מניה -ימית ועוד אפשל שדיני• בי ולא באהל ואין ביד• להעבי׳ ע דעתם להכניס אחר במקומו
שהסמיכו על ממכירה שמכל לו המשכונות הראשונים בשטר הראשי! וזה שאינו מקובל בעיניהם שיכונים הם כומר האי בדיק לן דמהימן אחר
מיה ודאי ברשות הבעלים ובידו של שמעון היה להעביר המדע־ ונמצאו נא בד־־ק לן
כי תימא והלא גם הוא יכול למהוה ולומד אי! זה
הלוטו׳ לו ויגבה ראובן כל מעותיי וכל הט מיל־ שלא אמים בלשין הגאי מקוב:
יי' אצל ייכיג נחנוק מהם
איה דר פה נחש בכפיפה
ולא בלשון שעבוד פטימי מיני בעלמא :
ימי שגיא
הילכך כי
מכנק בב־ח ה לשמה היינו לצורכו אבל
ו
ובענק המכירה שנכתב בשטר הדבי־ ׳דיע שלדברי הגדילים כוחי נפש
רמו אחיי יכנס יזה ודאי בידו היא יחיילא שפיר שבועתי •
הויא אקמכתח ואינו מם; לתקוע ענמי בדבר הלכה כדבר־ הא ניתא חדא
הנגק בבית בהולה שימוש בין לו בי; לאחריה
הרמב״ס ז״ל כהוא סיבר דבקני; מעכשי לא בעי ביש דין חשיב אפילי משמע ועוד הוא נאמן על עצמו שלגמרי אמר שלא עלתה על דעתו
■במקום שלא געשה לטובתו של •לוה כי הכא שהדבר ידוע שלהוענת מעולם שיחליק רשות לעצמו וחזרה שבועה למקומה שהיא עו דבר שאי ג
«צמן עושין שנהגו למת מעות של יתומים בכך אף על פי שהדבר רע
בידו שאינה שביעה :

ומר דגליע מפי מהערמה •בית זהו הנלע״ד
ממראני זלה״ה:
בחור אמד היה משרת אצל לאה ושני בני© אמי
בבי׳ אחת לימים כעש בנה הגדול עליו וגרשו מסביר,/
ונשבע כלשון הזה אני נשבע בה׳ שלא תכנס בבית זה לעולם ועוד אמר
אחר כך אני נשבע בה׳ שאס תכנס עוד בבית הזה אפליע את מוחך והכר
לאה ובנה אחיו הקטן ממנו ריאיס כי ממשרת טוב לפניהם צאתו וברא!
ונאמן רוח ושואלים אס יש ההר בשבועות הללו כי עדיין לא נחרצה בנר
הגדול נישאל על שבועתו:
תשיבה מה שנשבע ראשונה שלא תכנס בבית זה מפולס משמע
דנשנע על דבר שאינו בידו כדאמרינן בשבועות קהים
בחרא שבועה שזרק פ׳ צרור ליס ושלא זרק שמואל אמר פטר דליתיה
בלהב׳ פרש״י זיל כגון יזרוק פלוני או לא יזרוק שאץ זו שבועה «יטה
אנא שבועה פוא שהרי אין פלוני ברשותו וכי ה־-מא ההא בידו הוא
נעכב שנא יכנס לרשותו כיון שמקפיד עליו כדאמרינן בדיש פרח אץ
בין המודד דאפילו ויתור אקור במודר הנאה הילכך המודד הנאה מקבילו
אסור בדריסת הרגל וכיון שכן דהוה ליה דבר שבהט מכל מקום נהי
שאס היה אומר שבועה שנא איניחך ליכנק או שלא אכניסך לביתי היי
בידו אבל שלא תכנס מעצמו משמע והו״ל שבועת שוא שהרי יכול ליככם
ולא • יראנו והוה ליה אין בידו הילכך שבועה מעיקרא לא חיילא ויכול
ניכנס אפינו בפניו דאין שבועה חלה לחצאי! מדע דבאלו מותרין אמרינן
שבועה שלא אישן שלש ימים מנקין אומו וישן לאלתר שהד־־ ילתה שבועה
ר נה• דהכא לא מחייג מנקות דאדעתא דנפפיה משתבע והוא הימה
כוונתו שנא יכנק ברצונו מכל מקוס הלשון לגמרי משמע ואין כאן שבועה .־
הצעיר יוקף במומר״ר ,משי
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יאי• :־הי■ בי -היא יפייס אח אמו ואה אחיו להוציאו ונמצא מקיים
כניעתו מבכי מקום הוא נא אמי בשבועה שיפייקם שאס
היה היוו־ כך היינו אומייס שיפייקס במאי דיוכל לאפיוקי כדאמלי׳
החס אעי הלקבא דדינרי מוהיב ליה אלא מפייקה במידי דלגינוח
:המפייס אבל כל שאמר שבועה שלא הכנס בהחלנו כבל ילחה שבועה
:שהל׳ דהא בההי׳ ־שבוע׳ שיזרוק פ׳ ללוי ליס מלי למימי שיפייס אה
חנילו שיזלקנו ואף על פי כי אמליכן לפיוס ,שבועתו שבועה שקל
היא והלמב״ם זיל בפיק ח ,מה׳ שבועות .כתב שאין לוקין משוס שבוע׳
שוא שהיי אפשל לאוס׳ אחלי' ששמעו ממנו ותהא קיימה שבועתו
יאעפ״כ כתב שאינה שבועת בעוי והכין אוחו מכה מידות (מהלא״ח
־"ני דף קע״ג ע״ב) והלשב״א כתב במשוב׳ במי שנשבע לסתום חלונות
של לאוב! אף על פי שאפשל לו לנשב׳ לילות אח לאוב[ בלצי
בסף שיקכיס בקמימת החלונות מכל מקום אין שבועתו חלה ואין לו
דין שבועת בנווי שאינו בידו עכ״ל י
שנשבע פול שאס יכנס ישבר את ראשואף זו אין בה ממש דהוה
ומה
ליה נשבע להרע לאחיי׳ דתכיא מה העבה לשות אף היעה
לשותאול־א נשבע להרע לאמליס כגון שאכה את פלוני ואפצע את
מוחו כדאיתא בפיק שבועות שחיה ושמא ר.אמ׳ הכא בידו הוא
למחות לאחרים ולהכותה שלא יכנקו בישותו דעביל אכיש דינאלנפשיה
בדאמלינן במוכר פילות גבי הי שהיתה דלן הרבים עובלת בתוך שדהו
נמלה ונתנה נהם מן הצל מה שנתן כתן ושלו נא הגיעו י ופלכינן
בגמלא אמאי שלו לא הניע ולינקונו פזלא וליהיב דעביד אכיש דינא
ננפשיה במקום פקידא ופלש” ז״ל פזלא מקל וליתיב נההוא דלן
להכות את כל מי שירצה לעבור מיהו גבי שדה אמלינן השעם משוס
״ aasדאית ליה פקידא דמפקדא אלעיה כדאמלינן בעלמא אקור
לשדה ניר וזה שבא לעבור לשע מקל־ ולאו עישה מעשה עמן
היא ושלי להכותו כדאמלינן בליש פלק הנשלפין דמקשיכן הכאה
לקללה אבל בחלל ובית שאין לו פסידא מידי דלא קפדי אינשי הוא
כדמוכח בליש פלק אין בי; המודל דרבי אליעזר היא דאמל וימול אקור
במודל הנאה ולבך אקול בדייסה הרגל אף על גב דלא קפדי בה אינשי
במילר אקור אבל רבנן ק״ל דכיון דלא קפדי כל כה״ג לא מקלי הנאה
הילכך בהא ודאי אף על פי שנכנס שלא בלשות או אפי׳ שלא ברצונו
•למדנו לבינו א׳ היה אברהם משלת את שלה בכל
לב ובכל נפש מיום הימה גבלת עד קוף ימי חלדה
י נסיר נהכומו יהא דאמליכן בפרק המניח דף כ״ה מנין לנרצע שכלו
ימיי ולבי מקלהב בו לצאת וחבל בו ועשה בו חבולה פעול וכולי הא ובעת חלוחח אח מנייה אשל מתה בו לוותה מחמת מיתה לתת לקרובים
איקימנא בעבדא גנבא ופלכי׳ ועד השתא לא גנב והשתא גנב עד האידנא בכלל ובפלע את אשל נדבה לוחה אותה גס לכל משרתיה עושי רצונ׳
אימתא דלביה עניה השתא ל״ל אימתא דלבי׳ עליה וה׳׳נ אי חשידליה לוחה לבתה לאה ולחתג׳ יוקף לתת לכל אחד ואחד נפרע כפי עבודתו
בגזלנוה׳ איכא נועמא דעד האידנ׳ אית ליה אימתא דלביה השתא שהיתה חייבת אליהם איש איש כפי עבודתו ובפרע מן הפרע הזהירה
לידע בלבו כי בלע הוא עמו וסופו להוציאו יגנוב וילך ומיהו אי בחבלה ולותה על אברהם באחרונה באחרון אחרו! חביב וכה אמרה בלשון לעז
אמרי פעול אבל אקור הוא לכתחילה לחבול וכל שכן מה שאמי שיפצע דיגו קי סי אישעוב־ישי די האזיינדה קומו אויהאדייז אכיוש אישעאבת
מוחי דאפילו נכנק שלא ברצונו אסור כדאמל־נן בהמניח דף ל״ב גבי נו באשעאנה כאגל קון עודו אל קילויקיו קי אברהם מיחא סילבידו
שיליא דנפחי ולבו משלהב בו לצאת ומשוס דלבו מסלהב בו לצאת למיקנוליח אי אגורה פור שיאיר איל עיינפו עאן אי שעיליגו ק־ ני דין פור קו
קאי ופול מדאילערן רחמנא לאסנוולי מגלות דחנן באלו הן הגולין מה יעל סילביקייו ג׳ אלפים פרחים ע״כ דבריה ואברהם הנז׳ קודם לקחו את
לשוה נניזק ולמזיק ניכנס לשם אף כל וכו׳ יצא חצר בעל מבית שאין הקן הנז׳ גס הוא הנן אל בית עולמו והשאיר אחריו שתי בנות מלכה
לשות להכנה נשם ומדפעל רחמנא שוגג אלמא מזיל חייב ונהרג עליו ותרצה ויהי היום מלכה ותרצה שאנו את לאה בת שרה ואח יוקף בעלה
'אפילו נתפס כגנב כיון שנא במחתרת אי לאו הא דאמרינן בסוף פרק נתן יתנו להם חוב אביהן כי להן משפע הירושה ולאה ויוסף נא העו
ב^ולל חזקה שאין אדם מעמיד עצמו על ממוני וקוף שהורגו והתולה אזן ויתנו כחף סוללת לבלתי חת להן כל מאומה  ;bתלכנה מלכה ותרצה
הבא להורגן השכם להורגו לכן מוהל דמו ותניא אס זרחה השמש הנז׳ מחמת רוחן לפני ב״ד הזמן ולא שוה להן כי נאה ייוקף יען היותם
עליי אס בלול לן הדבל שים לו שלום עמן כגון אביו או אהובו ביותר ממשפחת רם לא אבו שמוע הגס הלום כאשל ידעו פרצון מלכה ותרצה
־מיס ני יאקול להורגי שהדגל ידוע שלא בא אלא פל פסקי ממון  :הנז׳ ללכת לעש״ג צוו על עד אחד שהיה חתום בצואה והוא היה אחד
ממשרתם שלא ילן להעיד כי גולל אבן אליו ישוב וערום לאה רעה
ימיהו בזה יש נומי שמה שאמי לשבי את ראשו לשון גוזמא ולשון הבאי הוא ויסתל שמן אז ועד עסה שהיה בחיים חייתם לא יכלו לעשות דבל ועתה
שדרן בני אדם לתחנין לומר כן ואין הלשון בדקדוק אלא לומר שיכנו כי מתו גס שניהם נאה ויוקף הנז׳ ונא השאילו אחריהם יורש עצל רק
על לאסו תכה לבה דבנדלים הלן אחל לשון בני אדם וכאותה ששנינו שניית לאת וילשה נם היא מה שירשו לאה ויוסף משלה הכי׳ שהם קרקעו׳
5פ׳ ד׳ נדלים כדלי הבאי כיצד אס לא לאיתי בדלן זה מוצאי מצרים אס גם מלכה והלצה המה ואביהן מוחזקות בקצת בתים תשלה הנז׳ וזה להם
נא לאיתי נחש כקורת בית הבד דאמלינן שכוונתו של זה אינו אלא ארבעים שנה או יותר :יורנו המורה לצדקה אס תוכלנה האחיות הללו
שיאה חיל גדול וקולא כעולי מצרים וכחש שלוף בגבו מאד ומשונה משאל לעסות ביד כל הקונה שירצה לקנותם לעכבם להם לגבות את חוב אביהן
נחשים ומוראו בקול׳ בית הבד וכמו שכתבו התוקפות בפרק השולח בפקקא הראוי להן וגס אס תוכלנה לתבוע משנייה לאה מה שישאל מן החוב
’אי! אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה דנועמא דהתס לאו ממה שילשה מקרקעוח שלה כדין בעל חוב שכופין את היורשים לשלה
משוה דאקל עצמו בדבר שא״א אלא שאין דעתו לומר כקולת בית הבד
יורנו איזה הדרן ישכון אור הזכאי בדינו ושכרו רב מן השמים :
ממש ובעוני מצרים ממש וכן פילם הל״ן סס והלא״ש בנדליס ועוד אמלינן
בפיק גיד הנשה בשלשה מקומות דברו חכמים בלשון הבאי גפן ופרוכת ל/של2ה אף צל פי שים שעל צואה ביד האחיות אין לו דין שער
יתפוס ודברה חילה בלשון הבאי וחד מינייהו ותבקע האיץ לקולם דכתיב
גמול לגבות בו בחזקת שלא נפרע מכח שערן בידי מאי
גבי אדוניה ופלש"׳ ונלאה הקול ההמון כאינו היא נבקעת אף אנו נפלש בעי שנא נאמר זה אנא כשנעשה השער בצוויו של המתחייב שאמר לעדים
אשבר אה ייאסו כי מכח ההכאה ידמה עניו באנו נשברת לאפו והכי כתבו וחתמו אז ודאי יש לנו לומר אם איתא דסרעיה הוה ליה למקרעיה
מיכחא אותה שאמרו בהגוזל אל תהי דומה עניו כננב אלא שבר אח וה״ה ליורשים שאחל שצוה מורישם לכתוב שער מקתמא ידעי ביס דקלא
שיניו וממול לו הלי .אני נושל שהוא לשון גוזמא ולישנא דקלא נקנו איה ליה אבל היכא שהעדים כתבו מדעתם מה שלוה המצוה בפניהם
ואשברה מתלעות עול ומשניו אשלי׳ שלף ואף הוא לשון גוזמא מכל מקום הרי זה מלוה על פה שאינה גובה מיורשי היורשים דאיכא למיער שמא
בין בן ובין כן בכל ענין אסור אפילו להרים יד על חמלו דדליקת פרע אביהן דעענינן ליהמי ואפילו הם גדולים אלא שיש עליהם חיוב
הרגל אין גופה ממון אבל אס הוא השכירו וזמנו לצאת איפשר לומר שבועה שלא פקדם מורישם ושלא נתברר להם שלא נפרע חוב זה דהא
שאס אינו יינה לצאת יכיל להכותו כההיא דאמלינן בשלבו מקרהבבו פשיפא שאם היורש מודה שלא נפרע ואין לו קפק בזה חייב הוא לפרוע
:נאה וכו׳ אבל לפי הנלאה שאמי השכילהו ואינו רשאי הוא להוציאו מנכסי מורישו שהרי צואה זו מלבד מאי דקי״ל דברי שכיב מרע ככתובים
ואי מפני דליקה הרגל ברשותו לא מצי מעכב ליה מדפקק•׳ הלכתא וכמקוליס דמו וזכה אברהם בה• יש כאן חיוב יותר שהודתה שרה שהימת
*:יש פרק השותפין כלבי אליעזר בן יעקב שהיה א׳ מן השוק מודל חייבת לו הסך ההוא חלף עבודתו והרי זו הודאה גמורה ולא שיין לומר
בה

::יי

מאחד ממשוחפין הנאה דיכול לומר לתוך של חבילך אני נכנק ואיני
נכנס לחון שלן ואוקימכא לה בחלל שאין בה דין חלוקה דמשעבדא
ארעא לתרווייהו אף כאן כל שאי אפשר לחלוק חדר כנגד חדל ותשמיש
כנגד תשמיש אין בה דין חלוקה והדל דיכא שנשבע על דבל שאיכר
נידו אבל אי חשיד ליה בגזלנומא יכול למחות בו כי ההיא דנלצע שכלו
ימיו הנראה לע״ד כתבתי נאם הצעיר יוקף בכמהר״ל משה מעראני
זלה״ה :
(על דבל גוי מקיח לפי תומו כתבתי פקק אחד ונאבד ממני וזה מצאתי
בזכרון) :
בתשובת הרא״ם ז״ל על עדות מכלוף בן עלו׳ הוקשה לו להלב מסלי״ק
ז״ל מדידיה אדידיה דבפרק כל הגע וכו׳ ותירץ הבא משוס
פיגוכא הקלו ותימה דהכא מייתי אביי ראיה דחיישינן גביה עיגונא מההיא
דגיעין ונלאה לי דההס בדאשתכח באורחא הוא דלתלי שווירי לא ח״שיכן
ובעינן לא הוחזקו ונא שכיחי שיילתא אבל בדאשתכח בההוא מתאאע״ג
דשכיחי שיירתא לא אמריכן מפלמא אתי וכן כלאה מדברי הל״ן ז״ל ועל
מה שהקשה מההיא דפרק המדיר דלא קי״ל כלבה דאמל כאן נמצאו
וכאן היו נ״ל דהכא עדיף עפי שאנו צריכים לומר דהאי גברא אזל
לעלמא ואיניש אחלינא אתי מעלמא להכא דלהא ודאי לא חיישינןודמי
לההיא דליש ביצה דהניח ג׳ ומצא שנים דלא חייש־נן לומר הנך אזול
לעלמא והכי אמליני כינהו ומ״ש מהל״י ן׳ לב בעדות הל׳ צבי שאין אנו
חוששין לחפש שמא קודם זה יצא יהודי אחר שלא חזל הדבל תמוה דאמאי
לא ניחוש לה ומ״ש מחר״י קולון ז״ל על דברי הלמב״ם ז״ל שאף על
פי שלא הזכיר שם עירו עפי עדיף הזכרת שם אביו תימא הוא דודאי
עירו עדיף עפי שאע״פ שלא הזכיר שמו כלל תבדק אותה העיר כל שלא
יצא אדם אחר שנאבד אלא זה מתירי! את אשתו אבל בהזכרת שם אביו
כיין שלא הזכיר העיר מאי מהניא שני יוקף בן שמעון בעלמא שכינוי
עובא דהא לעינן גיעין אמרי׳שני יוקף בן שמעון בעיר אחת קלא אית להו
הא שני יוסף בן שמעון בעלמא לית להו קלא ובדברי הרב המגיד שפירש
דברי הרמב״ס ז״ל דמפלש עובדא ליצחק ריש גלותא דמיילי בהוחזקו
והרי הוא קייס קשה דאס כן מאי עעמא דאביי דאמל חיישינן :

שאלה היא

שו״ת מהריט״ץ החדשות סימן כה

גם יש מקום לפסול את בן הרפאלה שהעידו עליו שהכה את אמו וקללה .ובודאי שהמכה אביו ואמו חייב מיתה וכן
המקללם +ככתוב בפרשת משפטים כא  -טו ,יז +אלא שיש לבעל הדין לחלוק ולומר דהמכה צריך שיעשה חבורה
+סנהדרין סה ע״ב +.וגם במקלל צריך שיקללם בשם +שבועות לה ,לו +.מכל מקום הרי כתב הרמב״ם +פ״ה ממרים
הל׳ ה +דהמכה אביו ואמו ולא עשה בהם חבורה לא גרע ממכה אחד מישראל .ואם כן הא אמרו בגמרא +סנהדרין נח
ע״ב +המרים יד להכות לחבירו אעפ״י שלא הכהו נקרא רשע שנאמר ויאמר לרשע למה תכה רעך .וכן כתב הרמב״ם
זלה״ה פרק ה׳ מחובל ומזיק [הל׳ ב׳] .ואם כן הרי כתב הרמב״ם פרק עשירי מעדות [הל׳ א׳] דהרשעים פסולים לעדות.
שנאמר אל תשת ידך עם רשע אל תשת רשע עד .אע״ג דלא הביא הרמב״ם זלה״ה שם /הלכות עדות פ״י /אלא כתב וזה
לשונו איזהו רשע כל שעבר עבירה שחייבים עליה מלקות .שהרי התורה קראה למחוייב מלקות רשע וכו׳ ,וכתב עוד.
ועוד יש רשעים שהם פסולים לעדות אע׳׳פ שהן בני תשלומין ואינן בני מלקות הואיל ולוקחין ממון שאינו שלהם
בחמס פסולין .משמע דדוקא הני דחייב מלקות או עדי חמס .הא לאו מלתא היא ,דהתם לא נקראו רשעים בפירוש אלא
המחוייבים מלקות ועדי חמס אעפ״י שלא נקראו רשעים חמירי .אבל עדי רבית לא נקראו רשעים .אמנם הכא במכה
חבירו וכל שכן אביו ואמו נקרא רשע והכתוב אמר אל תשת רשע עד .וזה נראה לעניות דעתי פשוט.

ושוב מצאתי שכיוונתי לדעת גדולים שהביא הרב מהר״י קארו זלה״ה +בב״י חו״מ סי׳ לד אות ד +בשם המרדכי דמי
שהרים יד על חבירו נקרא רשע ופסול לעדות .וכתב הרב וז״ל ואם המגביה יד על חבירו אינו לוקה צריך לומר דהעובר
על דברי תורה שאין בה מלקות פסול מדרבנן וכו׳ עכ״ד .ולעניות דעתי נראה דבשאר איסורי תורה שאין בהם מלקות
אפשר שיפסל מדרבנן אבל במכה את חבירו אעפ״י שלא יהיה בו מלקות פסול מן התורה שהרי התורה קראתו רשע
והתורה אמרה אל תשת רשע עד .וזה פשוט לעניות דעתי +עי׳ בשו״ת מהרי״ט הנ״ל ובהגהות אמרי ברוך לשו״ע חו״מ
סי׳ לד סעיף ד+.
ובזה יתורץ מה שהקשה הרב וזה לשונו אע״ג דמדברי הרמב״ם זלה״ה ורבינו נראה שאינו פסול מדרבנן אלא העובר
על דברי רבנן ,משמע רכל שכן הוא לעובר על דברי תורה שאין בהם מלקות עכ״ל .השתא כפי מה שביארתי לא קשה
דאין זה פסול מדרבנן אלא מדאורייתא ,אעפ״י שלא יהיה חייב מלקות פסול מן התורה כיון שהתורה קראתו רשע.
והתורה אמרה אל תשת רשע עד .וזה פשוט לע״ד.
ועוד אני אומר כי התימה על הרב זלה״ה כיצד אמר אם המגביה יד אינו לוקה וכיצד נסתפק בזה והלא תלמוד ערוך הוא
מס׳ כתובות פ׳ אלו נערות +לב ע״ב +דאמרי׳ גמר מחובל בחבירו דאית ביה ממון ומלקות ממונא משלם מלקא לא
לקי ואמרי׳ התם דמלקות בחובל בחבירו נפקא לן מלא יוסיף פן יוסיף וסמיך ליה מ׳ יכנו וקאמרו שם בפי׳ ריבתה תורה
חובל בחבירו לתשלומין וגם אמרי׳ התם אמר ר׳ יוחנן הכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה לוקה .הרי הדבר מפורש
בהמכה את חבירו אעפ״י שאין בה שוה פרוטה לוקה אם כן כיצד נסתפק הרב אם המרים יד אינו לוקה ואם נאמר
בדוחק דהרב מיירי במרים להכות ולא הכה יתורץ אע״פ שאין נראה כן מדבריו וצ״ע +ועיין בתשובות בית יוסף דיני
קדושין סי׳ ב הובא בהגהות רע״א לשו״ע שם ובפת״ש שם ס״ק יא ,וצ״ע דברי רבינו בזה +.נמצא שזה שדחף את אמו
והפילה לארץ ,בודאי כי הכאה היא אלא שהעד האחר לא הזכיר דחיפה אלא ירק בפניה וקללה ,וכיון שלא קללה בשם
ולא בכינוי אינו נפסל +ועי׳ בשו״ת מהרי״ט הנ״ל ד״ה ובמה שאמרו ,דס״ל דפסול לעדות והובא בכנה״ג חו׳׳מ סי׳ לד
הגה״ט ס״ק ה +.גם היה מקום לפסול העדות זו היא מפני שלא הביא עדים שעשאו בנו שליח לקדש אשה וכיון שכן
אינו קדושין +עיין בזה בשו״ע אהע״ז סי׳ לה ,ועי׳ מ״ש רבינו להלן סי׳ רה ,רטו ,רכד בענין זה וצ״ע .ועיי׳ בשו״ת
מהרי״ט הנ״ל בתחילת התשובה בזה באורך +.אלא גם יש לבעל הדין לחלוק שכתב הרמב״ם זלה״ה פרק ג׳ מאישות
[הל׳ ט״ו] וזה לשונו האיש שעושה לו שליח לקדש לו אשה אינו צריך לעשות בעדים .שאין מקום לעדים בשליחות
האיש אלא להודיע אמיתת הדבר .לפיכך אם הודו השליח והמשלח אינן צריכין עדים וכו׳ .הרי שכתב שאם הודו אין
צריך עדים .ובנדון דידן שהמשלח והשליח מודים אם כן אין כאן בית מיחוש .אע״ג דהראב״ד והרמ״ה +נראה דצ״ל
הרמ״ך הובא בכ״מ שם ,ובב״י סי׳ לה +חולקים כבר הכריעו הרא״ש והרשב״א +בקדושין מה ,ועי׳ טור וב״י /אה״ע/
סי׳ לה +כדברי הרמב״ם זלה״ה ובין כך ובין כך הוי ספק קידושין ואין להקל .ועל כל (אלא) [אלה] יש לבעל הדין
לחלוק.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -אוג׳ בר-אילן**
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ודין

נימוקי מהר׳'ר מנחם מירזבור״ק
אם דרך באותה העיר שיהודים מעכבים
לחבירו ע״י גויס ולקבול עליו בגוים כי
אין שם ב״ד פעור:

אסור להגיד לגוים [ואפילו יחיד שבא מיזמת
כן כבר לידו עלילה שסבורים הגויס שהוא עשה
מותר לומר לגוים פלוני עשה ולא אני:

דין ראובן ציוה לתפוס בעל ריבו בידי גויס
יש להחמיר עליו יותר מישראל האומר
לשלוחו ישראל צא והרוג נפש דהתם קרוב לוודאי
שלא יעשה אבל ע״י גויס ברי היזקא כו׳ וצריך
כפרה כמו רוצח:

ודין הקובל בין הגוים הפסיד דין יהודים
כי בתרי קטלי לא קטלינן ליה אבל אם
יברר המוכה שהמכה לא הפסיד בידי גוים
ע״י קבלתו אז המכה נקרא רשע עד שיפייסנו:
וכן הקובל בשעת הזעם אם יחזור ויסלק אותו
מן הגוים לא הפסיד דין יהודי׳:

דין אדם שמגזם לחבירו בקהל ובבית דין
ובפרהסיא ואינו רוצה לקבל דין אע״ג
דגזים איניש ולא עביד הוי בצינעא אבל בפרהסי׳
ובב״ד גזים ועביד לכן מותר להנצל מן המגזס
לו אפילו ע״י גויס ויבקש מן שר העיר שיעשה
לו שלום:
ז,

אי

.V

דין ראובן טוען על שמעון חמיו שגילה לגויס
הנושי׳ בו שרצה לברוח ובזה הפסיד
ב׳ זקוקים ושמעון כופר ואומר להד״ם אם
עכבוהו גוים עד שהוצרך לפרוע מה שהיה
חייב להם אין זה הפסד ואינו חייב שמעון
לשלם אמנם ברעה עשה שמעון שגילה לגוים
והוי כמחזיר אבידה לגוי ואם על ידי שגילה
לגוים הפסיד יותר ממה שהיה חייב להם וטוען
טענת ודאי ישבע בבית הכנסת שלא גילה ואם
הגוים מעידים עליו ישבע בפני הגוים שלא
גילה להם:

דין מותר למוכה לקבול לגוים בשע׳ הזעם ואפי׳
אם יפסיד המכה כל אשר לו ואם המכה
רגיל בכך אפילו לקצוץ ידו אם יכול לעשות עם
הגוים יעשה וגם מותר לכל אדם להגיד לשופע
ולצוות לתופסו ואפילו יפסיד מחמת כן כל
אשר לו דהוי כמו רודף אכן אם באקראי בעלמא
הכה ומתחרט שניכר לעולם שלא יוסיף לעשות ודין אם הפקיד גוי או שהלוה לישראל ומת
הגוי אם אין מחזיר ליורשיו קאי בעון
כדבר הרע הזה אסור להורגו ■ולהפסיד ממונו,
ונראה שבעוד זעמו של המוכה עליו ואם לא וכגון שידוע ליורשיו או לאחרים שהוא חייב לו:
נתקרר דעתו עליו בקבלתו בגוים לא יכול להעמיד דין השופט קבל על ראובן בשם שמעון בפני
עצמו מלנקום הוא עצמו או קרובו אשר יחם
שמעון על שהטיל לו פתקין בקליפי שלא
לבבו ,ולאו דווקא המוכה אלא מצוה לכל אדם ברשותו ,השיב המורה אחרי שעמד שם שמעון
להגיד לשופע פלוני הכה פלוני ועוד הולכים ולא מיחה בשופט שלא יקבול משמו ומכחו שחייב
בכעסם תעשה כך שלא יוסיף עוד ,ואם יעליל לשלם לראובן כל ההפסד שבא לו מחמת זה
השופע עליו ויקח כל אשר לו פטור המגיד דאל״כ שיוכל לברר בעדים וראייה מהכותב נכסיו לבניו
אין לך אדם מציל את חבירו מיד מכהו .ודאי וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כתובתה
אם יכול להצילו באחד מאבריו יעשה כרב הונח מאחר ששתקה ולא מחתה ,עד אחד העיד
דקץ ידא או שמא יותר טוב שיגיד לשופט ששמעון אמר לשופט ראה אדוני איך ראובן
ויפסיד ממון מלחסרו אחד מאבריו והא רפיא ,מגזם לי להביאני לפני דייני ישראל אם היה לו
ואין לומר כיון שהמוכה כבר הוכה יש לו לכיף עד מצרפי׳ עדותו וחייב גם מזה לשלם לראובן
את יצרו ולא לנקום צא ולמוד מגואל הדם כר \ ,כל מה שהפסיד מחמת כן ,ועתה שאין עד אחד
וכן מי שעוסק בפסולין או בגזיזת מטבע או בכל ישבע בפני הגוי ויפטר ומה שתבע ראובן
דבר שיכול לבא מזה פשיעה לקהל אם הקהל משמעון שנתייעצו הוא והשר בחדר להעליל על
התרו בו שלא לעשות ולא השגיח יכולים להגיד ראובן שעבר על החרם בזה אין עדים וישבע
לגוים פלוני עסק באילו עניינים מכוערים ואם בפני הגוים שלא הבאיש ריחו לעיני הגוים
לא עשה כן אלא פעם אחד וחדל או יחדל ודאי
ויפטר:

ן
,V✓/
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דגרסינן החס אי נהי באשת כהן דליכא אלא חדא
ספיקא' ,א״ח אהאי לא מוקהינן לה בחזקת היתר
ליתר שזנחה קידם שנשאת לי וי״ל דאיכא חזקה אחרת
כנגדה דאוקהה בחזקת בחולה עד השתא ,יהשתא
הוא דנבעלה ולא דה׳ להקוה שנמדד ונמצא מסר
דהחס איכא להיתר מסר ואחא' מסר ואחא׳ ,וא״כ
גס כאן היה ליהר העהידנה בחזקת צדקת עד אחר
חוח אביה ואיזה דגם שס לא לפניני ננעלה אלא
קודם שנכנסה ואפילו הכי הוקהינן לה אחזקתה יה״ה
כאן אך אין חזקתה הועיל לזכות אחרים ,כגון היתום
הזה לפי דעת האפטרופא כפירוש הקונט־ם נפי
ההדיר (ע״ו איו דפירש אהא דגרסי׳ החס רישא
הנה לאבא בידך ולא ההני חזקת האשה לגבי האב,
יעוד אפילי היה כך שזכתה בנכסים ואמר כך נסתמדה
ה״ה לא זכה היתיס היד באלו הנכסים הכחה ,כ׳
הה ירושה יכול לירוש בחייה וכן השמע החשונת
רבינו שלמה זצ״ל שכתב אנא הארי זצוקל״ה וזה לשון
החשובה ,וששאלתם השוהד לע״ז שהפקיד פקדין ביד
ישראל קרובי ,ותבעו ההשיהד לאח־ זמן ולא רצה
להחזיר לי והת המשומד וקרוביו הקרובים לירושה
תובעים הפקדון וגס השליח שהביאו ליד זה הניא
עדיס גייס שנתן לו המשיהד אותו ההין בהתנה לאחר
זמן .דעתי נועה שאין בדברי שליח כלום שאין עדות
גויס עדות והראוין ליורשו אס הפקדון בעין ואין לזה
עדים שתבעו המשומד בחייו זכו הקרובים בההון
וראוין לירש שלא חנינו שבטלה ירושה הן הרשעים
דכהיב כי ירושה לעשו נחתי את הר שעיר וכ״ש שהס
יורשים כשריס יכין רשע וילבש צדיק ,ואם שלח בו
יד ראובן בחיי המשוווד או שיש לו עדים שחבעי
הימני ואמר אני זוכה בו אין לך שליחות יד גדול
חזה ,נראה בעיני שאין כח ביד הדיינים להוציאו,
דאחהר <נ״ק קי״ט א׳ז ההין מסור רב הינא ורב
יהודה חד אהר הותר לאבדו ביד לא יהא המונו חמור
מגופו דתניא החינין והמסורים מורידין לבור ולא מעלין
למדנו שגופו הפקר וכ״ש המונו ,וחד אמר אסור
לאבדו דלהא נפיק מיניה ברא העליא דכחיב יכין רשע
ונדיק ילבש והשוחד לע״ז הין הוא וגופו הפקר יההונו
כל טעמי מסור ים נו נין לאיסור בין להתיר ,וכיון
דלא איפסק הלכחא לא כהר ולא כהר זכה בחיי
המשומד חן ההפקר ואין לנו כח להוציא' ואס לא
שלח בו יד בחיי המשוחד אין כאן זכיה עכ״ל
רש״י .מכאן למדנו שאין קרובי המשומד זוכים בממון מיד

כשנשתחד עד אחר מוחו אז יורשי! אותי שאס זכו
נו מיד כשנשתהד האיך זכה ני הנפקד מן ההפקר
ואלו הנכסים הס בחזקת ראובן וה׳ אחיו שהם
איהריס זה הממון שאנו דנים עליו אנו וודאי יורשים
ואת התשיהדח ספק אם אתה יירשה אש לאי ,שאס
נשחהדת נח" דינה אין אח יורשת מקנסא אס יש
לך לקונסך ,ואס נשחהדח אחר מוח דינה אי אש
אין לקונם־ את יורשת ,נמצא בזה ההמון יש לנו
טענת ודאי ולא טענת ספק ואין ספק הוציא מידי
ודאי כהי ויבמות ל״ז ב׳ו ספק ויבם שעל חלק טענת
יודאי ילא טענת ספק'נאים לדין אס הספק בן
הראשון אין ליבם בחלק זה כלום ואעפ׳־כ קורא אותו
ודאי כיין שהוא ודאי יורש והספק ספק יורש וכן גס
כאן ואעפ״י שבספק ספיקא מוציאה האשה כתובתה
מיד בעלה כדמשהע בפ״ק דכתובוח (ט׳ ב׳ ד״ה אי)
כהו שהוכיח שס ר״י ההא דחנן החם הנושא אח
האשה ולא תצא לה בחולים היא אומרה השארסתני
נאנסתי והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסחיך
נאנסת והיה הקחי מקח טעית ואיכא חאן דמפרם
החס חקח מהאחים אבל חנה ים לה ואמאי איח
לה הנה אע״כ דנספק ספיקא לא מפסדינן כחובתה
חשים הכי אית לה דהא ספק ספיקא היא ספק
מקודם שנחארסה וארז״ל אחר שנחארסה אימור
באונס; אא״א דנספק ספיקא נחי מפסדי כתובתה
אהאי אית לה הנה ,ח״ח כאן נראה שמספק ספיקא
לא נוציאו מיד יורשי שמעון ודאי ונתנה ליד המשומדח
שגופה הפקר וכ״ש מחינה כאשר כתב רנינו שלחה
בחשיבתו ואעפ״י שכתב אבא מארי זצ״ל בשם האלפסי
ור״ח •שפסקו שההון מסיר אסור לאבדו ביד תדבעיא
לן פרק הכונס עשו תקנח נגזל במסור ואסיקנא
בחיקו ש״ה דכ״ם דאסור לאבדו ביד ע״כ דבריהם.
ואומר אני העני שים לפרש אותה הבעיא כדפרישח
שם שאין החסור יודע מה הפסידו דומיא תקנח נגזל
באשו שאין המבעיר יודע במה הפסיד הניזק כך
פר״י והשתא נאחר שהנעיא ליה במסור שעשה תשונה
והשתא כשבא לדין בפנינו אסור לאבד ממונו וה•', :׳
ליה משוס דדינא דגרמי הוא ותעתה האיך נוציא היד
אלו שיש להס זכות נו הספק ספיקא שמא אין לקונסה
ואת״ל ים לקונסה שתא לא נשתתדה עד אחר מוח
אביה ואחה ונעחידנה בחזקת התשומדח וכל הקודם
בהס יזכה בהס ,כי זה פשיטא שעתה אין ליחנס ניד
המשומדח שהיא גדולה וטועה אלא כל הקודם נהם
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לא נוכל להוציאו חידס כדברי רבינו שלחה וגס היתיס
הזה לא זכה בהם נחייה כחו שכתב רנינו שלחה
וסברת ,אחת היא אס לא שיחזיק בהס ודאי אש היה
לה בן היה יורם חכח זקינו ,כדברי רנינו שחחה
חכח אבוה דאנא ,אבל בזה היתום אין שייך זה
דאדרנא באלו ראובן וחברתו שייך לומר כן ואס ממון
חסור אסור לאבדו ביד החיך ניחן ממון זה ליד היתום
שאין לו זכות בו ודילחא נפיק מיניה זרעא מעליא
דגיי הבא על בת ישראל הולד כשר וארילו למיעוט
כי האי ניחום שלא להוציא ממון מחזקתו ,אך ח״ח
נראה שיש לחברו ביד ראובן והיתומים שהיא נא יוכחש.

לשון חורי רבינו מאיר זצוק״ל.
קטא ■ הגה לשלום מר לי מר ,וריחי נמר ומתמרמר
ומה אומר אמרי אשר הפך ישראל
עורך אל המוסר וטוב לרע המיר ,בנינו עולפו שכבו
בראם כל חוצות כחוא מכמר (ב״ק קי״ז א ,),מה
התוא הזה כיון שנפל למכמר שוב אין מרחמים עליו
כך ממון של ישראל כיון שנפל ליד גויס לא אחי ולא
תרחמי וכ״ם היכא דיד ישראל באמצע דנראה להם
היתר גמור ומצוה להשמיד להרוג ולאבד ,מה אשיב
לכס רבות׳ על המקרה והמאורע הרע הזה ,אין דינו
תסור בידינו בלחי לשס לבדו ,וחאן סליק לעיל לדעת
במה יתכפר לו לאלכזנדר .העון הזה ,וקרוב בעיני
שיש להחמיר עליו יותר מישראל האומר לשלוחו ישראל
צא והרוג את הנפש ואע״ג דדנרי הרב ודברי התלמיד
דברי מי שומעים (קדושין ח״ג א ),חיחייב חיהח בדיני
שמיס בדינא רבה למר ובדינא זוטא למר ,והני חילי.
החס משוס דקרוב לודאי שלא יעשה דדברי הרב
ודברי התלמיד דברי מי שומעים ,אבל נרי גויס נ״ל
דברי היזקא והוי ליה כשולח את הבערה ביד מרם
שוטה וקטן ומסר ליה גווזא וסולחא וחייב אפילו בדיני
אדם כאילו עבד איהו גופיה בידים כי הערלים שמחים
לאיד כאשר יגילו בחלקם שלל ,כשיש להם לילך על
יהודי וחי הרשהו לתפוס אח' בעל דינו בידי גויס
אפילו לפי דבריו שהוא אומר שלא רצה אלא להכריחם
למשפט והלא אפילו למשכנו אינו רשאי כדחנן בם׳
המקבל (קי״ג א׳) התלוה את חברו לא יתשכננו אלא
ננ״ד וכר ואפילו שליח נ״ד מנתח נתוחי וחו לא וכ״ש
שאינו רשאי לתפוש את עצמו וההיא דפ׳ המניח
(כ״ז ב׳) דעניד אינש דינא לנפשיה הוכחנו מההיא
דפרק המקבל דה״ח בחפץ המבורר שהיא של ראובן,

ושמעון מחזיק נו עביד ראובן דינא לנפשיה ו׳.׳ ■ י
לבית שמעון ליטול אח שלו ,וכן תוכחת כל השמימי.
דבההיא איירי ,וכבר נא מעשה לפנינו בשמעין שה,׳
חייב מנה לראובן ופסקו מקצת רבוותא שרשאי ראוי
למשכנו בחובו בכל מקים שימצא משל שמעון משו
דעניד אינם דינא לנפשיה וכתבנו להם לא תחלי  1ו׳ 1
סריקי כרב נממן דא״כ עשיתם את רב נחמן עי עי
בדבר משנה בההיא דתקבל ואפילו יוקרא ■ווי לי
קרי דכתיב בחוץ תעמוד וגו׳ והשתא בנדון זה נראי.
בעיני שטעון כפרה כמו רוצח גמור שהרג ביד ודיו
לכבש עליו בתוך המיס או לתוך האור וכמאן דכפתיו.
לחבריה ואשקיל עליו נדקא דמיא (סנהדרין ע״ז י
וקטליה נכח ראשון ,דגיריה דיליה הוי .ועוד חזקי
אין אדס מעמיד עצמו על ממונו כ״ש על גופו שאינו
מניח לתפוס עצתו וא״כ כשרדפו גויס אחריהם לזר
נתכוונו דאי קיימי לאפייהו קטלינן להו והיינו טעמא
דתחתרת וסנהדרין ע״ב א׳ ו וכיון דאריה ארבל
אחצרייהו פושע הוא מזיק הוא וגיריה דידיה ננהו.
ואשו משוס חציו ובלא שוס עדות כי אם על פי עצמו
נראה לי דצריך כפרה כמו רוצח שהרי ברוח יוצויה
היזקו באשו ברזל תנא נפשו וילקה בחסר ויתר,
ויתבזה בפומבי ובסחר ,ובגלות ,בנע וגד ינחר ,עד
יענה בפניו כחשו ובקלסתר ,כולי האי 'אולי יטתר.
וביום ,חרון השס יסחר ,יוס ישים כאשם נפשו ועל
פשעו יכנס עס נחר וישחיר פניו בתעניות שנה או
שנחים ולכל מה שתטענוהו אתם רבוחי יותר .דעתי
מסכמת להוסיף ולא לגרוע להיות סותר ,ותשפטו
רוב שלומים ותנוחו נתר כנפש סר למשמעתכם מאיר

נרברעךשיחיה———:

.——-

קטב .אדם שחבל בחברו והלך זה והפסידו '(יזונו
לפני גויס בשעת זעמו ,לא ידעתי
מהיכן בא זה הלשון שעת הזעם ,ואם תקנת הקהילות
היא לפוטרו ,אפשר שחקנו שלא ילקה על מה שייסר
אח חברו כי יחס לבנו אבל תלשלס ההפסד שהפסיד
לחברו דבר פשוט הוא שלא פטרוהו כי לא נא להפקיע
מתון ולהקל על דבר המסירה אלא להחמיר ,איזנס
נ״ל דישותו דתי חבלתו כל ה׳ דברים אי יוקנתו,
דזימנין דאיחנהו לכולהו וזיתנין דליתנהו אלא למקצתן
כדאיחא ס׳ החובל ,ואם נראה שיגיעו דווי חבלתו
להפסידו שיפסידו במסירה פוטרין אח הייסור רנהי
דאין דנין דיני קנסות וחבלות בנבל הא איור בב״ק
ס״ק (ט״ו ב׳) דאי תפס לא תפקינו מיניה ,ואעס׳י
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תשובות מהר״ח א״ז

שפי׳ ר״ח אי תפס החזיק עצמו דוקא נ״ל שהדברים
ק״ו דאפילו תחון החזיק שהיא בעין בידו גחנו לו
רשות לחיפסו ולא חפקינן מיניה עד דאזיל בהדיה
לארעא דישראל כ״ש צא נפיק חיציה תחון של עצחו
בשביל נרחא שגרס להפסיד דכל חסור לא מיחייב
אלא חקנסא ,כאו שמוכיח בירושלמי פרק הגוזל
בחרא בנדון זה בק״ו ,רואה אני שלא נוציא ממנו
ממון דלא חיחייב נשוס דוכחא אלא משוס קנסא
ימדרבנן הוא והכא כלל וכלל לא כיון דדחי מנלחו
הוין הפסד חסירחו והיא חפים ואס דחי מבלחו
פחיח ינכה דחי חבלחו והשאר ישלס אעפ״י שנשעח
הזעס היה כך נ״ל .אוונם יבדר ,אש תקנח הקהיליח
לפטור לגחרי בשעח הזעס כדי לקנוס החכים ולחונעס
שלא יעשו עוד על תקנח הקהליח ,איני חולק דהפקר
ב״ד הפקר נחיגדר מילחא ,ושלוס מאיר נר׳נרוךזלה״ה.
המיה אני שחורי נתחלה החשיב גויס גיריה
דיליה דאריה ארבעי אחצריה ,ונשולח אח הבערה
ניד חש״ו וחסר ליה גווזא וסילחא חייבו כחו רוצח
גחיר ,ונמסור כתב שאינו כי אס דינא דגרמי ונ״ל
מה שאחרו קדמונינו שנשעח הזעס קבל המוכה לגרים
ואין בזה דין מסירה אפילו אס יפסיד כל אשר לו,
ראייחס חפ״ק דגיטין (י׳ נ׳) מר׳ דוסחאי ברני ינאי
דאחר טב רמי ליה והרי לשס מחמת יראה צוה
להטח את הכשר וחכם גדול ולכופר ולהחזיר מחון של
אחריס נידס שלא כדין כ״ש כיון שבעוד זעמו עליו
ויראה שחתיך זעמו מוסיף בקטטה נגד המכה עד
שיכנו או שמא כיון שהמכה הרשיע להכותו ואינו
נפסד נזה ומורא שמיס אין עליו ועשה נחת ריח
ליוצרו לעבור בפן יוסיף ובל יוסיף ועבר ושנה והותרה
לו ,יש לירא וקרוב לודאי שיחזור אכנו ומחוך שאין
אדם מעמיד עצמו על ממונו וכ״ש על גופו כאשר
כתב מורי יבא שמא לשפיכיח דחיס שתותר לקבול
לטיס ואפילו אס יפסיד כל אשר לו מחמת כן .ואם
המכה רגיל בכך אפילו לקצוץ ידו אס יוכל לעשות
עם הטיס יעשה דרב הונא קץ ידא ואפילו אס עדיין
לא הכהו אלא הולך להכותו שמא היה חותר להורגו,
כההוא דאמר חחונא ותחינא ושחטיה רב כהנא
לקיעיה (ב״ק קי״ז א׳) ופירש נם׳ המצות משיס דהוי
כבא במחתרת ואפילו שם דאין נראה שצריך לומר
אין אדס מעמיד עצמו על ממונו דכנגד המלטת
שיקחו ממונו לא ילחם כ״ש כיון שהולך להכות אח
חנירו ,ואין אדס מעתיד עצמו על גופו ומחוך כך

שתא יבא לידי שפיכות דתיס שמותר לכל אדס לפמוטי
לקועיה ,ומעתה גופו הפקר ממונו לא כ״ש למ״ד
שממון מסור חותר לאבדו נידו ,ואפילו לחאן דאסר
כאן להציל אח הנרדף יפטר החפסידו כרודף שהיה
רודף אחר ושיבר כניס של כל אדס דפטור ולא תדיגא
אלא שאל״כ אין לך אדס שתציל אח חברו מיד הרודף
(ב״ק קי״ז נ׳) וגס כאן כיון שזה המכה ודאי יכה
חותר לכל אדם להגיד לשופט ולציית ולתופסו ואפילו
אס יפסיד מחמת כן כל ממינו וכטינדא דרב כהנא
דשתטיה לקועיה לההוא גברא ואין דומה שהיה בא
לידי הריגה הנמסר כאשר כתבתי שכנגד המלכות לא
ילחס וגס רב לא חלה בזה אלא קרא מקרא דנניך
עולפו שכבו ושתא היה נראה לו שהנתסר יבא לנקום
עצמו מן החסיר ומתוך כך שתא יבואו לידי שפיטת
דתיס ועל כן החשיבו כתו רודף והרגו ועל כן נראה
שכל אדס הרגיל ותועד להטת דינו כמסור המועד
למסור ,אכן אס באקראי בעלמא הכה ותתחרט
שניכר לעולס שלא יוסיף עוד בדבר הרע הזה אז
ודאי אסיר להורגו או להפסיד ממונו דגס במסור
כתב החייחוני עשה המסיר כאשר זתס יראה לי
שאסור להורגו ועל כן נראה שבעוד זעמו של המוכה
עליי ואש לא יתקרר דעתי בקבלתו לגויס לא יוכל
להעמיד עצמו מלנקום הוא עצמו או קרונו אשר יחס
לבנו וחתוך כך יש לי לירא שהמכה כבר הרשיע יקל
בעיניו להכותו עיד ויבא מחוך כך לידי שפיטת דמים,
לא חבעיא שהמוכה עצמו תותר לקבול לטיס אלא
מצוה לכל אדם להניד לשופט פלוני הכה אח פלוני
ועוד הולכים בכעסם תעשה כך שלא יוסיף לעשות
עוד ואס מחיך כך השופט יעליל עליו ויקח לו אח
כל אשר לו פטור המגיד שאל״ה אין לך אדס שיציל אח
חברו מיד מכהו כרודף שהיה רודף אחר רודף אחר ושיבר
כלים של כל אדם ודאי אס היה יכול להצילו באחד
מאבריו היה לו לעשות כרב הונא דקץ ידא או שמא
יותר טוב שיגידו לשופט ויפסידו ממון מחה שהיה
מחסרו אמד מאבריו והא רפיא בידיה אס החכה
הוא אדס שרגיל חדיר להכות ושנה ושילם ועודנו
הולך בשרירות לנו ,ומתוך מעשיו ניכרים מחשביתיו
ברור שיכה אח מי שלא יעשה רצונו ,חצוה מן המובחר
לכל בן ישראל להגיד לשיפטיס ולמושליס ולבקשם
שימחו בידו ,ואם מחוך כך יעלילו עליו ויקחו כל
אשר לו אין על המגיד פשע ,וכל מי שעוסק בפסולים
או בגויה או בכל דבר שיכול לבא מזה פשיעה לקהל

תשובות מהריח אה
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אס הקהל הררי נו שלא לעשור .ולא השגיח .יטליס דחי לשחיטה וגס שמוכיח חתוך מעשיו שמשגיח בחס
להגיד לגרים הלוני עוסק באלו עניניס מכוערים ואס שעיתד על גניו מזהירו כמו שחלקו החיספ׳ בהלכה
לא עשה כן רק העס אחר וחדל אז ודאי אסיר להניד ,ראשונה עכ״ל .ולסוס חורפיה לא מש להבין דעתי כי
אכן אס הקהל באו מחמת כן לידי עלילה ואפילו יחיד צא שאלתי אם יועיל עומד על גביו יזהיר את הלש
שנא חממת כן לידי עלילה שסבורין הגויס שהוא וילמדנו לשומרו תחימוץ ,כי אש כך שאלתי אע״פ
עשה זה המעשה וידוע להס בוודאי שיהודי אחד עשה שהלש בודאי אינו מתכוין לשם מצת חצוה ת״מ כיון
כן אכן אינם יודעים רזי עשהו ובאיס להעליל על זה שהעומד שם חחכוין לכך שפיר דחי דלא בעינן כוונת
אהה עשיר וזורור לו לומר לנויס פלוני עשה ולא אני ,העושה אלא כוונת השוחר כמו גבי טבילת כלים
ואפילו אם העושה לא נחכוין לרעה אלא לדבר רזצוה שאומר הספר פ׳ השוחט דיושב ומצפה אימתי יחלש
כעונדא דרנינו יצחק שחל גרים וחתוך כך נאו גל של ארבעים סאה ייפול על הכלים והוי כוונה
הקהל לידי עלילה ,והמעשה כתוב נאור זרוע וכבר מעליא וכן בטבילת נדה אמרינן החס אילימא דאנסה
 Iחברתה ואטנלה כוונת חברתה כוונת מעליא היא.
יכחנהי חזה.
קטג .אגי שאלתי אח חורי הר״ר יצחק זצ״ל אם קט־ ועוד שאלתיו כיון שבחור שבין יהודי לארמאי
פוטר פליתו (פסחים מ׳ בי) מלבדוק
הלש חצח חצוה ואינו תחכוין לשחרה
לשס חצוה והעומד עליו תחכוין אס תועיל כוונתו ,שלא יחשבנו הגיי בכשפים ,תעתה אנו שיש לנו שפחות
כי דמילזיו ליושב ומצפה דפי השוחט .והשיבני וז״ל גויות בבתינו היה לנו לפטור מלבדוק כי מטעם כן
מוצא חקור מיס חיים חה״ר חייס כל הפורש חחך אמרו רבותינו שעתה אין לאבלים לכוך מטתם שיאתרו
כפורש מן החיים ,האח אשר בלבנון שלח אל החיח ,הגוים והגויות שבבית שאנו מכשפים .והשיבני וז״ל
נרפש ונדלח ,היושב במחשכים ונעלם ,כנחוייס בגוזן ועל בדיקת חמץ שאנו עושים בפני השפחות ואין אנו
חבור וחלח ,ומה לאשר לא חותל ולא הוחלח ,נגד נמנעים פן יחשבנו בכשפים ,לא דחי כלל לחור שבינינו
טהור קדש ממלח ,ושחן הטוב רטוב ולח ,זית רענו לבין הגוי שהגוי יבא עליו בטמניא (צ״ל בטרוניא)
יפה פרי ,אשר לנו כלב הארי ,ותה לאשר מכלי אל להתגולל ולהתנפל עליו שכשף טל הנוי אבל בבתינו
כלי 'הורק לנגד לפיד וברק בן אבינועם .אשר מנעוריו ,אין לחוש והאיסור ידוע להם וגדולה מזאת אנו עושים
עוד בו טעם ,כעמון ומואב יהי׳ קופא על שמריו ,שאנו שורפים חמץ בפניהם והס תופסים בזה עונש
ויהי נועם ,ד׳ עלי אבי עם אחד ורועם ,לבקרים גדול ולא דתי לכפיית המטה שאין לו סמך במקרא
והדבר זר להם ובוודאי אס היה לנו לחוש לכשפים
זרועם ,ואור זרועם.
אתי שאל אס מועיל יושב ומצפה במצות של בבדיקת החמץ היינו נמנעים כמו שנמנעו נאק
מצוה נפסח בחש״ו הנה רבינו יוסף טב עלם ייסד פרובנצא חלהכשיר התנור מפני חשד הכשפים.
בסדר אלהי הרוחות חש״ו אין לשין דלמא ישגון ,קמה .על אשר כתב האיך כוסמין שבולת שועל
חטין ושעורין ושיפון מצטרפין למלה,
ואע״ג דאפיה ישראל גר דעה לא ינהגון ,וכתב רבינו
שמואל חפלזייא בפירושיו שחבר על אוחו סידור שיש והלא אשה אחת מקפדת עשאוה כשחי נשים ואין
גורסין דאפייה אט״ג שעיקר השיחור באפייה מ״ת חצטרפין להפריה מזה טל זה .ואני אותר דא ודא
בשעת לישה בעינן שימור גדול ,ואחר כך כתב והא אחת היא ותצטרפין בבלול ואין מצטרפין בנשוך .והורזא
פשיטא שטעון שימור בשעת לישה וכתב בשם ר״ח דמר לא ידענא ואנא תיינחא חולזיבנא עכ״ל .וגס
תאורליינש דגורס שחסר תיבת דאפי ישראל אע״ג בזה לא השגיח לאשר כתבתי כי ר׳ שמשון כתב
דגני גט מועיל עומד טל גניו לכתחלה ובשחיטה במשניות (פ״ד דחלה ת״א) שחי נשים שעשו ב׳ קבין
בדיעבד מ״מ לכחחלה הזהירו משוס חומרא דחתץ ,ונגעו זה בזה אפילו הס ממין אחד פטורין ואין תועיל
ועוד שנוהגים לעשות חדיר חמץ ולא ישיתו על .לנס ,לא נשיכה ולא צירוף סל ,ור״י כתב וכן כתב אבא
ולפי שיטת הלכה משמע דשעת לישה בעינן שימור מארי זצ״ל משתו דחטין וכוסמין מצטרפין ננשוך
לשם מצה לפי שאז מתחיל שימור חיחוץ כמו שפירש ושעורין ושיבולת שועל ושיפון מצטרפין בנשוך ,אבל
התו׳ גבי כי מפניחו בפי' וא״כ לא שייך כאן כלל בבלול כל ה׳ תינין מצטרפין יחד ,וכל זה שאלתי כיון
עומד על גנו כיון שצריך שיחור גס לשם מצה ולא דאשה אמת מקפדת עהאוה כשחי נשים ואין מועיל לה

שאלות ותשובות —פסקים
לא היה דעת בעלים כלל שיהא רשאי להראותה בחזרה ,זזה
וראי הבל ,ועוד שגס בביאליסטאק היה יכול למוכרה— .אבל
מה שנ״ל בזה ,כמו רקי״ל מקח בטעות במל המקח כן ודאי
אם הטעהו בדבר עד שקיבל עליו לשמור ,ונודע טעותו,
בטל לו קבלת אחריות ,דמאי נ״מ ,וכמטאר ■להדיא בכמה
מקומות בש־ס ופוסקים ,וזה השומר כיון דטדע לו בביאליסמאק
שכבר חלה הלך המנהג ללבוש בגדים כאלה ,ואילו ידע זאת
לא היה מקבלה כלל ,ונהי דליכא למיחשבא למעותא מאי
דטרח בה והכנים עצמו נגד .נימוס הממשלה ,רהט ליתנהו
בחזרה ומה שעשה עשוי ,אבל זאת יבינו כל כי לא היה מקבל
עליו אחריות השמירה כלל כיין שא״א להרויח בה ,ולא
מטעם דלא חשיב שכר אלא דגם מתורת שומר חגם לכאורה
' יש לפוטרו ,דמעותא היא ,לולי דשומר אבירה הוי עכ״פ,

מהרי״לדיסקק .

רו

[ואין לומר כיון דהוי ש״ח ויש לו הנאה ,ממילא הוי ש״ש כמו
בדמי אבירה עי׳ סי׳ רס״ז ס״ק כיה בסמ״ע ,ח״מ נראה
כיון דהנאה זו אינה כלל מתורת האבידה ,כ״א מרשות בעיה
שנתן לו מקודם לא הוי ש׳ש ,וכן מוכרחין לומר סברא זו
להסמ"ע פוך סי׳ רל״ב ס״ק נ״א] והא מילתא במחלוקת שטיה
בין הסמ״ע והב״ח ס״ק הג״ל ,ועי׳ נת״מ שם ,ויכול המוחזק
לומר קים לי אס יבורר עפ״י עדים שכבר בטל מנהג לבישת
בגדים כאלה בביאליסטאק [כיון דאיכא לברורי] והלה יקבל
בחרם שלא ירע מזה ,וסבור הוא כמי שהגיד לו משלחו כי
סחורה טובה היא וקלה להמכר ,ולכן קיבלה .כ״ז כתבתי
דרך מו’מ ,וה׳ עמכם בדבר המשפט ,וכתורה תעשו ,או יותר
טוב לבצוע ביניהם—.

1

הונטרם רשימות קצרות מספקות

DpDSI

שנמצאו בכתב יד פורש

הגאון המחבר זצוק״ל;
א)  UpOfiבהך מערופיא או בהא דסי׳ רל״ז ,כיק דנקרא
י רשע עכ״פ יכול להכותו בשעת מעשה להפרישו
מאיסור ,לכל הריעות ,דכאן ודאי איכא פסידא ,שאיט צריך
לשלם עטר זה דיעבד —.אך נסתפקנו בחזר והכהו ,ונ״ל
דג״כ צריך לשלם ,דזה כדין עבר ,ואדרבה כמעט דומה למבזה
שליחי ב״ר.
ט V״|“ הטוען להשליש במחוטת ,כבר הורה אבי מורי
הגאון הצדיק ז״ל ,דצריך להשליש ,ועכ״פ נ״ל דאן6
׳
אס גם עתה .אין לו שום תוקף ,מ'מ אולי מספק ישמע לדינא
אבל כשיצא חייב לא ישמע בקולם ,אך אם נראה לב״ר שגם
עסה לא ישמע ,יכולים להישמט ק הדין ,ובהכי מיירי עובדא
דמר פוקבא (סנהדרין כט ,א) דאל׳׳כ לחה לא אחר להם
שישלישו '.זכיותיהם או ממון •,ודוחק לומר שלא רצה לשמוע
־ ־  .צעקתם וע״ד דקי״ל בא׳ רך וא׳ קשה.
בב׳ שקיבצו א׳ לפשרן והוא  .לא ידע ,ואח״כ
O
פישר ביניהם ,קודם שטדע לו שהוא פשרן
ועל פיו יצאו [והבעלי דין טעו וסברו שהוא יודע ששמוהו
לפשק] אמר בענק שיחה ,שהנטן בעיניו שיעשו כן ,דלא הוי
פשר עדין ,דלא דייק כלל לפשר .רק עתה -הרשות בידו
לפשר ,וזה פשוט.
קבלו עליהם פשרנים בקנין גמור אגב סודר,
ואח״כ לא רצה התובע לתבוע ,מהו ,נ״ל שמחויב,
ואך שכתב הסמ״ע סי' כ״ר ס״ק מ' דאין כופק התובע ,היינו
לדין ,דכך עיקר דין תוה״ק שאץ נזקקין רק למען התובע,
זק אמת שנבחרו הללו לדין ,כך יש להם לפסוק שאיט צריך
לתטע ,וזהו דין התורה ,משא״כ •לפשר ,אם פשרתס הוא
שיתבע עכשיו דוקא ,מחויב לתבוע ,ועוד דכאן הוי זיילי
נכסי׳ ומגיע היזק לנתבע ,דשמא ילכו להם או ימותו ושוב
יתבטל הפשר ויקום כדין ,ואולי עפ״י ד״ת יתחייב הנתבע,
ויש לעיין — ויתכן שזה היה הקטן סודר לכתחלה ,שאלו
יפשרו ,וימחצו החוב אס ירצו.
בקני! סודר לפשר ,ותחלה טע[ איני יודע
יי)
אס פרעתי ,ואחר הקנין סודר מען נזכרתי,
אס יכול לבטל הק״ם עי״כ ,ולכאורה י״ל דשאני מעדים דלא

ד> שנים

נסתפקנו

אסיק

אדעתיה ,דכאן הוה ■ליה

לאתנו" ,דהא

ידע

תחלה

שיחק שמכור ,וצ״ע■— אך בלא״ה נ״ל דכל שבא לבטל אתה
ענין מכח טעות ,צריך לברר המעות ,ומי מאמינו שהוא זוכר
עכשיו" ישאט באיני יודע אס פרעתי דרק מצד ה שמא
מחייביק ליה.

נסתפקנו

בנערטם שמסרו מודעה על הפשר ,אם
י>
משר קיים .,וכן כשחתמו על הפשר ולא
הגידו בפיהם מהו ,יזה ישי לתלות במפיהס ולא מפי כתבם,
אך כשמסרו כבר הפשר אל הבע״ר הזוכה ,נ״ל דקיים ,ולכאו׳אך
בלא מסרוהו מ״מ תליא בפלוגתא דעדיו בחתוחיו זכין לו ,אך ס״מ
אין הדבר ברור ,שהוא לא ציוה להם לכתוב כלצ ואך במסרו
הכתב יש  .לעיין ,כיון דודאי הגדת פשר לפני הנע״דבעינ4
כדקי״ל גבי דין ,וכל שלא מסרו רק לא׳ שלא לפני השני
לא מהט ,רקי אם מסרו לשניהם אולימועיל.
נסתפקט בקטן אגב סודר לפשר ולדין ,מהו אס
ז)
הולכין בפשר אחר הרוב ,כיק דקאג״ם היה גם,פל
דין ,או טמא רכל חד כדינה —.אך לפ״ז אם שנים ירצו
פשר א׳ וא׳ דק ,בטל לגמרי ,ואס .שנים ירצו דן וא׳ פשר יש
לעיין מהו ,דוק.
קבלו קנין סודר אפשרה ',ושוב מחלו זל״ז הקנ״ס
צ״ע אי מהני ,אם ידוע שעפ״י ד״ה פטור ודאי
מהני מחילת הק״ם ,ואי עפ״י ד״ה חייב ודאי לא מסט
[דגמצא הקטן מועיל לפטרו ובמה נתחייב] ,ואם אץ ידוע
לכאורה צריך לחקור הדקל ואס הוא ממון עטר שממה צ״ע
אי מיקרי מחילת ממון ,כיון שעי״כ מתחי.יב הלה שטעה ,ודמי
לאומר דור לי בחיי ראשך דרוקא נשבע ,אך י״ל ,דכל זמן
שלא עשו פשר השבועה קיימת [שהרי אלו יסתלקו ולא יפשרו
כלל] ,ואת הממון שיפשרו מחל לו ,וח״מ נם זה לא נהירצ־

סוד

יי) שנים

® נסתפקנו

מי■ שתבע'אורח לדן פה ,וטע[ שצריך וסן
לטענותיו ,ובאופן המבואר סי׳ ט״ז שטשכין
לו זמן ,מהו ,אס יסע בתוך כך למחט לראי 'החשמסס ,איך
יתחייב שוב לחזור שנית לפה לטעון ,ואך דנימא דהא גופא
פס״ד מיקרי ,מ״מ■ אולי בזה כלה הפסק ,ובלא״ה אולי ע*כ
לא מהני טענו בפניהם ,רק ננקום שהיה יכול להתעצם תחצה
[כטן לומר לב״ד הגדול אזילגא ,או אברור -אחד] ,משא״כ
כאן שלא היה יכול תחלה לדון לפט ב״ד אחר ,ופתה הנה
נשתנה ,שנסע ברשות לביתו אולי איט צרך לחזור ~.זצקצדה
כיון שהחל לטעון־כך ,כיון שע״כ אתם טתנים לי רשות לשוב'
לבית. ,איך תחייטני לבא עוד —.נ״ל דהרין עמו וא״ילמפו.

.ן

י)

הוריתי

בכל .דין מרומה אצל הנתבע ,שא״אזלגרר,
להסתלק ,וכשתובען בערכאותיהם שוב .הוא
התובע ,ואין אט עונק לו ,כדקי״ל בסי׳ ס״ו.
נסחפקט

שו״ת מהרי״ל דיסקין דיסקין ,משה יהושע יהודה ליב בן בנימין עמוד מס  92הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

שו״ת מהר״ם מרוטנברג חלק ד (דפוס פראג) סימן פא

+כ״י א״ד סי׳ נ״ו וכת״י מינכען סי׳ קצ״ב והובאה תשו׳ זו בשלטי הגבורים למרדכי פ׳ נערה שנתפתתה ובאריכות
ושינוי בד״ק סי׳ רצ״א ומתוך התשו׳ שבד״ק נראה מבואר דשם הגאון הנזכר כאן הוא רב פלטוי גאון ועיין אהע״ז סי׳
קנ״ד ס״ג +מלך עולמים ,יוסיף לכם אורך ימים נעימים אהו׳ מיודעי החתומי׳ כנ׳ החתום מטה הבא להשיב בקצרה
הנראה בעיני ,כי כן נ״ל כל בן ברית חייב לכבד את אשתו יותר מגופו עולה עמו ואינו יורדת עמו בעולת בעל כתיב
בעלייתו ולא בירידתו לחיים נתנה ולא לצער ומספר כתובה נלמוד אנא אפלח ואוקיר ואיזון והמכה את אשתו מקובלני
שיש יותר להחמיר בו מבמכה את חבירו דבחבירו אינו חייב בכבודו ובאשתו חייב בכבודה ודרך הגוים בכך אבל
חלילה וחלילה לשום בן ברית מעשות זאת והעושה יש להחרימו ולנדותו ולהלקותו ולעונשו בכל מיני רידוי ואף לקוץ
ידו אם רגיל ובכך /בכך /כי הא דרב הונא קץ ידא (סנהדרי׳ נ״ח ע״ב) אפי׳ בבבל אע״ג דאין דנין דיני קנסות בבבל
מכין ועונשין שלא יקילו ראשם בכך ואם היא רוצה לצאת יוציא ויתן כתו׳ .ובתשו׳ הגאוני׳ מצאתי ושכחתי שם הגאון
והאשה שקובלת על בעלה א״א לדור עם אמך ואחיותך המחרפי׳ ומגדפי׳ אותי חייב הבעל להוציאה משם לגור בבית
אחר ואם לאו יוציא ויתן כתו׳ דאמר קרא היא היתה אם כל חי לחיים נתנה ולא לצער גם את זאת חייב להוציא דודתו
מן הבית שהיא מקנטרת ומקנטת אותה וגורמת המחלוקת ביניהם ולנהוג בה דרך כבוד ואם לאו ענוש יענש.
** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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ו1נ^ר

מרדכי

מסכת

כתובות

ז

[דף מז ע״ב ־ נג ע״א]

דכרין מישיבתינו ולמה בטלה לפי שצריך י להיות מנכסים שיש להס אחריות
(*ובראוי) [*ובמוחזק] ובמותר דינר ואס אמרו יתומים הרי אנו מעלי! על נכסי
אבינו דינר אין שומעיך וצריך חקירת ב״ד ושומת זקנים שלא להוסיף (*וכן)
[*ועודן עיקר תקנתם כדי שיקפוץ ויחן לבתו כבנו והלואי שיתן לבנו כלבתו וכמה
[*פעמים הוצרך הדבר לנדות .מ״ין הדבר הוצרך לנדות כל מה שמרבה למתנת
במו והיום כמה שנים שאין ישיבתינו דנה כחובת בנין דכרין ומר בר רב (*חנינא
ורב) הונא [*נס״א ומר רב דוסאין אמרי לא חזינן רבותא דהוו (*קיימי) [*מקמאי]
דדייני להו כתובת ב״ד ומשני נפישא לא דיינין להון במרי מתיבתא וכיון דעברי
ליה כמה שנין אנן נמי לא דיינינן להו לכתחלה אלא דרב האי גאון אמר היכי
[*יכולין] מנטלי רבנן כתובת בנין דכרין ומר רב שמואל אמר הרבה י (*זמן הוא)
[*חכמים הורו] שכבר בטלה כתונת ב״ד בזמן הזה ומסתברא טעמא דאפילו למאן
דאמר לא נטלה היינו דוקא במקרקעי ולא במטלטלי לפי שלא מצינו בה תקנה
ולא מנהג עכ״ל וכ״כ המיימוני אע״ס שתקנו הגאונים שכתובה גובה מן
המטלטלין וכן כל שאר תנאי כתובה ככתובה הן דישנן בין במקרקעי בין במטלטלי
חוץ מכתובת ב״ד שלא מצינו מנהג ירושתה פשוטה בכל הישיבות לפיכך אומר
אני מעמידין אותה על דין התלמוד שאין יורשין כתונת אמן אלא מן הקרקע
"וכן כתב הר״ס מקוצי ז״ל [*נשפר «״ג] וכן [*כתבן רבינו ברוך בספר החכמה
קבלתי ממורי הכהן ז״ל דכל מילי [דלא] כתיבי! בכתובה כגון בנין דכרין ובנן
נוקבן ומזון האשה לאחר מומו אע״ג דתנאיי הן לא גבינן ממטלטלי אלא
ממקרקעי בתקנת חכמים [*ז״ל] נא] ואצטרונלין ושכירות דבחי הוו כמקרקעי
(*וכדברי המוס׳ כן) [*אבל המיס׳ פסקו וכן] י׳ פירש מורי רבינו להגבות כחובת
בנין דכרין אף ממטלטלי דמנאי כתובה ככתובה דמי לכל מילי הועמק מכתיבת
הרב רבינו מאיר אזמשוס רבינו משולם ורבינו אלפסי כתב וכן (*ראה) [*ראבי״ה]
במשפטי הכתובה (*לכל) [*דלכל] מילי מנאי כתובה ככתובה בר 0מפרנסה דהיא

כדקיימא קיימא דוקא במקרקעי וגס המיימוני כתב כן בפרנסה פ״ב דאישות וכן
פי׳ רשב״ס פרק המוכר הבית והתוס׳ פסקו אף פרנסה ממטלטלי דבזמן הזה
רגילין להשיא בנותיהם ממטלטלי ותשיב כמקרקעי כן ®פירש פרק נערה
שנתפתחה ונראה למורי דבפ׳ מציאת האשה פסקו משם רבינו חננאל דפרנסה
אינה נגבית ממטלטלי ור״ס נערה כתב דנגבית ממטלטלי:
!דף נג ע״א] מוכרת כתובתה לבעלה .תוס׳ דבפרק החובל משמע דאין יכולה
למחול ולמכור משוס דקיימא לן כר׳ מאיר דאמר אסור לאדם
להשהות את אשמו אפילו שעה אחת בלא כתובה ויש לומר דהכא מיירי שמוכרת
שאם ימות בעלה שלא תגבה היא אח כחובתה מן היורשין וגם שלא תוכל
למוכרה עוד בטובת הנאה אבל אס בא לגרשה צריך ליתן לה כחובתה שלא תהא
קלה בעיניו להוציאה ע״ס החובל*[ :יתיב רבין בר חינגא קמיה דר״ח וקאמר

משמיה דר״א מוחלת כתובתה לבעלה אין לה מזונות א״ל] אי לאו
משום האמרת משמיה הגברא רבא כוי .אבל השתא דאמרת משמע דהלכה
כן וכן פסק רבינו שמואל בן רבינו ברוך:
[דף נזז ע״ב] 0תקנו מזונות (א) תחת מעשה יהיה ופרקונה תחת פירותיה.
ופירש ר״י דאין אשה יכולה לומר איני נפדית ואיני נותנת סירות"
אע״ג דמסיק בשמעתין דחקנה דידה כדמסיק זימנין דלא מלו לה ופריק לה
מדידה לא מצי למימר לא ניחא לי בתקנת חכמים ולא דמי להא דאמרי׳ לקמן
פרק אע״פ ובפרק במרא אמר רב הונא יכולה אשה שמאמר כו׳ איני ניזונת ואיני
עושה דהתם לא מפקעת תקנת מעשה ידיה לגמרי שאם אינה ניזונת ואינה
עושה היום (*ולמחר) [*למחר] תעשה וניזונית אבל אס אומרת איני נפדית ואיני
נותנת פירות הרי עקרה לגמרי תקנת פירות שכל ימיה פירות תחת פרקונה הן
ואפילו אם יכולה לעקר לגמרי מעשה ידיה לומר איני ניזונית ואיני עושה לעולם
אכתי איכא למימר (?) היינו טעמא דפרקונה בעינן שיפדנה הבעל כדי שלא

הגהות הב״ח
ו (זמן הוא שכבר בטלה) תא״מ נ״ב ס״א חכמים נהגו כן לבטל :ז נ״ב כתובה:
פ צ״ל אחד :צ נ״ב יפדנו:

׳

ח צ״ל פסק:

ט צ״ל פסקו:

ע נ״ב דין זה נמצא עוד לקמן בהגה״ה סי׳ רס״ח:

שלטי הגבורים

ומוחלת כתוכתה אע״ג דקי״ל האסור לשהות כר מ׳־מ מחילתה מחילה ואי מיית טענה מעליתא שאין לה לסבול אצלו מכות וצערות בזיון חייב לפרנסה בבית אביה
לאלתר או שהה עמה באיסור איז-לנז אלא מאתים ויורשיה נוטלים מאתים ולא או במקום אחר שהיא רוצה ולא טענינן ליה אימר צררי אתפסה ההכא הא קמן דאיהו
כתובה הראשונה רבינו אשר ז״ל( I :א) מצאתי תשובת הר״ם וז״ל היכא שהבעל  1גופיה לא טעין ואנן ניקום ונטעון ליה ודאי אי איתא דאתפסא צררי היה טעין הכי
והא האמרי' בפ״ה דכתובות דאי אמר צאי מעשה ידיך במזונותיך רשאי ולא יפרע
רגיל להכות את אשתו והיא בקשה להבטיחה שלא להכותה עוד ולא רצה להבטיחה
אך רצה להוסיף על חטאתו פשע והתרו בו עוד להבטיחה שלא להכותה ולא קבל לה כל מאי שלותה ואכלה קודם שפסקו לה ב״ד מזונות פי׳ שבא בעלה אמר אילו
ואף כשקבלה עליו בב״ה בעבור מזונותיה או שיבטיחנה שלא להכותה עוד ולא ‘לא הלוה לה היתה מצמצמת ומתפרנסת ממעשה ידיה בדוחק אע״ג דלא ספקא לפי
רצה לקבל דבר פשוט הוא שצריך לשלם כל מה שלותה ואכלה אחר שלא רצה ן מה שפי׳ ר״י שם ה״מ היכא דטעין הכי אבל אי לא טעין לא טענינן ליה וכן
להכניע לבבו אפילו בדבור לומר לא אעשה עוד מחשבתו נכרת מתוך מעשיו שהיה ]משמע לישנא דאם בא ואמר צאי מעשה ידיך במזונותיך כו׳ וסברא גדולה היא זו
חפץ להכותה כיון שעבר ושנה ושלש בזה נעשה לו כהיתר ואחרי שלא רצה לנהוג דלא טענינן ליה דרוב בני אדם אין רוצין שיתבזו נשותיהן בחצי רעב ולפי דברי
עמה דרך כבוד ולא כמשפט הבנות הכבודות קי״ל והיא בעולת בעל בעלייתו של אלה ואפילו לפי דברי ר״י שפי׳ פ״ק דסנהדרין פשרה שנעשית בג׳ צריכה קנין חייב
בעל ולא בירידתו לחיים נתנה ולא לצער כ״ש שלא להכותה דקא עבר אלאו דלא הבעל לפרוע מה שלותה ואכלה ואפילו לותה מאחר כ׳׳ש מאביה ודאמר (אבא) חנן
יוסיף פן יוסיף דלא גרע מאחר ואדרבה ק״ו הוא ומה אחר שאין מצוה עליו לכבדו הניח מעותיו על קרן הצבי ה״מ כשלא לוה לאשה אלא פרנס אותה על סמך שיפרע
"מצוה־שלא להכותו כ״ש אשתו שמצוה עליו לכבדה אינו דין שיהיה מצוה עליה לו הבעל דמבריח ארי מנכסי חבירו הוא וקי״ל בשני דברים שאמר חנן הלכה ואין
שלא להכותה ואדרבה חייב לכבדה יותר מגופו כדאמרינן פרק הנשרפין ואף המזיק חלוק בין אב לאחר ואע״ג דבירושלמי איכא מאן דפליג בין אב לאחר דגרסינן עלה
אמר רבי חגאי לא אמרו אלא אחר אבל האב גובה הא פליג עלה התם רבי אחאי
אשתו בתשמיש המטה אמר בפרק המניח דחייב כ״ש שאין להכותה ועוד בפרק הבא
ע״י דקא דחיק תלמודא למצוא תקנה לאשה רעה לא לישתמט ולימא ליסרה בשוטין אמר בין אב ובין אחר אינו גובה וכיון דלא אתמר לא כמר ולא כמר אנן מספיקא
"?יוד מספר כתובתה נלמד שקבל עליו לכבדה ואנא אפלח ואוקיר ואזון כו׳ לכבוד לא מפקינן ממונא מבעלים .מיהו הלכתא היכא דלותה מאביה או מאחר ואכלה כגון
™תבה ולא לבזיון ואין זה דרך בני עמנו להכות נשותיהן כמנהגו וחלילה לכל בני דאמרה הלוני ואני אפרע פסק רש״י ז״ל התם המלוה תובעה והיא תובעת את הבעל
ברית מעשות כדבר הזה ואם היה לפנינו דין זה אשה קובלת על בעלה שמכה ואז הבעל חייב לפרוע מדקאמרינן גבי ממאנת דאין לה מזוני היכא דלותה ואכלה
אותה היינו מחמירין עליו יותר משאילו היה מכה את אחר מטעם דפרישית ובפחות מכלל דאשה דעלמא היכא דלותה ואכלה אית לה כה״ג וא״כ ה״נ חייב הבעל
מזה כתב רב פלטוי גאון יוציא ויתן כתובה וז״ל והיכא דארגילאי קטטה אם היא לפרוע אי איכא סהדי שאין נוהג בה דרך כבוד ולא מתדר לה בהדיה ועוד בלאו
מרגלת כמורדת דמיא ואין לה כלום ואם הוא מרגיל יש לה כל כתובתה מרגילים הכי נראה שיש כח ביד ראש הקהל לברור להם פשרנים להכריח לעשות ככל אשר
בני הבית כגון חמותה וכת חמותה יש עליו מן הדין להוציאה למקום אחר דאין יצוו דקי״ל הפקר ב״ד היה הפקר ירובעל בדורו כמשה בדורו כיון דאיכא בהאי
אדם דר עם נחש בכפיפה ואם מוציאה וגרשה נותן לה כל כתובתה וכן הלכה וכן מילתא מצוה לעשות שלום בין איש לאשתו עיין פרק בתרא )3( :ע נשאל להר׳׳מ
מנהג עכ״ל וגדולה מזו אמרו המדיר את אשתו שלא תטעום כו׳ עד ל׳ יום יעמיד ז״ל על ראובן שנתפס וגם אשתו נתפסת מצד אחר ועמדו קרוביה ופשרו בעבורה
פרנס יותר מכאן יוציא ויתן כתובה ואוקמינן במספקת לדברים קטנים דרגילא בהו אם יכולין להוציא פדיונה מיד שמעון שיש בידו פקדון ־יותר משל ראובן בעלה
בי נשא וקא מגלגלה בהדיה דאמרה ליה עד האידנא דלא אדרת מגלגילנא בהדך מי אמרינן כל כמה דלא נתפשר איהו גופיה ואין יודע כמה יעלה פרקונו ואם
השתא דאדרתן לא מצינא דאגלגל בהדך טפי מל׳ יום דשמעו בי אינשי וזילא בי צ יפרע תחלה שמא לא יוכל אז לפדות עצמו חייו קודמין לשל אשתו או לא ונ״ל
מלתא כ״ש וכ״ש בן בנו של ק״ו דזילא בי מילתא טובא שהוא מכה אותה דאיכא דאע״ג דלענין סידור בע״ח ולערכין איהו עדיף מאשתו כדאיתא פרק שום היתומים
בשת וצער וגנאי הוא לה ולכל משפחתה ולכל בנות ישראל לנהוג כאחת מן דקתני אבל לא לאשתו ולבניו ויליף לה התם מקראי ובפרק המקבל נמי מייתי לה
השפחות שאסור להכות אפילו שפחה כנענית ^.וכן המדיר^שתו שלא תשאיל נפה" ה״מ לענין חיותו ומזונותיו אבל להוציא מבית השבי אשתו עדיפא כדתנן בפ״ג
וכברה ורחים יוציא ויתן כתובה שמשיאה ש״ר בשכנותיה כ״ש שאינו רשאי להכותה דהוריות האיש קודם לאשה להחיות ולהשיב אבירה אשה קודמת לאיש לכסות
ואם אינו רוצה להבטיחה שלא יעשה עוד יוציא ויתן כתובה ומיהו אימלוכי בעי אי ולהוציאה מבית השבי ולכסות דקאמר היינו בששניהן ערומים וקאמר דמכסין האשה
יוציא ויתן כתובה או תקח מזונות אנה שהיא רוצה ואינו יכול להכריחה להיות תחלה מכמה טעמים ואין צריך לפרש ותניא התם בגמרא היה הוא ואביו ואמו ורבו
בביתו כבזיון ולדור עם נחש בכפיפה ודמיא להא דתנן בפרק הנושא אלמנה שאמרה בשבי הוא קודם לרבו ורבו קודם לאביו ואמו קודמת לכול□ פי׳ אפילו לדידיה
אי אפשי לוון בבית אבי׳ היורשין יכולין לומר אי את אצלנו יש לך מזונות כו׳ אלמא אע״ג דחייו קודמים לחיי אביו וחיי רבו והל״ל כו׳ כ״ש דהוא קודם לאמו
היתה טוענת מפני שהיא ילדה והם ילדים זנין אותה בבית אביה ה״נ כיון דאית לה דגריעה טפי משל אביו כדאמרי׳ פ״ק דקדושין גבי מורא וכבוד אפ״ה לענין להוציא

חדושי אנשי שם
[א] אבל המוס׳ פסקו אף ממטלטלי דתנאי כתובה ככתובה דמי לכל מילי העתקתי מחשובות רבינו מורי ז״ל וכדברי נו׳
קובץ מפרשים

א)

וכן כתב ראבי״ה משום כצ״ל [מהד•□ מטיקטין]:

)5

דתקנת פירות עיקר כדמשמע לישנא דמתני׳ פירקונא תחת פירות [מהר״ם מטיקטין):

 ,תלמוד בבלי <עוז והדר>  -טז כתובות תלמוד בבלי עמוד מס (822הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

מסכת

מרדכי

כתובות

•א

[דף סג ע״ב ■ סו ע״א]
קפד

קפה

°פםק ראבי״ה אשה המורדת על בעלה ושוב חלתה אע״ס שמאותו אונס חולי
אינה שבה לבעלה אס״ה איבדה מזונותיה וראיה מירושלמי דקדושין
דפסיק גבי עבד עברי שברח ואח״ב חלה [דמשליס] דמדמה ליה המס למורדת:
0וששאלתם על ראובן שאמר לשמעון חמיו חן לי זוגתי ["ונו׳] אס חולה היא
אעפ״כ יש לה לטבול ואס אינה רוצה לטבול ולשמש הויא מורדת כדמשמע סרק
אע״ס = דקתני אחת לי ארוסה אחת לי נשואה אפילו נדה אפילו חולה דיינינן
בה דינא דמורדת דינא דמתיבתא כמ״ש בספר האלפס סרק אע״ס ושלוס מאיר

בר ברוך:
!דף סד ע״ב] המשרה אשתו ע״י שליש .מפורש בפרק י״ב דאישוח:
קפו [דף סג ע־ב] °ה״ד מורדת בגון האמרה בעינא ליה ומצערנא ליה אבל אם
אומרת מאים עלי לא כייפינן לה .להוציאה בלא כחובה יש מן
הגאונים דנו כן וכן סי׳ ר״ח אבל אם אמרה מאיס עלי לא כייסינן לה אלא
כייסינן ליה לבעל מוציא וימן כחובה כיון דמאיס לה ואינה יכולה לסבול לא
משהינן אלא כייפינן ליה מיד כיון דאמרה מאיס עלי שהרי אין בנוח ישראל
הפקר כל כך שיהו משועבדוח ליבעל למי שמאיס להסמר זוטרא אמר ביןפינן
[*נשם ה׳ נרכטכס ועל טוב חכר
לה ולא היא אלא משהינ[ *לה אגיטא ולא כפינן
שמנם א"־ איפה כמו ש־חנ שהנעל
להוציאה בלא כתובה אלא כייפינן ליה ויוציא רחן
רגיל להמם אח אשמו והיא נקשה
כתובה וקשה לר״ת א״כ ליחשוב מאיס עלי בהדי אלו
ממט שלא להכותה ועוד לא רצה
שכוסין אומס להוציא ועוד דכמה פעמים חשו
להנטיתה שלא להכותה עוד ולא קנל
חכמים שמא נמנה עיניה באחר לעכ״ל) לכך פר״ת
ואף שוב ננהנ״ג שקנלה עמר

ה״ד מורדח דפוחתין כתובתה מעט מעט כגון
דאמרה בעינא ליה ומצערנא ליה פירוש בעינא ליה
אם לא יגרשני מתן לי כחובחי ומצערנא ליה לעגנו
עד כלוח כתובתי וחוס׳ בז׳ דינר לשבח דזימנין דהוי
כ״ה או כ״ו שנים וכל כמה דאגידה ביה לא יהבו
ליה איתתא והיא מחכוונה לעגנו ולצערו עד שיחן
לה כמובחה ויגרשנה הלכך כפינן להשהוחה עד כלוח
כחובתה אולי תחזור בה אבל אס אמרה מאיס עלי
לא הוא ולא כחובמו בעינא אלא הכל אני מוחלח לו
לא כמחילה בטעוח חשבינן ליה ולא כופין [•להו]
להשהותה אולי תחזור בה אלא אס בעל רוצה
לגרשה בלא כתובה הרשות בידו דמחילה גמורה
היא .אמר מר זוטרא כייפינן לליה) [•לה]
כלומר כופין לאותו) [•אומה] להשהוחה עד כלוח
כתובחה אולי מחזור בה [•כדין בעינא ליה ומצערנא
ליה דחדא היא וחרמיהו מורדת הן דכיון דמחמת
צער מוחלת לא הר מחילה גמורה .מ״י] ואס בעל
רוצה לגרשה יתן לה כחובתה ועל זה פוסק הספר
לא היא דמאיס עלי לא המא מורדת על כן לדינה]
[אלא] כדפסקי׳ לקמן דמשהינן לה תריסר ירחי שתא
אגיטא אחר הכרזה אולי תחזור ואס לא חזרה
כלתיה דרב זביד
מגרשה בלא כתובה:
אימרדה .פי׳ אמרה מאיס עלי הבעל דאילו במרד
^»<״אמרה בעינא ליה ומצערנא ליה למ״י לא אמרי׳
הפסידה בלאוחיה דהא אית לה כתובה ועוד
י
דהססידה ז׳ דינרים תנן הפסידה בלאוחיה לא חנן
כפר״ח] לא אמרי׳ הפסידה בלאותיה* כן פסק
ר״ת :הדין דינא דגמ׳ אבל האידנא א) [ניתיב לה
גיטא לאלתר] כר .לכאורה נראה דרב אלפס פליג על
פי׳ ר״ת [בכפיית הבעל] ור״ת סי׳ בתשובתו ונ״ל

מזונותיה עליו או שינטימנה שלא
להכותה עוד ולא רצה לקנל .דבר
פשוט הוא שציין לשלם כל מה שלוותה
ואכלה שלא רצה להכניע לננו אפילו
נדנורא לומר לא אעשה עוד ממשנתו

ניכרת מתון מעשיו שהיה מפן
להכותה ולא לנהוג עמה ירך כבוד ולא
כן משפט הנטח הכבודות וקי״ל
נעולת נעל נעלייתו של נעל ולא

נירידתו לתיים נתנה ולא לצער נ״ש
שלא להכותה יקא ענר על לא יוסיף
פן יוסיף דלא גרע מאמר וק״ו הוא
ומה אתר שאין תייג בכבודו מצווה על

הנאתו אשמו שהוא מצווה עליה לנכדה
יותר מגופו ניאימא פ׳ הנשרפין לא
כ״ש ועוד דימיק מלמויא למצוא
מקנה על אשה רעה לא צישממיט

ולומר נשוטיס ועוד מספר כמונמה
נלמוי ימייכ כמודה ואנא אפלת
ואוקיר לכבוד נימנה ולא למיון ואין

ירן כני עמינו להכות נשותיהם כמנהג
העונדי כוננים מלילה לכל נ״ב לעשות
 /כדכר הזה .ואם היה לפניט יין זה

היינו מתרימי! עליו כאילו היה מנה
אסר מטעמא דפרי׳ וכפתות מזה נתב
רג פלטוי גאון שיוציא וימן נתונה וז״ל
היכא יארגילו קטטה אם הימה מרגלת
 1מורדת ימיא ואין לה כלום ואם הוא
: 1רגיל יש לה כל כמונתה ואס מרגילין

א)[דכוסין הבעל להשהותה] משוינן טועה גמור נא] (הרבה ממורדי!) [’ס״א
ומרבה ממזרות] עכ״ל ר״ת וראב״ן כ׳ אע״ס שהלכה כרבותינו [*סי׳ שצריך
להשהותה י״ב חדשים אגיטא] בדורות הללו שאין אדם נושא שחי נשים ביחד לא משהיכן
לה ואס בשביל אחרוח שחווסרנה קנסינן להחיר לישא אחרות והיא תשב וחתעגן.
ואמר ראבי״ה אחרי אשר ראינו בה פלוגתא דרבותא חכמי הדור יחנו לב לפי
הענין להעמיד דבר על אופניו שלא תצאנה בנות ישראל לתרבות רעה [*אביאסף.
מ״י] :תשובה ממורי רבינו ה״ר מתתיה קינו ז״ל אף אס זה האיש נש שובב
ומאבד ממונו בשחוק לא מצינו שתוכל אשמו למרוד בו לא מתשמיש ולא ממלאכה
כיון שלא החציף להעבירה על דח לשמש באיסור .ואילו הכריזו עליה ארבע שבחות
ושהתה במרדה י״ב חדש הפסידה מנה מאתים ומוס׳ ונכסי צ״ב שלא חפסה
ובחוך י״ב חדש הפסידה מזונות כדמסקי׳ במורדח דמשהינן י״ב חדש אגיטא
ומזוני לית לה תוך הזמן [והיינו] דאמרה בעינא ליה ומצערנא ליה דאי אמרה
מאיס עלי לא הצריכו חכמים שהיה דלאלמר מגרש ומיהו אם תססה מנדוניימא
דהנעלת ליה לא מפקינן מינה כדמסיק שם דאי חססה לא מסקינן ור״ל במה
דהנעלח וכיון שאביה מוחזק מן הנדן דהנעלח שנתחייב לחמנו מהני וכאילו היא
תשובת
עצמה תפסה ושלום ממתיה בן ה״ר יצחק לאניאסף) [*נמ״י איני]:
ה״ר [מאיר] ששאלת על ענין המורדת דיינינן דינא דמורדח כמ״ש הרי״ף זצ״ל
ורוב הגאונים ע״ה סוף דבר נדוניא דהנעלת ליה אי תססה ליה לא מפקינן מינה
לרשות הבעל לס״א לא מפקינן לד״ה] אבל מה שהוא [הכניס] מפקי׳ א) [מינה]
ויהבי׳ ליה דמאיזה טעם תעכבנו אי משוס מוס׳ שכתב לה בכתובתה לא יהיב לה
כמ״ש כל הגאונים ע״ה דאדעמא דחמרוד ביה לא הוסיף ואפילו לדברי גאון
דאמר דיהיב לה עיקר כתובה מנה ומאתים (מ״מ) לס״א הכא] לדידן דלא נהגו
לכופו לגרש מנה ומאתים נמי לא קא יהיב דלא ניחנה [*כחובה] לגבות מחיים
בלא גט ופעמים רבות נא כזה מעשה ודננו כך דיהבינן לה מה דעיילא ומעגנינן
לה עד שתתפייס להיות עמו או עד שיתפייס הוא לימן גט .אבל כל היכא דאמרה
מאיס עלי 0והדברים מוכיחין שאין כן אלא מחמת לממון או שהיה לה כעס על
בעלה או .מ״י] כעס שהיה לה עם בעלה או מחמת אביה ואמה והקרובין
[דארגילוה] לקטטה לואילפוה שקרא) לואלפוה שתשקר] לומר מאיס עלי ואינו
כן יהבינן ליה כולה לדידיה בין מה שהכניס הוא בין מה שהכניסה היא וליח לה
מזונות כדין מורדת [דבעינא ליה] דמדינה מה שקנתה אשה קנה בעלה אפילו
מעשה ידיה ומציאתה וירושתה דבמר הכי נפלו לה וכ״ש נדוניחה שכבר זכה מאן
למסקי .ונמ״י מאן מדמי ליה מיניה] ’)מדמי ליה (נ״ל מאן מפיק ליה) אלא
שתקנו רבנן סבוראי תקנתא דממיבמא שלא תצאנה בנות ישראל לתרבות רעה וכל
כה״ג לא חקינו אלא אוקמוה אדאורייתא .דאל״ב היינו פומחין לפרוצות ונומנין יד
לפושעוח וכן משמע מדברי האלפס [שכתב] היכא דאיכא ללה) לעלה] חשש

מיתה ואימרדה כי היכי דלא לירות ■3ולית לה תקנתא ושלום מנר״ב :w
[דף סד ע״א] °אין כותבין אגרת טרד על שומרת יבם .מכאן פסקי) בפרק
החולץ דהלכה כמשנה אחרונה דמצות חליצה קודמת וכן פסק ר״ת
אבל שאלתות ור״ח וגאונים הרבה פסקו כרבנן דאבא שאול עיין פרק החולץ:
°טיחזי בשכר שבת .פסק הרב ר׳ ברוך מכאן יש לי חשש על החזנים שמשכירים
אותם להתפלל נשבח והרב ר׳ שמואל לבני] אומר *דאין איסור ע דהא
!♦עי׳ נס׳ ב״י כא״י! סי׳ מקפ״ה שם
נותנין לו שכר לקיים המצוה להתפלל ני):
נום! טעם צרש״ש]:
סליה פירקא

וגי הכית כגון ממומה יש עליו מ! היין
 1הוציאה למקום אחר דאין אדם דר עם
\נמש ככפיפה ואס אין מוציאה מגרשה

!ונותן לה^גחונה וכן המנהג עכ״ל
] הגה״ה |מ״י)ונן מצאתי נמ״י נפנים
\ מיטין פרקיהשיצם נשס ר׳ היילמן]:

[♦דהפפידה בלאומים משמע לאלתר
ואילו במרד דאמרה נעינא לי׳
ומצערנא לי׳ צא שיין בה למימר
הפפידם בלאומים מיד דהא אית לה
כחובה כל זמן שלא כלמה והכריזו

זהו פתרונו דינא דגת׳ דמורדח שע״י פתיחה וכרוז
כמו שכתב רבינו יצחק אבל בבי דינא במחיבתא הכי
ליחיב
דיינינן כד אחיא ואומרת לא בעינא להאי
עליה .אשר״י]:
לה גיטא לאלתר זהו פתרונו בלא פחיתה וכרוז אלא
מוחלת הכל ורוצה להחגרש לאלתר מגרש לה בלא כתוב׳ אס הבעל רו־צ׳ א)[דוקא
בלא כפיית הבעל] ולא חש לפרש רצון הבעל דפשיטא והמפרש בענין אחר

׳,b

מציאת האשה פרק ששי

[דף סה ע״ב] 0ירושל׳ מה טעם מציאת האשה לבעלה ר׳ אמי אמר משוס
קטטה ר׳ יוסי אומר שלא תהא אשה מברחת מבעלה ותאמר
"נצציאה מצאתי ופריך הגע עצמך שנחן לה אחר מתנה פי׳ ואס היא תגנוב משל
בעלה ומאמר אדם אחר נתן לי מה תקנה יש לו לבעל ומשני קול יוצא למתנה
הגע עצמך שמצאח בעדים אסרו זה מפני זה :הורה רבינו פנחס כהן דמשבק
לפי׳ מגרש] איתתא ולא ממרקא לה פורנא [’פי׳ שלא גחן לה נחונה] מעלה לה
מזונות עד שהיא ממרקת פי׳ נותן לה מזונות עד שיפרע לה כתובה .עי׳ פ׳
נתרא ובפ״ק דב״מ באלפס:
נדף סו ע״א] ור״ע אומר יפר שמא תעדיף עליו כר .וא״ח היכי מצי להפר
והא לא הר דברים שבינו לבינה לוי״ל דחשיב בינו לבינה כיון שאינו

הגהות הב״ח
ם (דקתני בו׳ אפי׳ חולה) תא״מ וצ״ל דדיינינן:

ע נ״ב בדבר:

חדושי אנשי שם
[א] נ״א משוינן ליה טועה גמור ומרבה ממורדת .ור״ל שהוא טועה ומרנה פשע יומר מן
המורדת נ״א עוד ומרבה המורדוח ור״ל שיוסיפו למרוד על בעליהם לחלוח עיניהם נאחר:
[ pוהיא כפולה לקמן בהגהות .וצ״ע כי באשר״י משמע כי כשמכלה כל הממון בדין היא
מורדת[ :ג] לשון ההגהות אבל מה שחפסה ממה שהכניסה לו לא מפקינן מינה .הכי מסיק

3הג״מ נסי׳ ר״צ] מדברי מהר״ם סי׳ תתי״ט[ :ד]
המצוה ושמא נלאו הכי היה עושה דניחא ליה לאיניש
לא דמי לשאר שכר שנת דלאו מצוה וכן כתוב בהדיא
הר״י קארו באורח חיים הלכות

פי׳ כיון שאין נותן שנר זה אלא לקיים
לקיים מצוה כדאמר בפ״ק דפסחיס הא
באגודה ואין צריך לדחוק למה שדמק בו
ר״ה סי׳ תקפ״ה:

קובץ מפרשים
א) כן הוא הגי׳ בד״ס [גליון]:

[ pנראה דצ״ל מרמי ברי״ש והוא מלשון הגט׳ בחגיגה דף ט״ו ע״ב מאן מרמי ליה וע״ש ברש״י] נגליון]:
תקנתא] [גליון] :ד> [רש״י] [גליון]:

נ) [באלפסי הגי׳ כי היכי דלא לידות לה ליתא לההיא

» תלמוד בבלי <עוז והדר>  -טז כתובות תלמוד בבלי עמוד מס (826הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

שו״ת מהר״ם מרוטנברג חלק ד (דפוס פראג) סימן שפג

ועל שמעון שאחז בגרונו ושלף סכינו עליו ואמר ארוץ גולגלתך לא ידעתי מה אשיב אמת הוא שנבלה גדולה עשה ואין
דנין דיני קנסות וחבלות בזה״ז ובכל קהלה וקהלה נוהגי׳ לעשות תקנה גדולה וגדר לפי הענין ואם יש שום קנס בקהלה
שאותו ישוב [שבו] נעשה הנבלה גרור אחריה יש לקנסו כמנהג הקהלה .אך דעו שכל רבותי׳ שוי׳ בזה שהמגביה ידו על
חבירו נקרא רשע ופסול לעדות ולשבועה עד שיעשה תשובה הנכרת לרבים והמגביה ידו אע״פ שלא הכהו כ״ש תפס
בגרונו והרים אגרופו עליו ורוצה לדקרו בסכין ואם היה במקומינו היינו מלקים אותו .ומה שטען ראובן ששמעון גרם
עם השופט שלא היה רשאי לכנוס לעיר והזיק לו ה׳ זהו׳ זהו דין מסור אם יש עדים שמסרו וכמה הפסיד הי׳ חייב לשלם
לו .ואם אין עדים בדבר היה צריך לשבע בפני השופט שלא מסרו אך בנדון זה הייתי פוסל שמעון בעסק מחלוקת זה
וישבע שכנגדו ויטול אחרי שרבותינו פסלוהו לכל דבר .ומה ששמעון טוען שראובן גורם עם השופט שאין רשאי לכנוס
בעיר וראובן כופר ואמר שע״י מעשה אירע כמ״ש מעבר ישבע ראובן בפני השופט שכדבריו הוא ויפטור .ועל שכר
השליח פסק ר״י שעל שניהם לתן בשוה .ושלום בן אמ״ו הר״י ח״ז.
* ו

נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**

־ -1

סזנוה סיומץ ם־ח

מהרם שיק
המוס׳2?,
מ!מנהנמנו מבל
 0kבס« ,״״
תנאי
?ה למהטמנא
דהא
 0Bpaלהרי
חימר כסות
לסמליו שאר
שאת

בדבר שנממוז היינו משום למפרשי׳ ע׳מ שהמחול שאר כסות ואין
זה על כתורם א״כ בקטנס איך שייך ממילה ולטניר לפי מס
שכתבתי למפלס לחכמים הפקיעו החיוב מזונות מסת ותר,מ
שדווקא אם מפשס ירי׳ שלו הוא מחויב במזונות והיא רשאית לומר
איני נזונית ובקטנה שאבי׳ זוכה כמפ׳י איכ רשאי הוא לסתנוח
וא׳ב שפיר יוכל האב לקרשס פל תנאי פ'מ שאין לס פליו פאר
וכסות כל זמן שהיא קטנה ולאח־כ סימ שתממול היא כיון שהגיע
זמן המחילה כן נראה לי:

מצוהמז
היא נרע • להרמב״ם היא מ״ע י״ח
נתנה כלל •

ולהרמבץ איני

מ׳ע פל הביר לרון בחנק המחויב שנאמר מות יומת וסתם מיתה
היא במננן והחינוך מנה זה גם ברוצח למכה איש ומת מותיזמת וכבר ממה מליו המל׳מ בהגהותיו לרוצח מיתתו בסייף אלא
לגני אביו סתם מימה הנאמר שם הוא בחנק ,ולהרמנ׳ם מארבע
מיתות נמנו לר׳ מלוח וכרמבין פליג פליו וסיל לכולם לק למר
מ*פ הוא נמנים לובפרת הרע מקרבך ור׳ מיתות הם רק חלקי
סמצוה נזה פליגי הרמבים והרמב׳ן אבל הא לכי החינוך לרוצח
מיתתו בחנק #לכתיב שמם מות יומת זה אינו להוא ננל הש’ס
ולמוסר כנושא אמרתי ליישב קצת לברי מחינוך פפיי מיש המוס׳
בסכות דף ב' ל״ה כל הזוממים לכל חייבי מימות ביר פשישא
לאם אינו יכול להמיתם במיתה הכתובה בהם ממיתם באמת מר*
מימות ב׳ד וס? לחינוך רלכך כ׳ נס ברוצח שמס מות יומת ללפר
רלכהיס נמית אותו בחנק אס אי אפשר להרגו בסייף וזה רלא כמו
שסחט המוס׳ שם רגבי רוצח גלי קרא לנמימו אפי' במיתה שאינו
«ל׳ סימום פייש וזה לא ס׳ל לחינוך .ונראה יומר רגם החינוך
סובר  pאלא דהיינו דווקא אס ברח כמו שכתבו המוס' בסנהדרין
*8ה והיינו אם אי אפשר להרגו באמם מד׳ מימות אז ילפי׳ דהורנין
אומו בכל מה לאפשר אכל לפולם סיל לחינוך לכתיב מום יומם
בפנק וסחם מיסה האמורה בחנק המצוה פל הכיר אם אי אפשר
להם להרוג בחנק המצוה להרוג בסייף כן נראה לי ליישב דברי
החינוך :
ב) מיהו הרמב׳ס סייג מסנהדרין נראה ליש לו שיפה אמרת בזה
וס’ל לאם משתמיס ואינו רוצה לקבל מימה שנאמר
ט הורגין בכל סימה שאפשר תה בכל המחויט מימות וס׳ל ללא
אמרו פץ בסנהדרין מ*ה דהוי רוצח וגואל ב׳ כתובים אלא למבין
זס נשתנה רוצח משאר חייבי מימות אפי׳ אין יל להעלים היינו
ש«קפפ ילו טני וביני אסיה ימיתו אומו אחרים ופיי' בלחימ םי*ג
#סנהדרין למפרש להרמבים קושית השיס בסנהדרין מיה דסריך
#ברייתא דמניא שאם אינו יכול להמיתו במיתה שחייבה התורה ימיתו
אומו מימ אין הפירוש היינו שימימיהו בשאר מיתות דאין וה רבותא שכך
הרין בכל המחויט מיתות כמיש כתוש׳ במכות דף ב׳ הניל ועכיח
שיל למקשן לפרש לטונה הברייתא דימיתו אותו מ*מ היינו אפילו
נקטפו יד הפליס ומזה מקשה פל שמואל ומשר דגם לגואל הדם
יש יתורא ופגע בו לרבות שאר אדם ובנואל הדם אצל רוצח כי יד
הפרים בשאר פטרום כשם שיש לפרים המשך וראיי' שהם יסגפו
ט מפלה כיח שהם פצמם ראו ממנו הרציחה כך יש לגואל הדם
המשך ויחוס לאותו הריגה פט מאמרים וגלי קרא ב׳ פפמים גט
רוצח אחל דלא בפי׳ דווקא נואל הלם והב׳ לכתיב מות יומת
כסכה רוצח הוא בא לרטס אסי' אץ יר להערים ואין יכולין להמיתו
אסיה חיינין אמרים להמיתו ולכך הוי ב׳ כתובים למבין זה ואין
למיץ ממנו למקום אחר אבל הא לאם איא להמיתו במיתה הכתובה
מ נמימנו בכל מיתה שאפשר זה ילסי׳ מכל חייבי מיתות ואין כאן
ב׳ כתובים לזה אלא שהחינוך סונר לפי מיל לאם אפשר להמיתו
בסתם מיתה האמורה בתורה דהיינו חנק פדיף:
 0ודנה הרמב־ן בשורש ייר משיג פל הרמכ׳ס ואינו מונה הד׳
מיתות ביי אלא למ'פ אחת מקרא דובטרם כרס
מקרבך והקשה פל הרמב׳ם ולפניד נראה ליישב דהרמכ׳ם סובר
משוס לכפרת הרס הוא רווקא אם לא פשה חשובה אבל אם אנו
ייאין שמיד טלם טאו לטי פשה תשובה אין ראו לקרותו כשם
רמ א'כ אי מכוס כאי קרא הא מופיל תשובה אכל כאמת כל׳
מימות ב*ד כסחויטם אינו מועיל תשזנה כדאי׳ במכות דף ייר פ׳ב
ואיה אם ראו הטל שפשה תשובה מפלי׳ אינו ראוי לכפרם מן
עזולם כמו כל לנר המזיק אלא מצד גדרת הכתוב לד׳ מטל חייבה
התורה רפי פשה תשובה ויק נזה יכופר פוט ואמרי' כסנהדרין
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מיו ט*כ נפיק ג*כ גמר כפרה גס צפרא דקברא ומיבוט הקבר וא*כ
מיושבים היסב לנרי הרמב׳ס דד׳ מימות הס ד' מצות כפ׳ע וטון
שחדשה לנו התורה אפי' פשה תשובה מייבים הב׳ל לדים במיתה
הראוי להם איכ מכיש אס לא פשה תשובה חיינין לכפרו ונכ«
מאתים מנה ולכך אין צריך למנות לובערת למיס בפ’פ ומיושב
דברי הרמב׳ס .ומה שהקשה פול במגלת אסתר למה לא מנה
הרמב׳ם ובפרת כרס מקרבך למ'פ שהרי ילפי׳ מינה לים שלוח
הקן לאס מצא אלם שור או נהמה מיי ועוף שהרג אח הנפש נדיב
מל כל יחיד ויחיד להביאו לכ״ר ונראה ליישב דהרי בבר כאבתי
ראם פשה תשובה לכאורה לא שייך פליו הלשין ובפרת הרפ מקרבך
אלא כיון לחייבה התורה ד׳ מביר אפי׳ בפשה תשובה סכיח היינו
כלי שישמעו ויראו ולא יוסיפו לפשות כדבר הרפ הזה כנאמר נ*כ
בתורה ולכך אפי׳ פשה חשובה אינו מופיל איכ פדיין הותר הרצופה
שיסבור שפשה חשובה והותר לו וצא יהרגנו ולכך מייבה התורה
בד׳ מביר ללא יועיל חשובה לאס יועיל המשובה הוא רם לעולם
שהרשעים הרוצחים לא יפחדו כל כך ולתיקון מפולס חייבה התורה
לרוצח אם אפי׳ משה משובה גמורה ונודע לן בבירור שסשהתשובס
וביון דמשוס תיקון העולם הוא דבר זה שייך רק פל הביל שהם
צליכין לראות פל הכלל ולא פל השלט משאיה היחיד ולבך בשלמא
אצל הממה חי׳ ועוף דלא שייך חשוכה והוא לכר המזיק וחיוב פל
כל האדם לסלק הרי ודרשי' קרא דובפרת הרס גם מל היחיד מק*ו
אפ׳ג רלא כתיב גבי בהמה ופוף מ’מ יש קיו מה באדם שפשה
חשוכה מייטן להרגו משוס ראיכא למישוש שמא ימשוך רס «מנו
כרי להסתיר שאר ביא כיש בבהמה ופוף שהוא רפ בפצם בדבר
המזיק דכמיב ולא חשים דמים כטמך לחייב לסלק המזיק וכיז
בבהמה ומי׳ אבל בארם לולא רגלי לן קרא כר׳ מימות דסכיססייטן
לא הוי ידעיק מובפרת הרע דשמא פשה משובה וניק רחשובס
צריך חקירה וחייב משום חיקק העולם זה נמסר דווקא לנ׳י ומה
איש דאמרי׳ בסנהדרין ס׳ז שטריפה שהרג אס ראו ביר את הדבר
אפיג רלא שייך ט׳ מדים אסיה הם מייטם משום וכפרת הדפ
מקרבך דווקא הכיר בב?:

מצרה מח
היא להרמסם .והוא ל״ת לנדר בספר טגין המצות
להרשב״ם שצור« .י׳פ .ולהרטבץ «ם אינו נפנה
עיין עם

מליו /שלא להכות אב ואם שנאמר מכה אטו ואמו #ות יומת
בחנק והרמבין פליג וסובר דהוא בכלל לא יוסיף ואיב
נמנה ללים כסיס והרמבים בשורש ייד נ׳ דאעיג דאין האזהרה
מעורש נלמד בקיו וביאר המג׳א כשורש כ׳ וכסרגנינזא טכא שם
הביא דברי הל*מ בסיב ממיא דין א׳ וטאר שם פסיי דברי המיס
שם רכל שנורס האיסור בלי קיו נוכל למילף האזהרה מקיו ולוקין
מלי׳ רהוי רק כגילוי מילתא דבגילוי מילמא רטן קיו לאזהרהו
ומוהירין מן הדין כאביי בסנהדרין דף פיו וכן כאן לפנק מכם
אביו ואמו ילפי׳ בספרא ובירושלמי ריס הנתנקין דאזהרס מניין
ילסי׳ בקיו מלא יוסיף מה מי שמצווה להטתו הרי הוא מוזהר שלא
להכותו אני ואמו שאינו מצווה להכותו אינו רץ שמוזהר שלא
להכותו ולכאורה קשה לפי רפת הרי׳ף בסיב מיבמות רף כיב וק
פסק הרמביס כפיה מה׳ ממרים דין ייב לאפי' היו אבותיו רשעים
גמורים ואפי׳ נגמר לינס אסור להכותן ולקלל! וכי שם הלחימ רסליג
בזה סל התוס' ביבמות כיב מיב דכי דהא דאק הבן נעשה שליח
לאביו להטתו מינו בשפשה תשובה ורתקו בזה פיי׳ש אכל הרמב׳ם
סובר כהרייף ראשי׳ הם רשפים אינו נעשה שליח וביבמות פרץ
רק מל מה רתק דנוייב סל הכאתו לנקרא כאן בפושה מעשה עמך
ולכאורה קשה מלל להקשות דלמא כשם שלהרי׳ף והרמכים איכא
איסורא אפי׳ בלא עטר חשוכה דלאא גס חיוב מימה איכא ונראה
ליישב לוודאי מדתייב טל הכאת אב מוכח לאסור וכמיש הרמביס
בשורש י׳ר הניל סיייש בלשונו ובמאי קרא דחיוב מיתה לא כתיב
בסמך דווקא כפושה מסשה סמך ואפיה כיון דיש לן כלל לא סנש
אא*כ הזהיר והאזהרה ילפי׳ מקיי ילא יוסיף אמרי' ליו לכא מן
היין להיות כנדון ושם ילפי' שסיר מן נשיא בפמך לא תאור ובאינו
פושה מסשה פמך אינו סובר בלא יוסיף וא'כ סל אינו מושה ממשה
ממך לית לן אזכרה וממילא איא לענוש סליו ופריך שסיר אמאי
חייב .אמנם אכמי קשה צי מובא דהרי כסנהדרין פיה כנגמר דינו
לאתר פטור בין פל הכאה וטן על קללה ואסיה בנו אפי' לאתר שנגמר
יינו חייב וכן במקלל אט׳ לאחר מימה חייב ואע׳ג ראוהרה יליף
מאמר לסטור ככה׳ג וטמא ריו לסבא מן היין ותום' סנהדרין רף
פיה ליה הא הקשו כן ותי׳ רקיו הוי גילוי מילתא דהקלא רללן

יוסיף

ג מצות שיק ,משה בן יוסף עמוד מס  46הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

)1וון

מהר־סעיה

מנוה ם־ח טיט

יוסיף וכן קרא דלא מקלל קאי גם פל אב אפיג דריפא יקרא
דארנעים יכנו לא קאי סלי׳ פיי׳ש ואיב אינ׳ל שוב הא כדיר׳ והא
כליר׳ואיכ שוב פמדה קו׳ הניל מנ׳ל למיס ממוח כיב בפטמות
דנלא פשה חשוכה אינו חייב נאכ מרל מיש מגנמר
ני נ
יל"0

עלתרמטצות
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משזנה מימ ציפת מיש שיד פיח דר דלענק נפשות צא &)צי*«סר
רונ אא*כ כוסזק כנר שהוא מן הרוג ואיה אסור להמס גה*ד
 —״ w M.w 1,■.
___ .
כרכר משיכה1 .ונהי דלסמוס' רשאי להיום שליוו
י
ב ד טוןדאק נ*מ בזי לאב שפכים לקה אכל למום גואל הדם

י

נסמך ז*י הכאה <לה ז6ם'ה יא’ י״״יי—
«־ ״■־״ ־־ו <־• יצ״^א־ ־ץ י™־(™“™" «W^--S׳E
באינו
ממד אוכלה ילט׳ מכממא הס שורן ואמקשי לכדיי אפ׳ג דאב
ורצון האב דהוקשו כנודם לכבוד כמקום וכח׳י הקשו מתוטת דס
ממיר דבמימה סכיח הקישה ככתוב מיהו וה דווקא אם לא גילה מ־ם ממה דפשה דכיביד דומה לית הא אמרי* שם דכיכא דאי אמר
כקרא בכדיא דאכ ממיר כדיליף כס כסנהדרין מיה פ*כ והכאס לא במינא לא הר עשה אין כמשה יטל לדמות והא קיי׳ל דאג
אתקש לקללם ואפיג דנם לאמר אימקש לקולא ולמומרא לחומרא
שממל מל כבודו כבודו ממול וראימי מסרצין שזה פצמו כבוד לאנ
מקשינן ולכך מייכ באב לאחר שנגמר דינו אכל לפני! איני פושה שיהא יכול למחול והדבר מלוי ברצוט וא’כ נס המסילה הוא לו
ממשה סמך דלא ביאר כקרא בהדיא לבשל כהיקש מאחר לכבוד ווה שייך בפלמא אבל להכותו או לקללו טויאי איט מועיל
דאימקס גני אוסרם ממילא נשאר בהיקש דאחר ודינו לפרן זה ■צו! האב נדמשמפסשנוומ כגמרא ר״ם הנחנקין יאסור לבן להוציא
כמוהו דאם אינו פושה מים סמור וניכו דלטנק כיבוד אב פסק זילוא אפיג דמדמח אבץ היא וכמו שביאר שם הרין במי* היסב
כרמכים כשיו מממרים דמייב כמצום ההיא אפי׳ אינו פושה מפסה ׳נהי דנם באחר אס ימפה וימחוב ממס ויסשה סכלה שלא במסעו
עמך לפנין חיוב יככאס וקללה ששור משפם הניל דאמקש כאזהרה
דוי שעת לאו מימ פ׳י כן שיש לחוש לשעם מימה וזה אינו לצורד
_״_
rmm
x.
('דירווי^ר*.
ו\רד
הו^רי.
לאמר וכיון יאסי׳ בכהיג מייב בכבודו שסיר פסק כרמבים דאסי' רפואה ולכך א*א לרפואה לדחות החשש איסור עימם ואיכא אחר
אינו פושה ממשה שמך אינו רשאי להיום שלים ביד להכותו ולקללו \כמו בעלמא היכא דאסשר לקיים שניהם ואי ממילמ ורצון האב סהני
ואיש דברי כרמכ׳ס וממילא טק שבררנו ראפיג יאזסרה יליף מלא הא ננהיג לית משש איסור מיתה ולכך נראם לי מצד הסברא
יוסיף ולא מכס קיו נרידא כמיש המפיייח דלדידי׳ פמיה קו׳ הניל הניל דוס להכותו ולקללו אק ניד כאב למחול דכוקם מודם לכבוד
אלא יק״ו מגלם פל הקרא כמים מוס׳ כגיל מ'מ אין דיניהם
המקום:
שווים וקאי פל אב אסי׳ כנגמר יינו ולאחר דווקא אס לא נגמר
דינו ומקלל איי׳ לאחר סימה ולכך שסיר נמנה למצוה נסיע ומיושב
קו׳ כרמבין • ונזה מיושב היסב ג׳ב לשק הרמכ׳ס ס׳ה מסמרים
ולתרסבק
להרמבים.
ח ל ויין מ׳ שב' דאוהרה למקלל אביו מלא מקלל מרש ולמכס אביו
י*ט
ם*מ
מהוא
מדיה נדד.
סמכה אחר והנ*מ שם ממה פליו הא מק׳ו ילפי׳ ולהנ׳לא׳ש דהקיו
ום*פ י״ם
מגלה דקאי הקרא גם מל אב .ולפי סנ׳ל אינו מוכרח מדברי
סרמניס כס״ש המלימ הגיל דפל לא סנם אא'כ הזהיר סגי כקיו מ־ע פל הניד לדק בדק חובל במכירו שנאמר כי יריטן אנשים וכל
והקשה הרמבין מסכות ה׳ סיב והמפיייס הקשה מוכחים קיו
סנייני נזקי אדם כאדם או אדם בשור או שאר חפציו הס דבר
דסזכח אפ׳ג יכפונש מפורש לא סגי בקיו ולהכיל איכיל הכא שאני שנקרא דיני ממונות ודיני קנסות ככל בכלל מיע זו וכי הפפיייח
דהקיו מגלי יגס הלאו קאי פיו .ובלאיה נ׳ל דגני פונש ברת שגס סמכה את פין עבדו או שאר אבריו שיוצא נהם לנדרומ נסלל
מודאי לא מציגו למילף בקיו לאזהרה ולענוש סליו מלקות דפונש במ׳ע זו ולדינים אלו בסי' ב׳ד מומחים דהיינו סמוכים והאידנא
כידי אדם ממיר ספונש בידי שמים דבפונם בידיש מהני משובם רק שלימותיי׳ דקמאי סכידנא במידי ראית בי׳ חסרון טס ושכיסא
פי* במכים "ג ופי כ' שנס אינו נפנש כדאי׳ ברמנים פי' המשנה בכהיג משו אותנו שלוחים והנה במקרא הזה לכי יריטן אימא רק
פיו דסנכדרק וא־כ איך נוכל למילף מפונם שמים דקיל לפנק כמה כ׳ דברים שצריך לשלם שבת וריסוי וטשם ילסי׳ מקרא אחרינא
דברים מל פונם כידי אדם וזה הוי כדבר חדש לפח זה כוודאי וקצותה את כפה ונזק מקרא דפק תמת מק כמו שפשס ק ינתן
אין מזהירק מן היין בכהיג .והנה הרמבים בפי׳ המשנה רס׳ג בו וצפר ילפי' מקרא דפ5פ מחת פצע אלו ה' דברים שצריך הסדק
דממת טטארבדבריו לחיוב ברח נסי׳ אזכרה מפורשת דלא מנם לשלם וכי כרמב׳ם כם’ה משובל ומזיק דק ו׳ דריפוי ושבת הם ממק
כרת אאיכ הזכיר .ודבריו תמוהים יבהדיא אמרי׳ במכות ייג אבל נזק וצפר הוא קנס ואינו משלם פס׳י פצמו ומשם הסביר
ילכרמ אין צריך אזכרה ובאמת פל דברי סש׳ס סצמו קשה דמבואר הרמב׳ם להוי כממק להוי קנס ואס׳ה חייב משום דהודה בתני
בבמה דוכמי וביומא דף פיא דגם בכרת לא סנש אא'כ הזהיר ביד מיהו גס בטשח דבריו סותרי! דכסיא פפופן ושפן הלנה
ו5יפ וציל ילאו לי׳ בפי' ושני באזהרת לאו «א מכלל פשה או כבא פיו כ׳ דנזק וצפר ובושת כד ג*כ קש ונביט פיה מה׳ םו*מ
מקיו ולכך אס כמוב לאזהרה לאו מפורש לוקק סליו אלא דים שם הקשה פליו מכמה סוגיות וגס גוף הסברא של הרמכ׳ס אינה
בלאיה סחירה בדברי הרמבים דממסלה אמר דאם יש לאו מפורש מוכנת לכאורה ונראה לי דסנרת כרמב׳ס הוא לדידן דקיי׳ל כר׳
אצל ס'כ ומייני מימום בידי שמים לוקק סליו ועי !,נפמר מן הכרת יומק בכתובות ליב פ׳ב דמלקי לקי סמונא לא משלם וא'כ כסברא
כשעושה משובה ובאמצע דבריו כ' דלאו הבא לחייבי כרימות אין הי׳ לן לומר רמובל במטרו לא ישלם אלא ילקה נשלמא כא דכתיב
עונשין מלקות ביק דצריך ללאו ילא מנש אאיכ הזהיר וא'כ קשה בקרא שבתו ימן ורפא ילסא דכיזק הזה בא לו לאחר מכאן א׳ש
הינא משכממ לה הא דב׳ בחמלת דבריו דמכני ולכאורה שי׳ נראה דמיינה רחמנא ואפי׳ למאי דמוקמי לי׳ בכתוטת ל*ג פ׳ב הא דנקה
לי דכוונת הרסב״סדאם יש שני לאווין אחד משום לא סנש אא'כ הזהיר המכס נהמרו בו להמית וא׳ב ט' רודף ומתן להצילו נמשו כפו
ובא פוד לאו נכהיג מלקק אבל באמת קשה דיש מ’כ שלא נכתב דפריך כסנכדרק פיג ס*ב סל מתני' דאלו נפדות אנל זה ויתחייב
לק לאו אמד כגון כפושה מלאכה טהיב אפיה נמנם ריס אלו הן בנזק וצפר בא החיוב מיד בשפת מפשה ואז מגיע לו פל המסשה
ההוא מלקות וקיי״ל דמלקי לקי ולא משלם ואיך חייבה המורה
הלוקין מוך חייבי מלקיוח וצ׳ס ועיי׳ ביומא ס*א ואפשר ליישב:
אומו בנזק וצפר פכ*ח דהוי רק קנס והיינו אליבא דר׳י דק״*ל
והנה כסמ׳ג כ׳ בלאו רי’מ דאסי׳ לא □י׳ אזכרה הי׳ ייוס
טותי׳ דמלקי לקי אבל לפולא יס־ל בכתוטת ל׳ב ממונא משלם
איסורו מן כפונש למור ולכך נמנה לל־ת נס׳פוהמפיי׳ח
שפיר איכ׳ל דנם הרמב׳ס מודה דסק וצער הוי ממון ולסי׳ז יש
הקשה הא נפסח חיוב ברת ואס׳ה לא שמפי׳ איסור מני׳ ולפניד
זה ליק דמ׳ט ידסי׳ מכרם שחיוב סליו לפשות פסח כשם שכשאר ליישב ג׳ב הא דכקשה הה׳מ מרש ביק דתני כחס גט שרה
המאורסה בושת ופגם ואמרי' כמם דסחני' נמסק נדיר נקנס לא
עונשי כרם סל הפשיי׳ ידעי׳ שאסור לפשות אלא צפי מה שהסביר
קמיירי ולכניל ניל דנהי דסגס משלם מצד מורת חק ם־מ לא דמי
החינוך בסי׳ פ' סא דלא סנש אא׳ב הזהיר אין מוכרחים דברי
לסק דהר נסק קינא לאו דלא יוסיף להטתו ובהנאה שאין מ
הסמיג .ופכיס לסי מיל מטאר דים סלוגתא כין הרמביס וחוס׳
ש׳ס חייב מלקות ואיכיל כניל דהוי לן לומר סלקי לין א« מגס
דלרמביס סיהמממרים אפי׳ בלא פשה חשובה אסור להק לכמתו
אעיג דממייב משוס נזק מ*מ לאו דלא יוסיף טודאי לא %ך יאק
אלא שאינו מייב וריח דאמר בסנהדרק פיה דמייב סוקי הרין בחי׳ פנק זה להכאה כמ׳ש גיב כס׳ מנחת מינוך וא*כ מדינא תשלם
שם במש■ משובם אבל כמוס' יבמות כ׳א וניב הרק בסנהדרין שם
ואינו קנס ושפיר משיב טשם ופנס דנפרה למעון ק נראה נפרד
דווקא אם פשה משובה אינו רשאי להיום שלומו להכותו ופיייש
וכבר למדו מז׳ל בכתובות ל־ג תיא מקרא דחייב נטשת ופגם
טבמוח ברייף וכמרדכי ונראה שפלוגחא זו מליא כפלוגתא שכתבתי
ומיושטם דברי סרמב־ם• א״“ל/יי8״
למפלה במצות כבד אח אביך .ומה שמקשק פל שיפת המום׳ מהא ומניל להדמנ׳ם דק זה מודאי לא אמר זס מסברא אלא שמא
דאמרי׳ בסטת ייב מרי נרייחות דסומרוח אין כבן נפשה גואל
הדם סל אביו ולהחוס׳ לכאורה
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שו״ת מחישד״ם חלק יו״ד סימן צח

ראובן בהיותו עומד בב״ה לפני היכל הקדש קם והכה לשמעון בהיות כי שמעון לא
היה לו טענה ודברי׳ עמו רק על לוי ילמדינו רבינו מה ענשו הראוי ובמה יכופר עונו
עוד יורינו רבינו על לוי ויהודה שהי׳ ביניה׳ דברי ריב וקטטות ובא לוי בב״ה של
יהודה לפני ב״ד ותבע עלבונו ובושתו אשר ביישו וקם יודה וענה בקול גדול בפני
הרבים בקהל הנו׳ כי ח״ו הוא לא הוצי׳ מפיו דבר יתחייב בו ושיעמדו בדין תור׳
והדין יקוב את ההר עוד הלך יודה בכל הקהלות והשיב להתראת לוי הנו׳ כנז׳ ובעת
ההיא שמעו שלוי ברכו ליודה וגם שמעו שהשיב לו יודה ללוי אדרב׳ עוד חזר וצווח
יודה שנית בפני כל הקהלות ואמר תהיו עדים בדבר איך עשיתי התראה ללוי שיעמוד
בדין תורה והנני חוזר ומתרה בו בפני כל הקהלות שנעמוד בדין תור׳ ואם יחייבוני
הנני מוכן לקבל דיני כל זה שמענו ועבר בפנינו היום ד׳ י״ג תמוז ש׳ השי״ד:

תשובה האמת כי המכה רעהו לענין עונש ממון מבואר בגמ׳ בב״ק פ׳ החובל גם
בפוסקים אלא שעתה הלכה רווחת בישראל שאין דנין דיני קנסות ולא מגבי׳ להו
וכ״כ הטור ח״מ סי׳ א׳ בשם הר״ן וכ״כ הרמב״ם כל הקנסות שקנסו חכמים בתוקע
לחברו וסוטר לחברו וכיוצא בהן אין גובין אותם ולכן איני חושש להאריך בזה הדבר
כי כפי הנלע״ד דאין הכת׳ לענין ממון אמנם גדול עונו מנשא מכמה פנים א׳ כי
בהרמת יד לבד נקרא רשע וכשהכהו _עבר בב׳ לאוין לא יוסיף פן יוסיף עוד הוסיף
על חטאתו פשע ומרי גדול באשר היה בב״ה מקדש מעט ובפני רבים אשר השכינה
שם ולא גרע לע״ד מהא דאמר רבי יהושע בן לוי אפיקורו׳ זה המבזה חברו בפני
ת״ח וכתב ר״י בעת״ה סי׳ ר״י בכתביו וז״ל ואף אם יזיק איש לחברו בגופו בעת
כזא׳ עונו גדול יותר משיעשה כזה במקום אחר ובשעה אחרת הא׳ שמזלזל בקדושת
ב״ה כו׳ יע״ש ומש׳ ילמוד אדם תשו׳ לעון זה ולפי ששם לא דבר הרב אלא על ענין
שלא נתברר בירור גמור אבל בנדון שלנו אם נתברר בירור גמור אין ספק שצריך
כפרה יותר ויותר ופוק חזי מה שאז״ל בפ׳ החובל על משנת אע״פ שהוא נותן לו
אינו נמחל עד שיבקש ממנו ת״ר כל אלו שאמרו דמי בושתו אבל צערו אפי׳ הביא
כל אילי נביות שבעולם אינו נמחל עד שיבקש ויפייסנו ואין ספק שראוי לנדות
ולהלקות למכה אלא שזה נשאר ודאי לפי ראות עיני הב״ד שבכל מקום ומקום גם
ראוי לעלוב להתפייס כאשר יקבל העולב עונשו הנתן לו מב״ד הקהל יצ״ו וכמו
ששנינו שם בפ׳ החובל ומנין שלא יהיה אכזר כו׳ ויהי׳ מאוהבי ה׳ כצאת השמש
בגבורתו ע״כ מה שנר׳ בעיני בחלוקה הזאת ,ובחלוקה הב׳ .. ..עיי״ש.
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/במקור מצויין על תשובה זו לסי׳ קץ וגם לקצא /תשובת שאלה זו אינה צריכה כי הדבר ברור מכמה פנים ואיש זה מכת עז פני׳ שבגהינם
הם נדונים ולא יספיק לו נדוי יום אחד ולא ימים מכמה טעמים ראשונה דהא קי״ל דהרמת יד לבד נקר׳ רשע וכמו שלמדו חכמים בפרק
ארבע מיתות ממקרא דלמה תכה רעיך הכית לא נאמר אלא תכה עוד שני דאמרי׳ התם בגמ׳ הסוטר לועו של חבירו כאילו סוטר לועו של
שכינה שנאמר מוקש אדם ילע קדש עוד שלישי שאפי׳ המבזה שליח ב״ד הוא מהכ״ד דברים שמנדין לאדם עליו וכמ״ש הרמב״ם והביאו
הטור ז״ל בשמו י״ד סי׳ של״ד ולמדו זה מההוא מעשה דפ׳ עשרה יוחסין דקאמר ליה רב נחמן לרב יודה מאי טעמא שמתיה מר לההוא
גברא על דמצער שליחא דרבנן וכל מי שיעיין שם במקומו ירא׳ שהאיש ההוא היה אדם חשוב מאד גם נר׳ שהיה יודע תורה ואפ״ה שמתיה
רב יודא ונתן טעם משום שציער שליחא דרבנן וא״כ האיש הזה הנעל׳ אלו לא היה אלא שהיה שליח דב״ד ק״ק היה חייב שמתא כ״ש
היותו ממת׳ מוחכם מכל הקהל עאכ״ו שמחייבים לנדותו ולהכריזו בכל חוצות העיר לא יום א׳ ולא יומים אלא ימים רבים עד יעשה
תשובה גלויה ומפורסמת בלי ערמה ותחבולה וכ״ז היה לבד שציער אותו בינו לבין עצמו או בפני א׳ או ב׳ אבל עתה שכפי הנר׳ מה שבא
בשאלה היה בפני המעמד של הקהל במה יכופר עונו פשעו ומריו שהרי אמרו בפ״ח אפיקוריס רב ורבי חנינא אמרי תרויהו זה המבזה ת״ח
רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי אמרי זה המבזה חבירו בפני ת״ח הרי שלדעת ר׳ יוחנן ורבי יהושע בן לוי נקרא המבזה חבירו בפני ת״ח
אפיקורוס ונר׳ דקי״ל בכל התלמוד דרב ורבי יוחנן הלכה כר׳ יוחנן וכ״נ דהלכה לגבי דרבי חנינא ולא מבעיא אם היה שם באותו מעמד
מרביץ תורה של הקהל אלא אפי׳ לא היה שם מ״מ אחר שהיו שם כל אנשי המעמד הנבררים מן הקהל הרי הם חשובים כאלו היה הדבר
בפני ת״ח וכמו שיש לי קצת ראיות לזה ומעשה ראיתי לכתוב סבר׳ הפוסקים בענין מכה לחבירו כתבה רמב״ם בהלכות חובל ומזיק פ׳ ה׳
* כל המכה אדם כשר מישראל בין קטן ובין גדול בין איש בין אשה עובר בלא תעשה שנאמר לא יוסיף כו׳ עד וכל המגביה ידו על חברו
אע״פי שלא הכהו הרי זה רשע וכתוב בהגה׳ פסק ראב׳ שפוסקים דינו בין לקרותו רשע ופסיל לעדות ושכנגדו נשבע ונוטל עד שישוב
מרשעו וקבל דין עוד כתב הרמב״ם המכה את חבירו הכאה שאין ש״פ לוקה שהרי א״כ תשלומין כדי שיהיה לאו זה ניתן לתשלומין עוד
כת׳ וז״ל המזיק ממון חבירו כיון ששל׳ מה שהוא חייב לשל׳ נתכפ׳ לו אבל חובל בחברו אע״פי שנתן לו ה׳ דברים אין מתכפר לו ואפי׳
הקריב כל אלי /אילי /נביות אינו מתכפר לו ולא נמחל לו עד שיבקש מן הנחבל וימחול לו ע״כ ועתה בעונותינו ובעונות אבותינו האריכו
^^קיצנו וקצר מדענו ואין לנו רשות לדון בדיני חבלות אמנם הביאה הטור בח״מ סי׳ ת״כ בשם רב האיי שמנדין לחובל וכ״כ רב צמח גאון
אע״פי שאין דנין דיני קנסות נהגו חכמים לנדותו עד שיפייסו בממון או ירבה עליו רעים וכ״כ הרא״ש בפסקיו וז״ל כתב רב אלפס ז״ל מנהג
שתי ישיבות דאע״ג דאין גובין קנס מנדין ליה עד דמפיי׳ לחבר׳ וכדיהיב שיעור מאי דחזי למיתב ליה שרינן ליה לאלתר בין אפייס מריה
דיניה בין לא וכ״כ בשם רב שרירא שעשו תקנה לנדות החוב׳ עד שיפייס הנחבל בקרוב כו׳ עד וגם רחוק ממה שבלבם אין מתירין לו עד
* שיקרב לאותו שיעור אחר כל אלה הדברים הדברים ברורים מכל הצדדים שזה עבר על לאו דלא יוסיף וראיתי ג״כ דיש ב׳ לאוין אחד לא
* יוסיף וב׳ פן יוסיף דהשמר פן ואל אינו אלא לא תעשה עוד שודאי בהרמה לבד נקר׳ רשע וכתוב בהגהה שפוסקים דינו לקרותו רשע
ושפסול לעדות כו׳ כנז׳ נוסף עליו בושת בפני רבים נוסף על חטאתו שכיון שהוא הנעלב היה ממונה מן הקהל הרי ביזה לקהל ואפי׳ היה
הנעלב מאן דהו כ״ש כאשר היה הנעלב בן גדולים והוא בן מכבד אב שגדול עונו מנשא ואחר שיעשו דינו ויקבל עונשו לא עד גמירה
דודאי ידעתי אני דא״א זה בדורינו זה דרך החסידים וכמ״ש ז״ל במשנה בם׳ החובל ומנין שלא יהיה אכזרי שנאמר ויתפלל אברהם וכן
הביא הרמב״ם בפ׳ הנז״ל וכן הטור ז״ל בח״מ יע״ש וגם שהוא ימחול אנשי הקהל יראו העונש הראוי לינתן לו מצדם וראוי לעשו׳ כן
לשבר זרוע רמה וידעו כי יש דין בישראל אני הצעיר שמואל די מדינה:

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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הערות והארות

רכב

וא״כ בזה צריך לטעם דרש״י שיניחוה לזנות
דבלי שיהיה להם תועלת והנאה ממנה
יהרגוה שכן ע״ד כן באו ולכן בזה הוצרך
הרא״ש לב׳ לטעם רש״י ,וזה כפתור ופרח.
ולפי״ז אפשר שיודה תום׳ לרש״י שם
דבעינן לה״ט דהניחוה לביאה ,ונפק״מ
במכוערת ובזקנה ובקטן דאע״פ שאינם
"בעלי ריב" אפ״ה יש להם לחוש שיהרגו
אותם העכו״ם שכן כל חפצם הוא להורגם
^כ לא יהיו נאמנים לומר רמת בעלי או
שמת אבי וכו׳ דאיך לא פיחדו מהעכו״ם
ונשארו שם ,אך לתי׳ א׳ אפשר שיהיו
נאמנים לזה גם זקנה ומכוערת ראכתי
חושבים בדמיונס""שלא יהרגום משום
שיניחום לזנות .אך בקטן ליכא לטעם זה
וא״כ אפשר דאף לתום׳ לא יהיה נאמן
להעיד שפלוני מת שם דאע״פ שאינו "בעל
מריבות" וכגון שהוי כבר שיתא כבר שבע
ולכן מותר לו להתייחד עם העכו״ם מ״מ
כש״נפלו" עליהם עכו״ם וליסטים שאני דהוי
"סכנה יתירה" וע״כ לא יהיו נאמנים להעיד
רמת פלוני ,ודו״ק בזה .אולם י״ל דאף לתי׳
א׳ דלעיל אשה מכוערת וזקנה לא יהיו
נאמנים להעיד ע״ז ,דדוקא באשה שמראיה
טוב י״ל כנ״ל דחושבת שיניחוה לזנות עמה
ולכן לא ברחה מהם אך זקנה ומכוערת לא
חושבת כן דיודעת ועכ״פ חושבת שאין
צריכים אותה לזה ואין מצוי לזנות עם זקנה
ומכוערת ,וא״ב י״ל דאף לתום׳ לא יהיו
נאמנות לזה ,והבן בס״ד.

יהד< י<הי*רד
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אם מותר להכות עכו״ם

ע״ז (מג ).אמר ריב״ל פעם אחת הייתי
מהלך אחר ר״א הקפר בריבי בדרך ומצא שם
טבעת וכו׳ מצא עכו״ם גדול ואמר לו בטלה
ולא בטלה ,סטרו ובטלה ,ש״מ תלת וכו׳
ע״ש .והנה מדהכה לעכו״ם חזי׳ דליכא
איסור בזה ,דאל״כ ודאי דלא היה מכהו
ואע״פ דהוי לתועלת .ונר׳ דהוי דבר פשוט
שמותר שכן האיסור דלא יוסיף פן יוסיף

[תלמד מזה בכתובות (לג ).ראסור להכות,
ועי׳ במכות (כג ).ומש״כ בזה] איירי שלא
להכות ישראל וע״כ שלעכו״ם מותר .ולרוב
פשיטותו לא אמרה הגט׳ דש״מ דאף מותר
להכותו ,דז״פ שמותר .וכן מדוייק ברש״י
בפ״ג דכתובות שם בד״ה ופרכינן דהאיסור
הוי רק להכות לישראל ,וכן יעוי׳ ברש״י
בסוטה (טז ).בד״ה והלכה וכו׳ ואסור להכות
את ישראל בחנם שהרי אמרה תורה לא יוסיף
וגר ,ובגיטין (כא רע״ב) ברש״י בד״ה לא
אפשר למקצייה ,דשייך במצות ואינו רשאי
לחבול בו וכו׳ עכ״ל[ ,וע״ש במהרצ״ח],
ובב״ק (פז ):ברד״ה דאין אדם רשאי לחבול
בבתו דהא ישראלית היא ועבר על לא יוסיף
וגו׳ וברפ״י דסנהדרין (פד ):בד״ה א״ה וכו׳
שהרי כל ישראל הוזהרו על חבלת חבירו
ז*כ׳ לא יוסיף וגו׳ ,ובמכות (ט ).ברד״ה
שאין בה יעו״ש דמדוייק כנ״ל .וכן יעוי׳
ברש״י בדברים (פכ״ה פ״ג) שב׳ לא יוסיף,
מכאן אזהרה למכה את חבירו ע״ש .וכן
יעוי׳ ברמב״ם ברפ״ה דחומ״ז שכ׳ דאסור
לאדם לחבול בין בעצמו בין בחבירו וכו׳
יעו״ש ,וכ״ה לשון הטושו״ע בחו״מ (ר״ס
ת״כ) דאסור להכות חבידו וכו׳ [ויל״ע שלא
כ׳ אף דאסור להכות אף "את עצמו"
וכבר״מ שם] .וכן יעוי׳ בחינוך [בריש מצוה
מ״ט] שב׳ שנצטוינו בדין חובל בחבירו
לעונשו וכו׳ ע״ש.
אמנם נר׳ דרק כשהוי "לצורך ולתועלת"
דמותר להכותו ודומיא דר״א הקפר דהכהו
לצורך אך "לחינם" מסתבר דאסור דלא גרע
מאיסור דצער בע״ח שאסור להכות ולצער
כל בע״ח בלא צורך ותועלת.
אולם יעוי׳ ברמב״ם בספט״ז דסנהדרין
הי״ב שב׳ בזה״ל ,וה״ה לכל מכה את חבירו
שהוא בלא תעשה וכר ,לפיכך כל המכה את
חבירו אפילו הכה עבד הכייה שאין בה שווה
פרוטה לוקה וכר ,וכ׳ הכס״מ בזה״ל ומ״ש
אפילו הכה עבד ,למדו מדתנן בם׳ החובל
וכו׳ ע״ש ,ומשמע דלרבותא נקט כותי

מוריה ,שנה עשרים ושש .גליו! ז-י (שז-שי) ,אלול וזשס״ד
מוריה  -קמב (שנה כו ז-י) ירחון תורני  -מכון ירושלים עמוד מס (222הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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הערות והארות
שישראל לוקה על ידו וכ״ש שהוא לוקה ע״י
עבד שהוא מקיים מצות וכו׳ עכ״ל יעו״ש,
דלמד בדעת הר״מ דלוקה אף על הכאת
עכו״ם .אולם הכם״מ תמוה טובא ,הא הלאו
דלא יוסיף נאמר רק לישראל ,ודוקא עבד
דשייך במצות כאשה תחשב כאשה ולכן
ס״ל לר״מ שאסור להכותו ומשא״כ עכו״ם.
ולכן נקט הר״מ רק לעבד ראם הוי ס״ל
דה״ה לכותי הו״ל לכתוב לזה שכן הוי יותר
חידוש שלוקים ע״ז ,וצע״ג .וכן יעוי׳
בתפארת ישראל בספ״ג דמכות מי״ד [ביכין
אות ק׳] דהביא לכם״מ וכ׳ דהוא תימה וצ״ע,
ע״ש .וכן צ״ע מהעובדא דהכא עם ר׳ אלעזר
הקפר דמוכח דמותר להכותו.
וכן יעוי׳ בטושו״ע שם שב׳ דאפי׳ הכה
עבד כנעני של חבירו לוקה שהרי הוא חייב
במצות ע״כ ע״ש ,ומבואר דדוקא מדהוי
במצות כאשה אסור להכותו אך ב״נ שלא
שייך בזה נר׳ דשפיר מותר להכותו .ויעו״ש

בב״י שם ובכס״מ בפט״ז בסנהדרין שציין
לפ״ב דמכות (ח ):שב׳ דישראל גולה ע״י
כותי וכו׳ ,וע״כ דאסור להכות אף כותי שכן
גולה אם הרגו .אולם צ״ע בזה ,דיעו״ש בגם׳
דב׳ דעבד וכותי גולה ולוקה ע״י ישראל,
והיינו שאם הרג העבד או הכותי לישראל
בשוגג גולה לעיר מקלט ,ולכאו׳ צ״ע הא
עכו״ם אינו בתורת גלות כלל ורק לישראל
נאמרה ומה שייך אצלו גלות ,וכן עי׳
בדמב״ם ברפ״י דמלכים דב״נ שלא נתכוון
להרוג ה״ז פטור מכלום ולא שייך בפרשת
גלות וכו׳ יעו״ש ,וא״כ מהו שב׳ דכותי גולה
אם הרג ישראל ,אלא ע״כ צ״ל דאיירי למ״ד
דכותים "גירי אמת" הם ולכן שסיר שייכים
בגלות ,ולכן אף ישראל שהרגו גולה ע״ז ,אך
לא כן אם הרג לב״נ דבזה פטור מכלום,
וא״כ צ״ע בכס״מ .ודוחק לומר דאיירי שם
ג״כ כמ״ד רכותים גירי אמת הם אך אכן
בב״נ מותר להכותו.

הרב שלמה מיוגרום
ראש כולל הוראה ,אלעד

אמירת ההגדה בשבת הגדול
והמנהג לומר במנחה ההגדה מתחילת
עבדים היינו עד לכפר על כל עוונותינו
(ו־מ״א סימן ת״ל סעיף א׳).
מנהג זה שהזכירו הרמ״א מקורו בדברי
הראשונים .הראבי״ה (פסחים שכ״ה) כותב
שמקור המנהג מרב עמרם גאון וכן הובא
שהראבי״ה
אלא
המהרי״ל,
במנהגי
והמהרי״ל מדגישים שהמנהג הוא לחזור על
ההגדה עם הילדים כדי שידעו לשאול בליל
הסדר .אבל ב׳לבוש׳ כתב שאומרים ההגדה
מפני שבשבת זו התחילה הגאולה ,כידוע
מהנס שנעשה בשבת זו ,שלקחו בני ישראל
את פסחיהם ולא הזיקו אותם מצרים על אף
שהשה הוא אלהי מצרים.
ודעת הגד״א (הובא בביאור הגר״א שם
ובמעשה רב) שאין לומר ההגדה בשבת

הגדול וז״ל" :והמנהג לומר ההגדה שמאז
התחיל הגאולה ע״י לקיחתו .אבל הוא
דבר שאינו דהא מפורש במכילתא סוף
פרשת בא "שומע אני מראש חודש,
תלמוד לומר ׳ביום ההוא׳ ,אי ביום ההוא
יכול מבעוד יום ,תלמוד לומר ׳בעבור זה׳
— בשעה שיש מצה ומרור מונחים
לפניך" .ודברי הגר״א צריכים בירור,
דבמכילתא לא כתוב שאסור לומר את
ההגדה מראש חודש ,אלא דחיוב וקיום
המצוה של סיפור יציאת מצרים הוא
דווקא בליל ט״ו בשעה שמצה ומרור
מונחים לפניך ,ומנ״ל לדרוש שיש איסור
לספר ביציאת מצרים בשאר הלילות( ,ומאי
גרע משאר לימוד תורה).
ובאמת היעב״ץ בסידורו לומד שיש
איסור בדבר ,וכתב בביאור הגדה וז״ל:

מוריה .שנה עשרים ושש ,גליון ז-י (שז-שי) ,אלול תש ס״ר
מוריה  -קמב (שנה כו ז-י) ירחון תורני  -מכון ירושלים עמוד מס (223הח־פס ע״י תכנת אוצר החכמה
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כולל רמת השרון

לשאלת "בעלות אדם על עצמו"*)
(בראשית ב ז) "וייצר ה׳ אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפת באפיו נשמת חיים
ויהי האדם לנפש חיה" .כתב הרמב״ן בפירושו עה״ת וז״ל "ירמוז לנו הכתוב בזה מעלת
הנפש יסודה וסודה כי הזכיר בה שם מלא (ה׳ אלוקים) ואמר כי הוא נפח באפיו נשמת
חיים להודיע כי לא באה מן היסודות כאשר רמז בנפש התנועה (נפש שאר בעלי חיים) גם
לא בהשתלשלות מן השכלים הנבדלים (מלאכים) ,אבל היא רוח השם הגדול מפיו דעת
ותבונה ,כי הנופח באפי אחר מנשמתו יתן בו ,וזהו שנאמר (איוב לב ח) " ...ונשמת
ש־די תבינם וכו׳" ראה שם דבריו הקדושים והנשגבים בגודל ערך שרש נפש האדם
ושוני מהותה מיסודה גם באותן פעולות המשותפות לאדם ושאר בעלי חיים גם יחד,
ואף תנועותיו והליכות גופו משרש נפשו העליונה הם ולא מכח נפש הגשמית כשאר
בעלי חיים ,ודברי פי חכם ח״ן.
דומה ,ולאור דברי הרמב״ן הנזכרים אם נציג את השאלה השייך שתהא בעלות
לאדם על עצמו בגדרי ״בעלות״ מקובלת ,כמו מאליה תתקבל התשובה — שלילית .הוית
החיים של גוף האדם ואבריו לתולדותם אינה נובעת מכוחות של גשם ,וכנפש התנועה
בשאר בעלי חיים וערך חייהם ,אינו נמדד במושגים של ממון — "ויהי האדם לנפש
חיה( "...ראה רמב״ן שם) .וקל וחומר על עצם חייו ונפשו אשר אין בידו ליטלה או
לשעבדה לרצונותיו ,וכה הם דברי הרדב״ז פי״ח מסנהדרין הל״ו (בהטעימו הא דאין
ממיתין אדם ע״פ הודאת עצמו) "לפי שאין נפשו של האדם קנינו אלא קנין הקב״ה
שנאמר (יחזקאל יח ,ד) "הן כל הנפשות לי הגה וגר" הלכך לא תועיל הודאתו בדבר שאינו
שלו וכו׳ יעו״ש ,וראה דברי הרמב״ם פ״א מרוצח הל״ד יובאו לקמן בס״ד .ויש לכוין
הדברים בדברי הגמ ,ב״ק צא :גבי אי שרי לאדם לחבול בעצמו דלעגין קטלא כו״ע מודו

דאין בידו ודו״ק.
אמנם מאידך מציגו בגמ׳ ופוסקים דברים ,מהם המורים על זכות האדם בפעולות גופו
ואחרים המחייבים תשלומי ממון תמורת נפשו אם בכח או אף בפועל לשיטות ,וסוגיא
ערוכה בב״ק מ״ג אי יש דמים לבן חורין או לא ולהלכה נחלקו הפוסקים (ראה בספרתם

ואכ״מ) ,והנה לא מיבעיא למ״ד יש דמים לבן חורין הרי שנפש האדם נערכת במושגים
של ממון אלא אף למ״ד אין דמים לב״ח הגה לשיטות הוי רק ממיעוטא דקרא דהפקיע
דין תשלומי ממון והמירם בכופר באופנים ואמנם הוי לשיטות כתשלומים בעבור נפש
האדם ראה מחלוקת הגה׳ ב״ק מ .אי כופרא כפרה או ממונא ובספרי רבותינו ראשי
הישיבות .ואכמ״ל .ובאמת למ״ד יש דמים לבן חורין כתב האור זרוע פסקי ב״ק ס׳ רו—ז
בפטור רוצח אדם מתשלומי ממון רק מטעם קמ״ל בדרבה מיניה וכ״ה בשטה מקובצת

ב״ק מג ואמנם יתחייב לשלם לצאת ידי שמים ואולי גם תועיל תפיסה יעו״ש_.אבל ראה
סנהדרין עט :תנ״ד חזקיה ,וביראים ס׳ רז ,ובתום׳ ב״ק ד .בד״ה כראי ע״פ המהר״ם
וגחלת דוד שפירשו אחרת ויעויין חזון איש ב״ק ס״י אות ט״ו ,וברכת שמואל שם ס׳ כח,

*) מאמר זה מתוך סדרת מאמרים אותם כתב והכין הרב דוד צבי הופמן מחשובי אברכי
הכוללים של התנועה.
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ושו״ת מחנה חיים ח״א ת׳ צג בד״ה ולא אוכל דברים בזה ולעצם הדברים בארוכה בפי,
הרס״ג לרי״פ ז״ל ח״ג מדף קכ״ז ואילה והדברים קובעים מקום בפני עצמן.
מחלוקת נוספת מצינו בספרי הראשונים אשר גם שרשה נעוץ בשאלה הנזכרת והיא
האם הנרצח נקרא בעל דין ותובע במשפט הרוצח והאם קרובי הנרצח או קרובי יורשיו
כשרים להעיד במשפטו ,ראה דברים בזה שו״ת הרא״ש כ׳ גו ,מרדכי סנהדרין ס ,תרצה,
שו״ע חו״מ ס׳ לג סט״ז ובנושאי כליו שם ,וראה גם בגנזי הספרי ס,׳ט ובמשנת יעבץ
חו״מ ס׳ יג ,ובמה שציין לבית אפרים חו״מ ת׳ יב ומשכנות יעקב חו״מ ת ,טו ,ומורשת
יעקב שו״ע עדות שם ,וס׳ לאור ההלכה עמודים של—א ובמה שציין ליד המלך פי״ג
מעדות הלט״ו ,מהרי״ט ח״א ת׳ קה ,תומים ס׳ לג סק״ט ,ונתיבות סו״ס לג ,ובמשובב
ואוז״וז !12M5W

שם ,והעירוני גם לדברי התום ,מכות ו .בד״ה אלא.
וכן לענין זכות האדם בפעולות גופו הנה מצינו שיכול לצער עצמו לצורך — ורב

ששת ור״י גרמו לסמא עיניהם משום מידת חסידות וכן גם ר׳ מתיא בן חרש — ולהכחיש
גופו במקום שכר ,וגם לענין מעשה ידיו הנה שכר פעולה לא בעי קנין וגם קטן שכר
פעולתו ממילא שלו ראה תוס ,סנהדרין סח :בד״ה קטן וקצות ס׳ רמג ס״ח ורא״ש ע״ז
סג .ועוד (והשוה עם גדר אומן קונה בשבח כלי) והיה זה באשר האדם היגו בעלים על
גופו לתולדותיו וכל דבר הבא מכח גופו קנינו הוא .והדברים עתיקין.
ואשר יראה בזה בגדרן של דברים דאם אמנם על עצם חיות גופו ונפשו כשל עצמם
אין אדם בעלים עליהן ואין בידו ליטלם או להשחיתם ולא מציגו גדרי בעלות על מושגים
♦
♦
*
?$וצר_החכמוז;
שאינם של גשם וחומר וכאשר נתבאר ,מכל מקום בתנו בידו תשמישי גופו ואבריו לצורכו
ותועלתו אם ברוח או בממון וכקנין הגוף אליו נחשבו ,וכל שאינו בוטל ומאבד עצם
חייהם וצורתם יש בידו לשעבדם לרצונו ולעשות עמהם כחפצו ,ואחרי אשר זכויות אלו
נכללים בגדר מושגי ממון שפיר שייך שתהא בעלות עליהם .ודו״ק.
ויסוד הדברים מושרש בשו״ע הרב הלכות גזקי גוף ונפש סעיף ד׳ וז״ל "אסור להכות
את חבירו אפילו הוא נותן לו רשות להכותו כי אין לאדם רשות על גופו כלל להכותו
ולא לביישו ולא לצערו בשום צער אפילו במניעת איזה מאכל ומשתה אלא א״כ עשה דרך
תשובה שצער זה טובה היא לו להציל נפשו משחת וכר ראה שם עוד אופנים של צורך
דשרי ,הרי שדקדק לכתוב "דאין לו רשות על גופר ,אך רק לעגין להכותו או לצערו שלא
לצורך בלבד אבל במקום תועלת וצורך ישנה רשות לאדם על גופו לנהוג כחפצו וכאשר
נתבאר .וראה ים של שלמה ס״פ החובל ובקר׳א בשו״ע הרב שם ואכמ״ל [ובס׳ לאור
ההלכה (אשר העירני לדברי הרב ז״ל) הביא דברי הרב הנזכרים ודקדק מלשונו לקבוע
כיסוד ־כללי דאין לאדם רשות על גופו — והשוה למש״ב אנו בפירושו].
אשר לפי״ז יתבארו הדברים אל נכון בס״ד דבמקום שהנדון עצם החיים לתולדותם
הרי שאין שם ומושג בעלות נתפסים עליהם ואין נפשו ענינו וקנינו ושפיר אין בכוחו
וסמכותו להודות במשפט מות על חיובו וכדברי הרדב״ז הנזכרים וגם כגון ברוצה אין
גואל הדם ,על אף דישנה לו זכות תביעה על רצח קרובו ולשיטות אף זכויות ממון ,יכול
לפטור הרוצח מעונשו בכופר ממון אחרי אשר הנדון נטילת נפש אשר היא קנין הקב״ה,
וכה הם דברי הרמב״ם פ״א מרוצח הל״ד וז״ל "ומוזהרין ב״ד שלא ליקח כופר מן הרוצח
ואפילו נתן כל ממון שבעולם ואפילו רצה גואל הדם לפוטרו שאין נפשו של זה הנהרג
קגין גואל הדם אלא קנין הקב״ה וכר" ע״כ .אבל במקום שהנדון רק עצם אבדן זכויותיו
ויכולת שימושו בגופו לתולדותיו ,אחרי אשר ניתנו בידו ושפיר מיחשב בעלים עליהם
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במו שנתבאר למה לא יתחייבו לשלם תמורתם .וגם בפעולות גופו יתחייבו ממילא בשכרו.
וראה גדר "תשלומי חבלה בס׳ חי׳ ר״ח הלוי טו״נ ,וחי׳ רי״ז הלוי מכתב ו׳ ,אבן האזל
פ״ה מחובל הל״ו ,אבי עזרי שם ,חמדת דניאל זבחים עא .בשם הגריי״ר מפוגיבז׳ ז״ל,
לבוש מרדכי ב״ק ס׳ כו ,ובפי׳ הרס״ג שם ,ובגדרי זכיות בן נח בבניו וזכותו בגופם
למכירתם גם במקור ברוד ח״ב ס׳ מ ,ובמש״ב בשם הגריי״ר מפוניבז׳ ז״ל ,גור אריה
יהודא להגרמא״ל זמבה ז״ל שו״ת ת׳ ט—י בשם אביו הגר״ט ז״ל והאור שמח ,תורת
ישראל דף קט ,:בית האוצר כלל א אות ו׳ ,לקוטי סופר מ׳ ב׳ .ויש לפתח הדברים לנושאנו
בדבר מושגי ממון בבני אדם ובמקו״א כתבתי בזה.
*

שורות הבאות כוללות משא ומתן בבירור גדרי חיובי חבלה ואיסורם ודין הובל ומזיק
ברשות_ וחובל במקום רפואה לתולדתם בדבר העברת אברים בעיקרי השיטות בזה
בהשוואה להנחות הנזכרות מבלי להכנם לפרטי הדינים והראיות ודברי הפוסקים בהם,
ונמסרו בזה יסודות הדברים לבדם.

איפור חיזק ממון חכירו ,וגדר מזיק כרשות
מבואר בתורה דהמזיק ממון חברו חייב לשלם שנאמר (ויקרא כד כא) "ומכה בהמה
ישלמנה וגו"׳ אבל אינו מפורש איסור להזיק (מלבד איסור "בל תשחית" אשר איננו
נידון במסגרת זו) אבל באמת וודאי שאסור להזיק ממון חבירו .וזה מבואר להדיא בגמ׳
קידושין מב :דמקרי שליחות להזיק — שליחות לדבר עבירה ,אלא שעדיין איכא למימר
דמדרבנן בלבד הוא דאסור וע״פ דברי המשנה למלך פ״ב מרוצח דגם בכהאי גוונא אין
שליחות יעו״ש .אמנם יש להוכיח מהגמ׳ בגיטין נג :גבי שיטת ר״מ דקנס היזק בשגגה
היזק שאינו ניכר "דכי קנם רבי מאיר בדרבנן" ופרש״י וז״ל "מטמא ומדמע איסורא
דרבנן הוא כיון דלא שמיה היזק אין כאן איסורא דאורייתא ובו"׳ משמע בהדיא דאילו
מזיק ממש קא עביד איסורא דאורייתא (ועי׳ נתיבות לב ס׳ לד).
ונראה דיסוד האיסור להזיק ממון חבירו נלמד מדין השבת אבידה שחייבתו תורה
להציל ממון חבירו אפילו מהפסד שלא בא על ידו והוזהר בלאו (דברים כה ג) "...לא
תוכל להתעלם" וכל שכן שמחוייב שלא להזיק בידים ועיין שערי תשובה לר״י ש״ג אות
ע׳ (ופירושו על אבות בד״ה משה קבל) דברים בזה .ואפילו על מנת לשלם אסור להזיק
מדאורייתא כן יש לדייק מדברי התום׳ ב״מ לא :ד״ה אם יש .ואפילו להציל ממונו בממון
חבירו על מנת לשלם אסור כמבואר בראשונים ז״ל בסוגיא "דאנסוהו להראות" ב״ק קי״ז
יעויין בשטמ״ק שם וכן במתניתין קי״ד גבי "לא יקוץ את שוכו" בשם המאירי וראה
רמב״ם פ״ה מנזקי ממון הל״א (מתוך ס׳ קהלות יעקב ב״ק סא וראה ברכת שמואל שם

כ׳ ב ע״פ הרשב״א ב :ועוד והדברים קובעים מקום בפנ״ע ואב״מ).
והנה במתניתין ב״ק צב .האומר קרע את כסותי שבר את כדי וכו׳ על מנת לסטור
כעור ,וכ״כ הרמב״ם פ״ה מחובל הלי״א יעו״ש .ופשטות הדברים מורה דאף איסורא ליכא
והיינו משום דכל יסוד האיסור נובע מחיוב מניעת הסבת נזק לזולתו ,וברשות חבירו
שפיר לא מיקרי מעשה איסור דמדעת חבירו שוב אינו מחויב למנוע הסבת נזק לו וכמו
דליתא למצות השבת אבידה באבידה מדעת ולשיטות הוי כהפקר (ראה הדברים בבית
יוסף טור חו״מ ם׳ רסד ,ובקצות שם) והוא מבואר.
ויש להוסיף ע״פ מה שיש לדון בפטור קורע כסות הבירו ברשותו ,אי הוי משום
דאע״פ דקרע כסותו והזיקו מכל מקום פטור מלשלם דהרי מחל לו מראש ,או דילמא דכיון
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שקרע כסותו או שבר בדו אחרי נתינת חבירו רשות לו ,שוב לא הוי מעשה היזק ואף
"סיבת חיוב" ליכא ,וכמו באדם המזיק לעצמו דפשוט דלא בעינן למיתי לדין מחילה
ורשות לפוטרו אלא כיון דבממונו הוא עושה זוהי זכותו לעשות ולהשתמש בו כחפצו.
וראה בקצוה״ח ס׳ רט ס״ק יא בסוף קטע הראשון וכן בס ,תכד סק״א דברים בזה ,וגם
לעניו פטור תשלומים במפתה אי בעינן לאתויי עליה מדין מחילה או דהוי פטור בסיבת

החיוב יעו״ש (ועיי׳ בטבעות זהב שם) ,וראה ספק זה בדברי התום׳ סנהדרין עג :ד״ה
במפותה לפירוש חזה איש סנהדרין ס׳ יט אות ז׳ יעו״ש באורך וראה יד המלך בהשמטות
להרמב״ם פ״ה מחובל הל״ג.
והנה אי נימא כהצד השני שזכרנו יתבארו הדברים בטוב דכיון דכל הזיקו הוי מדעת
הניזק ורשותו הנה בכהאי גוונא ליתא לדין היזק ואף סיבת החיוב ליכא ושוב גם איסורא
פשוט דליכא.
אכן מדברי הר׳ אלחנן הובאו דבריו בתום׳ כתובות גו :לפרש פטור הקורע כסות
ע״פ אמירת בעליה משום לתא דמחילה יעו״ש (וכן משמע משיטות הראשונים אשר הובאו
בקצוה״ח שם) ,נראה דהוי פטור לענין תשלומין גרידא .אמנם יש מקום לומר דגם לדעתו,
אחרי מחילת הבעלים הוי מיעוטא מ״מעשה היזק" ,ולכן גם משום זה אינו עובר איסור
בפעולתו ,ויש לעיין.
איסור חבלת חכירה ודין חוכל כרשות
כתב הרמב״ם פ״ה מחובל הל״א ת״ל "אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין בחבירו,
ולא החובל בלבד אלא כל המכה אדם כשר מישראל בין קטן בין גדול בין איש בין אשה
דרך גציון (בזיון נ״א) הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר (דברים כה ג) ״. ..לא יוסיף פן
יוסיף להכותו וגו"׳ אם הזהירה תורה מלהוסיף בהכאת החוטא ק״ו למכה את הצדיק" עכ״ל.
והנה בנדון על חיוב בחובל ע״פ מחילת הנחבל איפליגו אמוראי בגם׳ ב״ק צג.
באופנים שיכול ובסיבות שאינו יכול יעו״ש גם בראשונים ומפרשי השו״ע בארוכה ואכ״מ.
אכן יש לעיין באופנים דמהגי מחילתו לענין תשלומין אי נתינת רשותו מועילה גם להסיר
האיסור מהחובל ,וכדין הזיק ממון חבירו ברשותו כמו שנתבאר באות הקודמת ,אם לאו.
ודבר זה נפתח בגדול!ם_ושלש שיטות בדבר ;,ראשונה דעת הריב״ש ת׳ תפד ,וכן שו״ע
הרב חו״מ הלכות נזקי גו״נ סעיף ד׳ וראה גם בחוות יאיר ת׳ קסג ,חזון איש נזיקין
חו״מ ס׳ יט סק״ה ,מהרי״ל דיסקין ז״ל הו״ד בס׳ גדולי שמואל ב״ק רש״ש מגילה כח
ועוד ,דאסור להכות חבירו אפילו נותן לו רשות .שניה דעת הטורי אבן מגילה כז .בד״ה
אל תקרי לחלק בין הכאת הורים דלא מהני לבין שאר כל אדם דמהני וראה שאילתות
ש׳ ס׳ בד״ה ברם צריך מהו בסופה והשוה לטורי אבן ,ובס׳ לימודי ה׳ לר״י נג׳ארה ס׳ גז
הביא שיטות חלוקות בזה ועי׳ שחת בית יצחק יור״ד ת׳ קנט סק״י ומהר״ם שיק סה״מ
מ׳ מח ומשך חכמה ם׳ כי תבא עה״ס ארור מקלה או״א.
שלישית דעת המנחת חינוך מ׳ מח דבין הכאת הורים ובין שאר כל אדם מסתברא
דמהגי מחילה ונתינת רשות .וראה ראיותיהם שם ע״ס דברי הגמ׳ סנהדרין פד :ובמקום
אחר כתבתי בזה ואכ״מ .וראה(בס׳ לאור ההלכה עמ׳ ש״י ואילך ונסתייעתי בו בציוני השיטות.

4----------- -----

איסןר

ואשר יראה בזה בס״ד בהקדם בירור יסוד איסור חבלה וגדר חיובו ויש לפרשו בחרתי.
א .דין חיוב הנובע רק מזכויות הנחבל לבל יחבלוהו ומלבד דין חיוב תשלומי נזקו איכא גם
דין איסור ועונש על כך ,וכמו שנתבאר במבוא דזכות תשמישי גופו שייכים אליו ,ב .דין
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איסור ועונש דרמיא אקרקפתא דגברא לבל יחבול בחבירו לאם הבל איכא גם דין תשלומי
נזקו^ .וצר החכמה]

ולפום ריהטא נראה דבהא פליגי חני רבוותא ודעת הטורי אבן והמנחת חינוך וחלק
מהשיטות המובאות בלימודי ה׳ כפירושא קמא דחיובו נובע רק מזכויות הנחבל ואשר
לפי״ז על זכויותיו יכול למחול ושרי .אבל דעת הריב״ש ושו״ע וסיעתם באידך פירושא,
:אה״ת
ואחרי דהוי דין אקרקפתא דגברא מצד עצמו אין ענינו לנחבל ולא כלום ,ושוב איד תועיל
;1234547

רשותו.
והנה הטורי אבן הביא ראיה לדבריו מדברי הגט׳ ב״ק צג .דהיינו דיש אופנים דחובל
ברשות פטור מתשלומין יעו״ש .וביאור דבריו דרוצה לומר דאי לא מהגי רשותו לפטור
החובל מאיסורא דחבלה ,והיה זה משום דאין ביד האדם להרשות חבלה בגופו ,א״כ גם
לענין תשלומין שוב לא יפטר ודו״ק .ולהמבואר הנה כל ראיתו רק לפירוש הראשון
שזכרנו אבל לפירוש בתרא דהוי מצוד .אקרקפתא דגברא ללא קשר לזכויות הנחבל שפיר
מתחלק דין פטור תשלומי ממון מחיוב ואיסור חבלת חבירו .אשר לפי מה שכתבנו בדעת
הריב״ש ושו״ע הרב ודעמהם החלוקים על דעתו דסברי כפירוש בתרא שוב אין ראיתו
ראיה כנגד שיטתם ודו״ק.
ובדעת הטורי אבן עצמו שכתב לחלק בין הכאת הורים לשאר כל אדם וכ״ה כנראה
לשיטות בס׳ לימודי ה׳ יש לפרש על דרך שכתבנו ,ושיטתו דרק איסור הכאת אב ואם
הוי דין אקרקפתא דבן ולא הוי מזכויות האב בבנו (וכבר מטו בבי מדרשא דברים בזה
בכבוד הורים ות״ח ,וראה חי׳ רי״ז הלוי ת״ת ,ועוד ואכ״מ) ולכן אף אם ימחול אין רשותו
מעלה ולא כלום ,אבל איסור חבלה בשאר כל אדם הוי יסודו מזכויות הנחבל ומהני רשותו

וכמו שנתבאר[ .ואל תשיבני מהא דאזהרת מכה אב ואם וכן כל אדם חדא אזהרה היא
מ״לא יוסיף" ואיד נחלק גדריהן כי כבר פירשוה דהוי רק כגילוי מילתא דגם הכאת הורים
בכלל ,וראה ברמב״ם בספר המצות שמנאם לשני לאוין אחד הכאת הורים (ל״ת שיט)
ואחד הכאת שאר כל אדם (ל״ת ש) ,וראה אבי עזרי פ״ה מחובל הל״ג ובתורה שלימה
משפטים כא יז ואכמ״ל].
אמנם באמת עצם הדברים אינם מוכרחים וגם לדעת הטורי אבן והמנחת חינוך יש
לפרש כפירוש בתרא אלא שדעתם דבכהאי גוונא דהוי מדעת הנחבל וברשותו שוב גם
התורה לא אסרה .וכן להריב״ש וסיעתו אפשר לפרש כפירוש הראשון ודעתם היא דמכל
מקום אין בכוחו ומסמכותו להרשות חבלת עצמו ,ואם כי על תשלומי נזק חבלתו יש בידו
למחול ,מכל מקום מעשה חבלה הוי ואם חבל בו עבר בלאו.
אכן להמתבאר במבוא הנה עצם דברי הטורי אבן והמג״ח צריכים עיון מיסודם
דבמקום חבלה שלא לצורר ותועלת הן אין האדם בעלים להרשות חבלתו ואיד יפטר
החובל על סמך הרשאתו וביותר באופן שחובל חבלה שאינה חוזרת שעל עצם חיות האבר
לא שייך שם בעלות לחול עליה וכמש״ג.
שרש איפור חבלת עצמו ,וגדר חיוב מאגד עצמו לדעת
והנה בעצם שרש דיונם יש להעיר דלכאורה הרי להלכתא החובל בעצמו אסור ראה
ביאור הגר״א יור״ד ס׳ רלו סק״ו ורלט סקי״ז ואם כן הוא הדין שאסור לחבירו לחובלו אף
ברשותו ,וכן להיפך במקום דשרי לחבול בעצמו או לשיטות דאדם מותר לחבול בעצמו למה
לא תועיל נתינת רשותו לשאר כל אדם .והנושאים חופפים ביסודם.

ואשר יראה בזה בהקדם גדר איסור חבלה בעצמו דילפינן לאיסורו מק״ו מנזיר דנקרא
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הרב דוד צבי הופמן

חוטא אע״פ שלא ציער עצמו זולתי מיין ראה ב״ק צא ,:ולא איכלל בפרשת חבלות דשאר
כל אדם דילפינן מקרא ד״לא יוסיף[ ,,ואם אמנם כתבם הרמב״ם בחדא מחתא ומשמע
דתרווייהו מהא קרא ד״לא יוסיף ,,גפקא — ראה לשונו לעיל — היינו דלבתר דילפינן מק״ו
אית לן למימר דקאי קרא אף בכהאי גוונא דאסור והוי גילוי מילתא בעלמא — ראה
מפרשים שם וב״ח טור חו״מ ס׳ תב ,ובאבי עזרי פ״ג מדעות הל״א — ומכל מקום לא הוי
אותו איסור וראה לקמן בס״ד] וראה בפירוש הרס״ג לרי״ס ז״ל ח״ב מדף מו ואילך בד״ה
איברא משא ומתן מקיף בדין חובל בעצמו אי לוקה ובפלוגתא דרבוותא בזה והשוה לכאן.
וצריך לימוד מהו שרש חילוקם ושוני דיני חיובם.
דוגמא נוספת לאיסור הכולל האדם עצמו ואחרים ביחס אליו וגם כאן שובים דיני
חיובא ,יש לראות בדין דלהלן .כתב הרמב״ם פ״א מרוצח הל״א וז״ל ,,כל הורג גפש בן

אדם עובר בלא תעשה שנאמר (שמות כ יג) "לא תרצח" וגו ,,ואם רצח בזדון בפני עדים
מיתתו בסייף שנאמר (משפטים כא כ) "נקום ינקם" וכו ",עכ״ל .ובפ״ב הל״ב כתב וז״ל
......וכן ההורג את עצמו כל אחד מאלו שופך דמים הוא ועון הריגה בלו וחייב מיתה
לשמים ואין בהם מיתת בית דין" ,עכ״ל .וראה בפרדס יוסף (בראשית ט ו) מש״ב אופנים
לחייב מיתת בי״ד למאבד עצמו .ובהל״ג וז״ל "ומנין שכן הוא הדין שנאמר (בראשית ט ו)
"שופך דם האדם באדם דמו ישפך" זה ההורג עצמו שלא על ידי שליח" ,ואך את דמכם
לנפשותיכם אדרוש( ,,שם שם ה) זה הורג עצמו וכר ,,עד כאן לשונו ולכאורה מאי שנא.
והנראה בביאור דברים אלה בס״ד דהנד .כבר מטו בבי מדרשא לדון ביסוד חיוב מיתה

ברוצח אי הוי בעבור הומר העבירה או מתוקף חומר עצם איבוד נפש .ואשר יראה דבהא
חלוק דין מאבד עצמו לדעת מדין חיוב רוצח חבירו ,דהנה קרא ד,,לא תרצח" קאי ביסודו
ברוצח חבירו ועליה קא מזהר רחמנא ואם עבר חייב מיתה ושרש חיובו גם מחומר עבירת
הלאו ,אבל במאבד עצמו לדעת אם כי "שופך דמים ועון הריגה בידו" אחרי דלא בו איירי
קרא הנד .חיובו רק מתוקף חומר מציאות איבוד נפש ,ועונש מאבד עצמו לדעת מסור בידי
שמים בלבד .ומה תואמים הדברים ,דמגה הרמב״ם דק חיוב מאבד עצמו לדעת עם שוכר
הורג להרוג את חבירו או שכפתו והניחו לפני הארי וכיוצא בזה (ראה הל״ב) במסגרת
הלכה אחת ,והיינו דיסוד דינם אחד שפיכות דם ללא מעשה עבירה דרציחד .ודו״ק ועי,
מנחת חינוך מ ,לד ,ובמש״כ בקונטרס מצות בני נח ס׳ ה.
ובדרך זו יש לפרש גם גדר איסור חבלת עצמו וחילוק דינו מחבלות ,שאר כל אדם,
אשר חיובם גם מחמת עבירת הלאו ד״לא יוסיף ,,דבכהאי גוונא איירי קרא ,אבל חובל בעצמו
אם כי מצער כל גופו ולא רק מיין בלבד כנזיר ,ומכל שכן דעובר איסור ונקרא חוטא מ״מ
קרא ד״לא יוסיף ,,הנאמר לעונש לאו דחבלה לא איירי בו ושפיר לא לקי לאותן שיטות,
וראה אבי עזרי שם (וגסתייעתי בחלקו) ובמחלוקת הראשונים אי חלה שבועה לחבול
בעצמו (ראה קובץ השיטות באנציקלופדיה תלמודית ערך חובל הערות מא—ה) ויל״ס
ואכ״מ .אמנם בעצם דברינו ובגדרי מאבד עצמו לדעת יש לפלפל טובא ובספרי האחרונים
האריכו בזה וראה שו״ת חיים שאל ח״א ת׳ מו באורך ובס׳ יביע אומר ת״ב חיור״ד ת׳ כד
ובספרים שציין ,והדברים קובעים מקום בפני עצמן.
אשר לפי זה יתבאר מה שיעדנו לפרש בראש דברינו דאמאי לא ילפינן דין היתר או
איסור חבלה ברשות מהיתר או איסור חבלת עצמו ,ולהאמור יסוד דינם ושרש חיובם שונה
מיסודו ,ולכן אף אי נימא דחובל בעצמו פטור ליכא למילף לדין איסור חבלת שאר כל אדם
דגם בהאי סטרה תורה ,דאם מצינו דלא נאמרה פרשת חיוב חבלה דמעשה צער עצמו
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בנעשה ברשותו ומדעתו ,איו לנו ללמוד לפרשת חיוב חבלת חבירו מדיבא ד״לא יוסיף" אף
בנותן רשות ומדעתו .וכן להיפר אי נימא דחובל בעצמו אסור ,מכל מקום ליכא למילף
דאף פרשת חבלת חבירו גם באופן שנותן לו רשות ומדעתו איתא ,ואפשר שמועילה רשותו
דלא מיחשב כמעשה עבירת לאו ד״לא יוסיף" ולא לקי כשיטות דחובל בעצמו לא לקי.
והשוה למש״כ במבוא ויל״ם וקצרתי.

הכלה כמקום רפואה ,והעברת אכרים
(שמות כא יט) ״ורפא ירפא״ — תנא דבי רבי ישמעאל ורפא ירפא מכאן שניתנה
רשות לרופא לרפאות ,ב״ק פה .ועוד .ביאור הדברים בל יאמר הרופא מה לי ולצרה הזאת
שמא אטעה בסממנין ואזיק או ח״ו אקטול נפש וכד׳ או שמא החולה יאמר כזאת וימאן
להתרפאות לזה אמרה תורה שחייבים הם ומצווים לעסוק ברפואות ובאם לא עבר הרופא
על ידיעותיו אין עליו כלום .גם אינם נחשבים כעושים נגד רצון שמים שעשאוהו לזה חולה
וכו׳ יעויין ככל הנזכר בתוספת בס׳ תורת האדם לרמב״ן סוף שער הסכנה ,וחדושי הר״ן
סנהדרין פד :ובראשונים ב״ק שם ובאסיפת השיטות בס׳ תורה שלימה משפטים אות שע״ו.
אמנם דין רשות לרופא לרפאות מקיף יותר ואף במקום רפואה שע״י חבלת חברו שרי
והינו מצווה על כך וכה הם דברי הגמ׳ סנהדרין פד :דאיבעיא להו בן מהו שיקה דם
לאביו ,רב מתנה אמר (ויקרא יט יח) ״ואהבת לרעך כמוך״ — פרש״י לא הוזהרו ישראל
מלעשות לחבריהם אלא דבר שאינו הפץ לעשות לעצמו — רב דימי בר חינגא אמר (ע״פ
ויקרא כד כא) "מכה אדם ומכה בהמה" מה מכה בהמה לרפואה מותר אף מכה אדם לרפואה
מותר יעו״ש בסוגיא איך ילפיגן לרב דימי לגבי אב וראה גם תוס׳ עט :בד״ה מכה
ובמהרש״א ואכמ״ל ,ובהמשך הסוגיא לענין אי אף בדאיכא אחר שרי לבן ובמחלוקת הפוסקים
מה (וראה גם ס׳ גשר החיים ח״ב קוג׳ ד׳ תשובות).

ביאור הדברים ,הנה אע״פ שלשון ד»גמ׳ "בן מהו שיקיז לאביו" מורה שהנדון הינו רק
לענין בן לאביו אבל בשאר כל אדם ידעינן מילפותא שהיא ,מ״מ משמעות הסוגיא אינה כן
אלא דהוה נדון כללי למקום רפואה שע״י חבלה דלא מצינן למילף מ״ורפא ירפא" המתיר
אופני ריפוי רגילים בלבד — [דאל״כ הנה מלבד דעיקר דברי רב מתנה ושרש היתרו
להקזה בבן לאביו הלא אינם נלמדים ישירות מקרא ד״ואהבת לרעך כמוך" דאיירי בשאר
כל אדם דע״ז הלא ליכא נדון כלל הכא אלא הוא מלמוד אחר (כמו שיבואר בס״ד) וא״ב
הלא עיקר הטעם חסר מן הספר ,גם שרש מחלוקתם אינו נראה דפליגי בהאי גופא .גם לומר
דדברי הגמ׳ נסבו רק לענין בן לאביו בלבד ומשום דבשאר כל אדם הרי בידם למחול
ולהרשות חבלתם אין הדברים נראים ,וראה לעיל עמוד ג׳ דברי הרבה מהפוסקים דאין
בסמכות אדם להרשות חבלה בגופו] — אלא דמאותה ילפותא אית לן למילף גם לענין בן
לאביו ושיעור הדברים הוא כדלהלן .דעת רב מתנה דמקרא ד״ואהבת לרעך כמוך" ילפינן
דפעולה שאדם עושה ברצון לעצמו אין סברא שתיאסר לאחרים לעשותו לו ולכן כאן דהוי

במקום רפואה ושרי לאדם לחבול עצמו דזכותו להשתמש באיבריו ואף להכחישם וכד׳
לצורך ותועלת ובמקום הכרח אף להפסיק חיותם לתועלת חיותו שהיא העיקר (והשוה
למש״כ במבוא) ועושה כ״ז מרצון ,שוב הותר אף לאחר לרפאותו אף רפואה שע״י חבלה.
ומאחר דרק חומר העונש שונה במכה אביו ממכה שאר כל אדם אבל מעשה המחייב שוה
בתנאיו ,שפיר ילפינן גם לעגין בן לאביו דשרי במקום רפואה .אבל דעת רב דימי דמקרא
ד״ואהבת לרעך כמוך" ליכא למילף לענין הנדון אלא דשרי משום דילפינן מהיקשא ד״מכה
אדם ומכה בהמה" דמכה שאר כל אדם ואביו בכלל פטור.
מוריה ,שנה שלישית ,גל׳ ו—ז (ל—לא) ,אלול תשל״א—תשרי תשל״ב
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הרב דוד צבי הרפמן

קד■.

אכן יש לעיין בגוונא דאין החבלה כשלעצמה רפואתו וכגון בקוטע הרופא אחד מאבריו
או מעבירו ממקום למקום (כגון בנתוחים פלסטיים) ע״מ להציל אבר אתר בלבד דכאן
במקום קטיעה הרי הזיק ואד דהוי מתוך מטרה לרפאות אבר אחר ,מי שרי ,האם כיון
דמקום זה חבול ונפגע שוב לא מציגו למילף היתרא ,או דילמא כיון דאכתי לצורך רפואה

הוא אם כי לאבר אחר שוב לא מיחשב חבלת איסור בכה״ג.

והנה נדון זה קשור בשאלה הכללית של השתלת אברים לתולדותם אשר אינה נדונח
כלל במסגרת זו ואף אין בידי בזה ולא כלום ,אך דומני שלהבא לדון בנושא יש לו מקום

לעיון בסוגיא הנזכרת דהנה נראה לתלות נדוננו בדבר חבלה לצורך רפואת אבר אחר
בפלוגתא דרב מתנה ורב דימי ,ולדעת רב מתנה דילפינן מקרא ד״ואהבת לרעך כמוך" וכל
פעולה נמדדת ונערכת לפי משקל האישי של האדם לו היה הדבר נוגע לעצמו ובמקום שאף
לעצמו היה מסכים ומשום דתועלתד וחשיבותו מרובה (ומה״ט גם שרי ליה) שוב שרי גם
לאחר (וכמובן שהדבר נמדד בדרך כלל של בני אדם ולא רק לפי אדם מסוים זה) הגה
באופן שדרך כל בגי אדם להעדיף אבר זה או מקום זה על קודמו אף דישאר המקום
הראשון חבול ונפגע והוי מעשה חבלה בגופו ,מ״מ שרי מאחר דהוי לצורר אחר וברצונם
של כלל בני אדם וכשאר תשמישי גופו שהותרו לו וכמו שנתבאר .אבל לדעת רב דימי
רסואהממש דאף מעשה חבלה ליתא וכמו במכה בהמה כפי
מציגו להיתר רק במקום דהוי
|אוצר החכסה|
שפירש״י בטעם דפטור "דהא לא הזיקה" והיינו דאף סיבת חיוב ליכא ,ואחרי אשר ישאר,
אוחו מקום חבול ונפגע לית לן ילפותא להיתרא ודו״ק.

ויש להדגיש דבמקום העברת אבר מאדם לחברו דנמצא דלא נעשה כל מעשה רפואה
ותועלת באותו אדם הנחבל ואף באופן של העברת אבר מהורים לבנם אשר דרך כלל בג״א
להסכים לכך הנה נראה דאף לרב מתנה דיש מקום לדון לדבריו בחבלה בעבור רפואת אבר
אחר ,כל זה דוקא_ באותו אדם אשר מזכותו להשתמש בגופו לתועלתו ובמקום הכרח אף
בהפסד אבריו לתועלת נפשו וכנזכר ,אבל להעבירם לאדם אחר אין מסמכותו כלל ואין ביד
מי להסכים לכך באשר אין גופו ואבריו נתונים בידו זולתי בתנאים הנזכרים ,וכמו שנתבאר
>
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בארוכה במבוא.
•>

עוד יש לדון בדבר היתר הקזת דם לצורך חולה אחר שלא במקום סכנה דלכאורה הוי
חבלה שלא לצורך רפואת האדם עצמו ולהמתבאר לכאורה אסור .וראיתי בשו״ת אגרות

משה חחו״מ ת׳ ק״ג שנשאל בזה ונושא ונותן בארוכה ומסיק להיתר ומטעם דעצם הקזת דם
הוי רפואה ולאו לכל דבר אמרינו נשתנו הטבעים לגמרי (וראה בס׳ פסקי הלכות לר״ד
פרידמן ז״ל מקרלין ח״א בקונטרס התשובות משא ומתן מקיף בגדרי השתנות הטבעים

ובחזון איש יור״ד ס׳ ה׳ סק״ג ויבמות ס׳ נ״ז סק״ג ,ועוד) .גם לפי מה שנתבאר יש מקום
לדון אי שרי לחבול לצורך רפואה גם שלא מדעת החולה ונגד רצונו ואי הוי בעלים לענין
זה (ושוב לשיטות לא יותר לרפאות אחרים ע״י לקיחת אחד מאבריו אף במקום פקוח נפש.
ראה שו״ת בנין ציון ח״א ת׳ קס״ז—ע״ג לענין אי שרי לגזול ממון להציל נפשו בירור
מקיף בסוגיות הגמ׳ והראשונים ועי׳ שו״ת מהר״מ שיק יור״ד ת׳ שמ״ז וכמובן דיש לחלק
כשהניצול יהיה האדם עצמו).

מוריו /שנת שלישית ,גל׳ ו—ז (ל—לא) ,אלול תשל״א— תשרי תשל״ב
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וינברגר /׳ &׳* 6

בשם מהר״ם מרקנאטי אם אמר השר
מישראל הנח לי לקצוץ אבר אחד מאבריו
שאינך מת ממנו ובאם לא אמית את ישראל
חבירך דחייב להניח שיקוץ לו אבר ,וכן
כתב תום׳ יו״ט ביומא פ״ב דאם אומרים
לישראל סמא עינו של פלוני ואם לא נהרגך
יכול לסמא עין פלוני ונראה דלא אמרו
סברא מאי חזית אלא נפש בנפש שאין
אבר,
דוחים נפש מפני נפש אבל בסכנת
^_7ח1 234567
יכול לסמא עינו כדי שלא יהרגוהו ופשוט
שכל זה אם יש חיוב לשני דאם אין חיוב
מה פתאום שיוכל לסמא את עין חבירו,
אלא שהרדב״ז בתשובות חלק ג׳ סי׳ תרכ״ה

פסק מפורש דאין שום חיוב ומסביר זאת
משום דלא מצינו בתורה שאדם יהי׳ מחויב
להביא עליו אונס ואפילו סכנת אבר בלבד
ואדרבא צריך לימוד מיוחד שמחויב להצילו

בגופו כשאין סכנה וגם לרבות ממונו ועוד
מוסיף דצריך שמשפטי תורתנו יהיו מסכימים
אל השכל והסברא ואיך יעלה על דעתנו
שיניח אדם לסמא את עינו או לחתור ידו
ורגלו כדי שלא ימות חבירו ,אי לכך פוסק
הרדב״ז דאין שום חיוב אלא מידת חסידות
היא ואשרי חלקו מי שיכול לעמוד כלומר
דחיוב אין אבל רשאי לעשות כן ,וכן סובר
היד אברהם ביו״ד סימן קג״ז דאינו מחויב
להניח לקצוץ לו אבר שלא ימות ומוכיח
זאת בחיבורו על הרמב״ם בפרק כ״א מהל׳
אישות ועיין שם___________ ________ .
אלא שעדיין יש פה גקודדרשאאריך עליה
קצת את הדבור ,האם בנידון זה של השתלת
אברים שאין סכנה שייך לומר רשאי ומידת
חסידות כמו שכתב הרדב״ז ,או אולי יש
לומר דד״יות וע״י זה ברור שיחסר לו אבר

מאבריו לא שייך הסכמת אדם לזה כי האדם
איננו הבעלים על גופו ואבריו להמיתן או
להחסירן ממנו.
הרמב״ם בסרק א׳ מהלכות רוצח הל׳ כ״ד
פוסק :מוזהרין בי״ד שלא ליקח כופר מן
הרוצח ,ואפילו נתן כל ממון שבעולם

_aז/

ואפילו רצה גואל הדם לפטרו ,שאין נפשו
של זה הנהרג קנין גואל הדם אלא קנין
הקב״ה .ויותר מוסיף "בעל התניא" בשו״ע
הרב בהלכות נזקי גוף הלכה ד׳ ,דאסור
להכות את חבירו אפילו נותן לו רשות
להכותו ,כי אין לאדם רשות על נופו כלל

להכותו .הוא מוסיף נקודה חשובה מאד,
דלא רק נפשו של האדם לא שייכת לו ,אלא
אפילו גופו ואבריו שייכים להקב״ה ,ואין
לו שום בעלות פרטית עליהם .וראיה לזה
יש מהגמ׳ בסנהדרין דף .פ״ב ,וז״ל :רב לא
הרשה לבנו להוציא קוץ שנתחב בבשרו,
ומר בריה דרבינא לא הרשה לבנו לפתוח
כוויה כדי להוציא ממנה ליחה ,דילמא תביל
והוי ליה שגגת אסור .מקשה הגט׳ אי הכי
אחר נמי ? ולמה דוקא בגו דהרי כל ישראל
הוזהרו על החבלה משום לא יוסיף .מתרצת
הגט׳ דאחר שגגת לאו ,ואלו בגו שגגת חנק.
ולכאורה יכל האבא לתת רשות לבנו ולאחר
ואפילו שגגת איסור לא יהיה ,אלא משמע

שרשות אינה מועילה לחבלה בגוף.

רואים ,איפוא ,שהקב״ה נתן את החיים
לאדם שישתמש בהם ,אבל לא שיהיו קנויים
לו לעשות בהם כאדם העושה בתוך שלו,
ולקחת את זד .מאדם יכול רק הקב״ה ולא
האדם עצמו דהוא אינו בעל הבית ע״ז כמו
שנאמר "הנשמה לך והגוף שלך" ,ולס״ז
יתכן לומר דבנידון דידן אין רשות לאדם
לתת מאבריו להצלת חבירו.
אלא דעדין יש לדון דהנה יש אחרונים
הסוברים דמועילה נתינת רשות להכות את
חבירו ,דה״מגחת חנוך" במצות מ״ח פוסק
דאם אביו ואמו או חבירו גותן לו רשות
להכותם אינו עובר בשום לאו או איסור,

והראיה שהבאנו הוא דוחה .ששם היה
חשש דילמא יעשו חבלה שלא לצורך בשוגג
שלא ברצון אביו ,אבל אם אביו מוחל ודאי
שאין שום איסור .ומוסיף המנחת חנוך
דאע״פ שלא מצא זה מפורש מ״מ הסברא
נותנת כן .וצ״ל מה סברתו .וכן סובר ה״טורי

מוריה ,שנת רביעית ,גל׳ א—ב (לז—לח) ,גיסן—אייר תשל״ב
כא (שנה ד א־ב) ירחון תורני  -מכון ירושלים<קבצים וכתבי עת ,ספרי זכרון ויובל !> { }1עמוד מס  67הודפס ע״י תכנת אוצר החי
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אבל יותר נראה דסובר התום׳ דגשמים סימן קללה כל החג מפני דהרי יש

חיוב לישון בסוכה כל החג ואין חילוק בשינה בין לילה הראשונה וכל החג ועל זה
שפיר שייך סימן קללה בגשם ,ובאמת צריך עיון ליישב שיטת הרמב״ם למה אין
סימן קללה מצד השינה כל החג.

ואמר ידידי הרוצה בעילום שמו דלא קשה על הרמב״ם משינה דאינו
דומה שינה ולאכילה ,דהרי אינו מחוייב לישון בסוכה כשאינו רוצה לישון רק אם
רוצה לישון חייב לישון בסוכה על כן לא שייך לומר דזה סימן קללה דאינו יכול
לישון ,משא״כ באכילה מחויב לאכול בלילה הראשונה אף אם אינו רוצה לאכול

ועל כן שייך בו סימן קללה.

(ועכשיו ראיתי שעמד בזה המאירי בריש תענית ועיי״ש וגם כתב דר׳

אליעזר לשיטתו ,ולא הזכיר שם דר׳ אליעזר חזר בו ,ואולי לומד דהמשנה בתענית
נשנית לפני שחזר בו ר׳ אליעזר כמו המשנה בסוכה).
3״ 1מ״ג

למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל וגו׳.

כתב חידושי הרי״ם פרשת החודש וז״ל :הטור מקשה למה אין אנו עושין
סוכות בניסן שאז יצאו ממצרים ,וי״ל כתיב ז׳ ימים תשבו בסוכות למען ידעו

דורותיכם וגו׳ ונראה מזה כי סוכה צריכה ועת ולכן קבעה התורה את חג הסוכות

אחרי יו״כ אז אחרי שנתכפרו עונותינו וסוכות איתא ראשון לחשבון עונות יש

לנו אז הדעת ,ע״כ.
ולענ״ד יש להעיר מסדר הברכות בשמו״ע דקודם אומרים אתה חונן

לאדם דעת ואח״ב הרוצה בתשובה וסלח לנו (ועיין מגילה יז ):ולכאו׳ לפי דבריו
הי׳ מן הראוי קודם לבקש מחילה ולחזור בתשובה ואח״כ לבקש דעת.
כ״ד כ״א

ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת.

פרש״י ,ומכה אדם יומת ,אפילו לא הרגו אלא עשה בו חבורה שלא נאמר
כאן נפש ובמכה אביו ואמו דבר הכתוב ובא להקישו למכה בהמה וכו׳ ומה בהמה
בחבלה שאם אין חבלה אין תשלומין אף מכה אביו ואמו אינו חייב עד שיעשה בהם
חבורה ,ע״כ.
ויש להעיר מהגמ׳ סנהדרין פד :ואימא אע״ג דלא עביר ביה חבורה אלמה

תנן המכה אביו ואמו אינו חייב עד שיעשה בהן חבורה אמר קרא מכה אדם ומכה
בהמה מה מכה בהמה עד דעביד בה חבורה דכתיב בה נפש אף מכה אדם עד דעביד
מטעמי יעקב פיש ,יעקב יחזקיה בן אהרן צבי אביגדור עמוד מס (223הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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מטעמי

יעקב

חבורה ,מתקיף לה ר׳ ירמיה אלא מעתה הכחישה באבנים הכי נמי דלא מיחייב אלא
אם אינו ענין לנפש בהמה דהא אי נמי הכחישה באבנים חייב תנהו ענין לנפש אדם,

ע״כ7־
וא״כ רש״י הביא את ההוה אמינא של הגט׳ אבל למסקנא לא לומדים

מההיקש ,ועוד יש להעיר דמרש״י בחומש משמע ד״נפש" מלמד למיתה ולא
לחבורה שכתב "שלא נאמר כאן נפש" ועיין ברא״ם ,ומהגמ׳ הנ״ל רואים שלומדים

מ״נפש" רק חבורה ,ועיי״ש ברש״י.

?ןה׳"ח

5234547

ושוב מצאתי בספרא סוף פ׳ אמור שלומד מההיקש וז״ל מה מכה בהמה

עד שיעשה בה חבורה אף מכה אדם עד שיעשה בו חבורה" ולכן לא קשה על רש״י
מסנהדרין כי הוא פירש כמו שמובא בספרא.
אולם לפי הספרא צריך ביאור מהו בבהמה שהכחישה באבנים וכי נאמר

דפטור הוא על שלא עשה חבורה ?

*

*

*

פרשת בהר
כ״ה כ״ט

ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה וגר.

כתב רבינו בחיי כי יש בפרשה הזאת התעוררות ורמז והבטחה לישראל

בגאולת שעבוד ארבע מלכיות ,ובמדרש מובא ואיש כי ימכור בית מושב זה

הקב״ה שמכר ביתו לכשרים בית מושב דכתיב כי בחר ה׳ בציון אוה למושב לו ,מה
אירע בו דכתיב וישרוף את בית ה׳ ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל
בית גדול שרף באש ,עיר חומה דכתיב ואת כל חומות ירושלים סביב נתצו כל חיל

כשדים ימים תהי׳ גאולתו בתוך שנתים ימים זהו שאמרו רז״ל שני אלפים ימות
המשיח.
ואמר או השיגה ידו ונגאל כלומר בכסף והיא הגאולה בתשובה הנמשלת

לכסף כי כשם שהכסף לבן וטהור כך התשובה מטהרת הנפש ומלבנת העונות,

וכו׳ ,עיי״ש.
ולענ״ד י״ל כפשוטו דהגאולה תהי׳ על ידי הכסף כדכתיב ציון במשפט

תפדה ושבי׳ בצדקה והכסף מרמז על מצות צדקה.
כ״ה ל״ו

אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלקיך וחי אחיך עמך.
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ובדבריו אלה צריך להבין ששם בפרק החובל הביאה הגמרא מברייתא דיכול נשבע להרע לעצמו יהא פטור ת״ל להרע
או להטיב וגו׳ .אמאי דתני במתניתין התם דאין אדם רשאי לחבול בעצמו ובעי לדחות דלהרע לעצמו היינו שלא יאכל
ואקשי ליה ומסיק תנאי היא דאיב׳ מ״ד אדם רשאי לחבול בעצמו .ואיכא מ״ד אין אדם רשאי אלמא הך ברייתא דנשבע
להרע לעצמו אית לה דאדם רשאי לחבול בעצמו ופליגא אההיא דהחובל .וצ״ל שהרב ז״ל חושב דלמאי דמסיק בתר
הכי אמאי דבעי מאן האי תנא דאית ליה אין אדם רשאי לחבול בעצמו דר׳ אליעור היא דדריש וכפר עליו מאשר חטא
על הנפש דמהך דרש׳ דרשי׳ דאין אדם רשאי לחבול בעצמו .תו לא מוקמי׳ ליה כתנאי דכיון דהך דאין אדם רשאי
לחבול בעצמו מדרשא דרשי׳ ליה שבועה חלה עליו .ולא הוה מוקי לה כתנאי .אלא קודם שידע שמדרשא ידעי׳ ליה.
תדע דמעקר׳ בעי לאוקומי בנשבע שלא יאכל .משמע דבתענית שבועה חלה עליו ואסור החבלה לא למדנוה .אלא
מאשר חטא על הנפש שלמדו ממנו אסור התעני׳ כמבואר שם בדברי רש"? ובמקומות הרבה בגמרא .ולולי דברי הרב
צ״ל דבמסקנא אף בנשבע שלא לאכול א״א לאוקומי הך תשבע להרע לעצמו דנשבע שלא לאכול נמי מדאורייתא הוא
ושבועה את׳ חלה עליו ופליג אסברתו הא׳ שהי׳ סובר דשבוע׳ חלה לנשבע שלא לאכול .ולדברי הר״ן היינו דבעי גמר׳
מאן תנא .אע״ג דר״ע קאמר מאן דרוצ׳ ליד׳ אי הך תנאי הוא דוכפ׳ עליו דלא הוי אלא דרשא ושבועה חלה עליו .ואע״ג
דאין גדולי המפרשים מודים לו בזה שהתוספות בשבועות גבי אביא נשבע להרע כתבו ז״ל כלה הך בבא לא צריכה.
אלא לאשמועינן דאדם רשאי לחבול בעצמו דפלוגתא היא בהחובל .והרשב״א ז״ל בתשובה סי׳ תרי״ו כתב ודקא קשיא
לך הא דתני פ׳ שבועות שתים בתר׳ יכול נשבע להרע לעצמו ולא הרע יהא פטור ת״ל להרע והחובל בעצמו דאורייתא
הוא .וס״ל תשבע להרע לעצמו היינו שנשבע לחבל בעצמו וכו׳ לא היא .דנשבע להרע לעצמו היינו כשנשבע שלא
יאכל ודברי הרשב״א צ״ע.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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« וזפתת בי-עקד הקת ?ארץ מצתם_על"בן אנצי מצ־וף
לעשות' את־הרבר הזה' ':ים כה” א כי־יך־ה ריב בין
אנשים וננשו אל־הטשיפט ושפטום והצדיק^את־הצריק
בעל הטורים
כני כרס כר.יכ חכרת טל שם זכרו כיין לנכון (הושע יד) )6( :כי יהיה דג .סמן דנ ללקט שע״י לקט שכמה וסאה מדנים

רש״י

שפתי חבטים

אהרן משמע מה שאהרן סזא ננל חשונ :ת שרניט אמצעי
שנאשכוג קרויה שדרה שחמה לשדרה של אדם שמהנרות
את כנצעזת וכן ממונריס לו אשכלות קטטת כנקראין פסיגין
ופסיגין לשק התיכה מנתח לנתמיו תרגום ירושלמי מפשיק
יתיה לפכיגין וכשהפסיגין שוכנים זה על זה כמשאוי השוכנת
טל כתפוס של אדם לכן קרוי כתף .ונטף הם גרגר עננים
המהונרס הרנה נסוף השדרה ומטפים למטה כל אלו אינם
לעניים אנל כשאק נהם לא כתף ולא נטף אלא מפוזרק זו
היא לעטים .מצאתי .והרא״ס פירש כל שאין לו כסף ולא נטף
וכן כחלויין נראשי הזמורות הקראת נלשון יון סניאה שאין
נהם כחף שהן הפסיגין שזה על גני זה נו׳ ולא נטף שהן
הגרגרן התלויות נשדרות האשכלוח ונקרא הכתף פסיגה מפ;י
שטפהיק ניט לנין הכתף האהר מלשון מפהג ועולה שפירושו
מפסיק ועולה עכ״ל ועיין לעיל נפרשת קדושים ושם מפורש
יותר  :א פי׳ מדהל״ל ני יגשו אגשים אשר יהיה להם המשפט
ש״מ דה״ק אם יהיה דג סופם שיגשו למשפט ולא יוכלו
להתפשר כ״א ע״י משפט :ב כתרגומו וי״מ שהוא ל' נינה שהוא נר דעת לאפיקי חש״ו .ויש מפרשים שקאי אשוסט
כלומר והיה אם השופע מנק שעני וראוי להכות  .מצאתי :
הא טתק לעשה אין לוקק וס״ה לאו שאין נו מעשה ושניתן

(כא) לא העולל .אם מצאת ט שללוח לא תקחנה
(פאה מ״ט) ואי זו היא עוללוח כל שאין לה לא כתף
ולא כנוף יש לה אחד מהם הרי הוא לבעל הכיח.
וראיתי בנח׳ ירושלמית אי זו היא כחף פסיגין
ת זה על נב זה כסף אלו התלויות בשדרה ויורדות:
(א) כי יהיה ריב( .סארי) סוכם להיות נגשים אל
א המשפט אמור מעתה אין שלום יוצא מחוך מריבה
מי גרס ללוש לפרוש מן הצדיק הוי אופר זו מריבה:
והרשיעו את הרשע .יכול כל המממייבין בדין לוקין
תלמוד לומר והיה אם בן הכות ב הרשע .פעמים
לוקה ופעמים איש לוקה ומי הוא הלוקה למוד מן
הענין .לא תחסם שור בדישו .לאו ג שלא נתק לעשה

ספרי

ללב

(א) כי יהיה ריב .

אין שלום יוצא

מתוך טריבה ובה״א ויהי
1
בין רועי מקנה אברם ובין רועי מקנה
מי נרם ללוט ליפרש מן הצדיק ההוא
אומר זו מריבה (ועמדו שני האנשים אשר

ריב
לוט
הוי
להם

*nW ??*/

הריב) [אף כאן] טי נרם לזה ללקות הוי
אומר זו מריבה:בין אנשים• אי! ליאלא אנשים
נשים (מנין) איש עם אשה ואשה עם איש
מנין ת״ל ונגשו אל המשפט  :ושפטום .בעל
כרחם :והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע.

התורה והמצוה

מגי

(א) בי יהיה ריב ונו׳ .הרבה שלשת יש בם׳ הזאת ,א׳ קושיי! המפרשים על חז״ל שפי׳ שהפרשה
נאמרה בסי שעבר על ל״ת שבתורה שרובם הם מאכלות אסורות ועריות וכדומה איך יטנס
י
בשם ריב בין אנשים ,וצס״ד בעדים זוממין מדבר וכגון שהעידו עליו שהוא בן גרושה יקשה ג״כ איך
יטנה בשם ריב בין אנשים .ב׳ פשהות הכתובים הוא שכשהשופט יבין •שאין די להרשע בהעונש שקצבה
המורה יכהו שד כפי בינש על דבר קל עונש •קל ועל דבר ממור עונש ממור ,ויבדלו או במספרם או
בהזקם ,וכן נהוג באזיע שמלבד החוק הקבוע יכהו שד השופט כפי בינתו ,וגם חז״ל בסנהדרין (שם מ״ו א׳)
אר״א בן יעקב שמעתי שב״ד מניס ועונשים שלא מן הדין ואפי׳ עונש מיתה ,ומדוע למדו רק מפי השמועה
ולמה לא פירשו הפרשה הזאת באופן הזה ,ג׳ התורה אמרה ארבעים ,ומז״ל אמרו ל״ס ,ד׳ משמע
שהשופט בעצמו יפילו ויכהו וכן מנהגם באזיע וניתנים טעם שאם השופט בעצמו יעשה המשפט יחן לב יוסר
שלא לשת המשפט ,ה' ע״פ הפשט הזהיר שלא להוסיף מכה רבה וחז״ל אמרו שאם הוסיף אף מכה א׳
חייג ,ומ״ש חז״ל מלמד שהראשונות הם מכה רבה יקשה איך צותה התורה להכותו מכה שהיא רכה ,ו'
מס שפי' שונקלה אחיך הוא שנתקלקל  , wהלא הפשט הוא שאס יכהו כאכזריות הלא הוא נקלה בעיניו
ותצא הוא אחיך ,ונקדים ב׳ הקדמות ,א) הפרשה הזאת כחובה בוי״ו החבור ונגשו ,ושפטום  ,והצדיקו
וגו׳ ,ורק ארבעים יכנו לא יוסיף כתוב בלא וי״ו החבור ,מפני שהפרשה הזחת עיקר כתיבתה בשביל אזהרת
ארבעים יכט לא יוסיף (והוא ע״ד כי יקס איש אשה שכתוב יכולה בוי״ו החבור עד לא יוכל בעלה הראשון
ע״ל) ,ושראה שענין המלקות כנר היהמסור בידם ,ונרמז כפ׳ שפחה מרופה שכתוב .בה בקרת תהיה ודרשו
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ל:תמא ולארטלתאןהי :מ ותדבר ארי 2בךא דעיתא
לא תעללבתיץ לג
באך^א"ךמצרים_על בן אנא מפפןדך' ?מעבד ;ת פרעטא הדין 6:ארי יהי דץ
הפרי
יכול כל מרשיעים לוקים ת״ל והיה אם בן (כך כל ׳מצוי!  biחפשה שיש בה קום פשה והרי הול
הכוה הרשע פעמים לוקה ופעמים אינו לוקה .לוקה) ת״ל לא תחסום שור מה חסימה מיוחדת
ועדי! איני יורע איזו הם הלוקים ת״ל רא שאין בה קום ועשה הרי הוא לוקה כך כל
החסום שור בדישו מה הסימה מיוחדת מצות מצוה לא תעשה שאק בה קום ועשה הרי הוא
ל״ת והוא לוקה כך כל שהוא מצות לא לוקה .ר״ש אומר והצדיקו את הצדיק צדקהו
תעשה הרי הוא לוקה( .או) [יכול] כל מצות לא כדי שלא ילקה :והפילו השופט .מלמד שאין
תעשה שיש בה קום ועשה הרי וצא לוקה טלקין מעומד :והכהו [לפניו במספר] .שליש

התורה והמצור.
״ז״ל בקריאה ההא ,ובפוש״ר ויפרו אוהו ,רק שבא להזהיר אף שהוא רשפ ומצוה להכותו אפפ״כ נל

הכהו ייתר מהמספר  ,והאריך הכתוב באריכות יהרה ללמוד מזה כל פרשי דיני המלקוש כאשר יס׳.
ופל פי זה יותר השאלה הב׳ שאם כדברי הפשטנים הלא המלקות בעצמם הם מדוש יוכר
מאזהרת ההוהפה ,ונם כאשר נפרש שנדי רשעתו פי׳ שיהיה די לפי רשעתו ,הלא די בעונש שקצבה ההורס
לכל דבר ,ובפרט שלפון די במקום שלא נאמר והומר פי׳ בצמצום לא פחות ולא יותר ,ופי זה יכיל להגביל
בצמצום העונש על העובר א׳ ממצות ה׳ ,והלא כתיב (משלי ה׳ ו׳) ארח מיים פן שפלש נעו מעגלותיה לא
תדע (ופ״ש מז״ל שב״ד פכים ועונשים שלא פן הדין בפי׳ אמרו שש שלא מפני שהיה ראוי לכך אלא מפר שהשפה
צריכה לכך שהוא רק למגדר מלסא לפי רשעת הדור ולא לפי רשעת הפושה) ,ב) הדברים שבין אדם לחברו
יקרא דבר שמובט מניןפה ,כפ״שכי יהיה להם דבר (שמוה יחנה) ,יבא דבר שניהם (שם כב ח׳) ,פי
כמל דברים יגש אליהם (שם כד יד) ,יקום דבר (דברים יפ פו) ,ולא יכונה בשם ריב כי הדבר יובא צפני
השואפים ויוציאו לאור הדבר כמ״ש וכל הפס על מקומו יבא בשלום (שמוח יח כג) ,ואף אס יקדה שלא יצא
המשפפ לאפחו כגון אם לוה בלא עדים אז שהלוה שלם ושכח סליקה השפר ,פכ״ז השוס נעשה רק ע״י
מעשה שלא כהוגן ,וריב הוראתו ויכוחי דברים כשיחוכחו ופי״ז יצא דבר עוות ,ונפרש אחה מהם .ויהי ריב
בין רועי מקנה אברם (בראשית יג ׳') שלפי ד׳ מז״ל וגם לפי הפשס שרועי מקנה אברם מיהו ברועי לוס
מלרפות בשדות אחרים פפני שהוא גזל ורועי לוש אמרו שלא יחושו לגזל והגיע דבריהם לאברם ולוס ומיחס
ג״כ אברס בלוש ולוס אמר שלא יחוש לגזל וכאשר ראה אבדם שליש לא ימוש לגזל מיד א״ל ההפרד פעלי
ומ״י הויכוח •הפרד לוש מאברם ומקדושתו ,וק ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק (בראשית ט כ‘) שע״י
הויטח יצא שהתפשקו עמו ,וכן וירב הפה פס משה (במדבר כ׳ נ׳) ע״י הויכוח שאמרו למה העליתנו ומשה
אמר שמעו נא המורים ידוע מה שיצא .וביוקר הראה 3פ' שופטים (דברים יש סו) פ״פ שנים או שלפה פדים
יקום דבר קרא הענין שהעידו בפס "דבר" ואח״כ גבי כי יקום פד המס כתיב (שם יז) ועמדו שני האנשים
אשר להם הריב ,וקרא פתה הפנין בשם ״ריב״ ,מפני שעדים זוממין נעשה רק ע״י ויכוחי דברים כאשר
יתבאר ,וגבי זקן ממרא אמר בהחלה כי יפלא ממך "דבר" למשפס (דברים ח ח׳) ואח״כ דברי "ריבות*
בשפריך .מפני שבעת ההפק קודם שעמדו לממן אין זה ריב כלל ,אבל כשסנהדרי קשנה עמדו למנין !הוסכמו
ע״פ רוב דעות לדעה א׳ רק שזקן זה המרה בהם ,זאת יקרא ריב ,וזשה״כ דברי ריטת בשעריך ,פי׳
סבשעריך במושב הסנהדרין יהיה דברי ריבית שמזה יצא דבר ואז היכף וקמח ועלית אל המקום ,וכן כאשר
יראו שאמד מישראל רוצה לפטר על אמה ממצות ה' אשר לא תעשינה יאמרו לו שהתורה ציתה פלא לעשות ,
וכשיראו שלא ישמע להם יהרו ט ויאמרו לו פיפפרו לב״ד ויקבל עונשו ,ובזמן שהיה הכה בשופטי ישראל ידע
המושא שיפנש ולמה פשה זאת ? וזה רחוק מן השכל שבשביל הנאה קניה יקבל עליו עונש המלקות& ,לא שכך
היה הדבר שהמושא השיב להם ידעתי שאתם עושים דברים ממורים מזה ,ואם יברר הדבר נמצא שהם פסולי
עדות ואז אף אס יודה לב״ד על מעשה הרשע לא יענש מפני שהעדים הם פסולי פדות ,נמצא שהיה ריב
ביניהם הם אמרו שלא יעשה האיסור והוא השיב שהם עושים איסורים חמורים מזה ,ובמושב הב״ד יתחזק
יותר הריב הם אומרים עליו שהוא רשע שעשה כך וכך והוא יאמר שרשפתס יותר גדולה ,וכן הדבר בעדים
זוממים שהמה באים לב״ד ומעידים על א' בפניו שפשה מעשה שפנשו מימה או מלקוח והתרו בו והוא אומר
ששקר יאמרו וי״ל עדים שיזימו אותן ,ונהיה הריב בפני הב״ד שהם יאמרו עליו שהוא רשע והוא יאמר
בהם רשעים ,ומובן הדבר שמן הסתם מלבד הריב שנפשה פתה בפני הב״ד יש ביניהם ריב כנר ,דאל״ה
סה הנאה להן שימיתוהו או שילקוהו הב״ד ,ואף אס עדותן בדבר שבממון נקרא ג״כ מריבה דמובן הדבר
שעשו מפני מריבה ,או שקבלו שכר והרוצה להוציא ממון ע״י פדי שקר וגס המעידים שקר בעד בצע כסף
יצא
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ודדשיעו את־די^ע :־ךהעזאם־בןהכות ילטע וד׳פילי
בעל הטורים
«דיס <ה מס זה :כמשפט וששעוס הכיפס גומד סמכות בשל*ה( :נ) והיה חס  pהכת הופע .ק הוא לשון סנם לוסד־
לד  pisרנה נפנין האומד שאומדן אתו כמה טסת ראו נקנל וגונו אותו מנוח כראות להשתלש  piדנד מער ק יקה
(משל• לו (ג״כ נקה■ פ נחירק וכן נ! נח) שאגד הסנה והקיאה  pi .יהושע ק נו! שהיה מלא סכמה וסנה .והפילו
כשופש .והפיצו גגי' כפולה .שצדן שתהיה הרצועה כמלה :נד נ' נמסרה .הנא ואידך והשיגה יח ומצא כד גאולתו .שנגאל
ונפסד( :ג) ונקנה נ׳ נמכרה .הנא ואיה (ישעיה עז) ונקלה ככוד מואב סק שנקלה כנודז שלא לסוסו יתד :אדך .סו׳

שפתי

רש״י

חבטים

גמזהרת סיתת נ״ד ושניק לתשלומי! וצאו שננננות כדודתא
במסכת ממש (דן י״ג) :ד הרי ג׳ ושעיוס אמת מלפניו כלומר
שליש לפניו 1נ׳ ידוש מאחוריו .ו״ט .כדי רשעתו היינו י ”ג
ומות משוס דק י״ג נר עונשי! הוא .לפניו ר״ל כנגד לנו
לאחוריו על גס דאוק נ׳ חלקיס קנס הוא גד .ר״ל נפש״ח
חתה הנ׳ :ו כלומר שצריך למנוח ולמסר נסנין ארנמיס חסר
אמת ולא שיאמר ל״ס אלא יאמר ארנעיס חסר אחת והנועם
נדי שלא ישכח דלקה אותו עוד מכה אחת ויענור מל ם!
זהין וגו׳ מש״ה היא מזכיר ס׳ מסר אחת כדי שיזמר וסט
ועי נירא שמזסר נהרא ע׳ ולא צ״ע :ז דהא הכא נתחלה

(מטח יג) ( :ב) והפילו השפט  .פלמי שאץ מלקץ
אוחו לא עומד ולא יושב אלא מופה  :לפניו כד»
רשעמו .ולאחריו כדי שחים ד מכאן אסרו סלקץ
אוחו שתי ידוח מלאחריו ושליש מלפניו (מטח נב) :
במספר( .שה) ואיש נקוד כמספר ה לסד שהוא דבוק
לומר במספר ארבעים ולא ארבעים שלמים אצא מנץ
שהוא סוכם ומשלים לארבעים ו והו ארבעים חסר
אחת( :ג) לא יסיף .מכאן אמדה עמה ז אח חברו:

התודה והסצוה

יצא מגדר דבר שהוראתו עניןסה ,ובא לגדר מריבה ,ויחפרש שם בשופטים ,ועמדו שני האנשים אשר להט
הריב ,האיש האחד הוא העד חמש האמור לעיל (אף שאץ ע״א נעשה זועם עד שחומו טלם אבל כ״ט שנא׳
עד הוא שנים) והאיש השני הוא האיש אשר עש ט סרה ,מפס שהעדים שחיפו צריכים להעיד בפני השמים,
והאיש שדברו ט סרה הוא המביאס ,ומעסה נבא לבאור הכתובים :כי יהיה ריב בין אנשים וגו׳ ימפרש
מל שני פסם ,האופן הא׳ כמעידים באחד שעבר על ל״ח שבמורה שהריב הוא שיאסרו שהוא רשע והיא יאמר
שהם רשפים כנ״ל ,ועשו אל הפשפש ושפשוס ,פי׳ שיחקרו אם י״ל עדים על רשעתם ,והצדיקו אח הצדיק
כשיראו שאץ ממש בדבריו שארו העדים בצדקתם ,ואחרי שהעדים כשרים המה אזי והרשיעו אה הרשע
יעייש לחקור עדוחס  .האופן הב׳ יחפרש בעדים זוססין (ש1מיל בש׳ שופשים מדבר הכחוב נדבר ששכל
לקיים ט כאשר זמם וכאן מיירי שמעידים שהיא בן גרושה ואף שלא העידו על דבר רשע ,אבל כק שע״י
עדוחס יפסלוהו סן הכהונה יקרא בשם ריב ,כי כאשר בדו העדים עליו דבר כזהטדאי היחה מריבה ביסהס),
והצדיקו אח הצדיק ,שנתברר שהם פדי שקר וממילא נשאר בכשרושו (צ״ע בעדים זופמץ שהעידו שהוא בן
גרושה מה והצדיקו שייך בזה,וצ״ל דמי שנמצא שכדבריו  pהוא נקרא צדיק כמו (משלי יח) צדיק הראשון בריט,
או שיש ליישב דמיירי שידוע שאמו היה בעלה הראשון כהן ונתגרשה ונשאח לכהן אחר ואץ ידוע אס אביו הוא
בעלה הראשון והוא כשר או נעלה השני והוא חלל ,והוא הביא פדים שהוא מהראשון והוא כשר ,והמה העידו
שהוא מהשני ואע״ם שי״ל ג״כ פדים אוקי חרי לבהדי הרי ונפסל על ידם מפני שאץ לו חזקת כשרוח
זאח״כ הביא עדים והזימואוחס ,וקאי והצדיקו אש הצדיק על העדים הראשונים שהם נשארו בצדקתם ,אבל
5״ע אם באופן כזה יהיו העדים חייבים מלקוח ,והיוחר נראה דבסנהדרין (דף י׳ ע״א) אישא אפר מולא
ד® לעדים זוממי! מה״ח מנין שהוא רק רמזולאע״פ הפשע ולמדו ®הצדיקו את הצדיק) והרשיעו אש הרשע
שיעיינו אם ההזמה היא אמת ,ולפ״ז יתפרש הספרי שאמר אץ שלום יוצא מתוך מריבה ומביא מיהי ריב
נץ רועי מקנה אברם שמורה על העדים המוחים מלעטר על ל״ס שבחורה ,ולפי נופהא הישנה ועמדו שני
שאנשים יורה שהריב הוא בעדים זופפין כס״ש ועמדו שני האנשים אשר להם הריב דגם פה מדבר בעדים
חומסים וסיים סי גרם לזה ללקות הוי אומר זו מריבה פי׳ שרק ע״י הויכוח שנקרא ריב הוא לוקה ,ומ״ש
בספרי אץ לי אלא אנשים ,נשים ,איש עם אפה ואשה עם איש ,לא יחק לא בעדים שמעידים שעבר על
ל״ס ולא בעד זומם עשני שהעדים רק אנשים ,אלא מפום דדריש ושפפוה שישפפום בע״כ יליף דאף מריבה
שבין מים יש לב״ד להכריחם ולשפטם ולהשקיס המריבה :
(ב) והיה אם בן הגות הרשע ,שעייט בהל״ם שעשה וים בו מלקום :והפילו ,אץ לפרש כפשוטו

שיפיצו לארן כדרך הנופלים ויהיה מושכב ,א) משוס שנלמד להלן שילקהו שליש מלפניו ושני םלי«
!.לאחריו שא״א כשהוא שוכב ,ב) כי שרש נפל יורה רק שהחטעע ממכץ® וע״פ רוב יאמר על המקום
טי

ששה נפ3

קעט מ»
אונקליס
/
בין גבתא ךוזכןך־בק לדע&ץידוגק .ויזמן ;ת זבאה ויךזיבון;ת דדבא :ג תהי

ספרי

מלפניו ושתי ידות מלאחריו :לפניו .שיהיה אין לוקה וסת (יטל יהא לוקה ומשלם ה״ל נדי
רשעתו) אין לוקה ומשלם:
(לוקה) [מלקה] ועיניו בו ולא שיהיה (לוקה)

[מלקה] ועיניו בדבר אחר .יכול יהיה לוקה לולג (נ) ארבעים יבנו .יכול ם׳ שלמות ת״ל
כמספר ארבעים מנין סמוך
וסת יכול יהיה לוקה ומשלם ת״ל כדי רשעתו
התורה והמצור.
כמו נושל בשדה ועוד הרכה (ובזה יתיישב פה שוהפול מעל הגמל (ברמשית כד סד) הרגם אונקלוס וסהרכ׳נס
מעל גמלא ,משני שלא נזכר להיכן נפלה ,וע״י נם לא נשלה לארן או שהעבדים הקיפוה) וק כאן דכהיב והפיצו
ולא אמר להיכן פי׳ שינפנפוהו ממצט הראשון וזה שאמרו לא עומד וצא יושב (וכ״ש לא שוכב גס מפני פעם
הא׳) אצא פומה :השופט והכהו לא שהשופס בעצמו יפילו ויכהו שא״כ לא היה לומר לפניו שאם הוא
המכה מוכרה שיהיה לפניו ,ואף שנזז״ל אמרו שלפניו קאי כל המוכה שיכהו שליש מלפניו ופני שליש מלאחריו,
אבל א״ע הי״ל לכתוב מלפניו ולא לפניו ,ע״כ שרק פ״פ צוויו נעשה וצק יקרא שהוא המפיל והמכה כאפר
נתבאר לעיל גבי כי הקצור :לפניו ,קאי על השופם שתהיה ההכאה בפניו שיהיה באותו מעמד ולא כדיני
נפשות שא״צ להיות בשפה שימיתוהו ,מפני ששם אחת דתו להמיתו ורק אולי ימצא לו זכות מופרים עמו שני
ה/ת אם •ראו שיש ממש בדבריו יחזירוהו ,אבל המלקות יש בו הרבה פרשים שהדיינים צריכים בעצמן לראות
שלא יכסו המנה יותר מכתו וגם לא בפחות פכחו ,וגס שאס יתקלקל ברעי יהיה נפמר .נס אס הפסק הרצועה
או שיראו ט תשש סננה יפשקו המכות כי התורה לא צוהה רק להכותו ולא להמיתו ,אבל היה לכתוב והפילו
כשופס לפניו והכהו שיהיה סמוך לפניו אל השופט ,ומדהמיך לפניו לוהכהו שמדבר גם על המוכה למדו שקלי
גס על הסונה שיכהו שליש מלפניו (ויהק שמז״ל ידעו מבנה האדם שאם יוכה במק״א לא יסטל הל"ע מטח,
א) שהמטה יהיו תכופות זו אחר זו ולא יוכל השיב רומו ,ב) שיההוה שם קטצח הדס ויבא לדלקת ,ואף
אם החלק המנוח בג׳ מקומות מלאחוריו ,יעשה השפה חזקה את הדס לצד פניו ,לכן בהכרח שיכהו גם
מלפניו להחזיר מרוצח הדס לאחריו ,וספר שמלפניו עצמות הצלעות אינם שלמים כמלאחריו לק אמר שליע
מלפניו ושני שלישים מלאחריו) :בדי רשעתו ,כדי הוא מפרש די ,ופירושו שההכאה תהיה די לרשעתו ,ונכ״ע
שיאמר די וצא אמר והותר פי׳ וצא יותר כמו דבש מצאת אכול דיך :במספר ,יש הבדל בין מנה לספר .מנה יורם
על המונה לדעת מה ביש לו או מה שהוא נותן ואז ידקדק אף באחת ,ומספר הוראתו פטם ואז לא ידוקדק
באחת ,וביותר יבא על מי פרוצה לעשות דבר בסטם ידוע ויש שהסכום מהחלק עוד לסכומים קפנים ומטלם
יהיה מום אחד כמו והפרה לך שבע שבתות פנים שבע שנים שבע פעמים (ויקרא כה ח׳) וספרתם לכם וט'
שבע שבתות (שם כג סו) (ומה בנאמר (שם סו כח) וספרה לה שבעת ימים שלפ״ז היה לומר ותמנה לם
שבעת ימים ,אבל .גס שם כל שבפה הימים הס סטס אמד שאם הראה בהם הסתור הכל) וק מונה מספר
לטכביס פי׳ שיש להכוכבים כמה מכפרים שהם סטמיס גדולים והשי״ת מונה המספרים ,ומספר שסוס
הנזכר כמה פעמים בסדר במדבר ,פירושו שהיו יודעים בכל בית אב כסה יש משם ראובן וכסה משמעון
וכדומה ,ובכל א׳ מהשמות ידעו גם שמות אבותם ,וכשהיו צריכים לאהד פי״ז היו מוצאים אומו ,וזה שאפר
לבימאבוהם במספר שפות (ובזה יובן מ״ש (הושעב׳ א׳) והיה מספר ב״י ומסיים ולא יספר ,וכפי שכתבנו
שמספר הוא סכום כך היא המליצה שבאיזה סכום יסכמו ג״י ,ומסיים שידובר הסטס שלהם באצה הדברים
במול הים אשר לא ימד וצא יספר) וא״כ במספר הנאמר כאן הוא כטם ,ובזה סמט חז״ל שהמלקות יהיו
משולשים שלשה פעמים י״ג שהם ל״ס ,ואס אמדוהו פלא יוכלו להכותו רק נ׳ לא היה לוקה' רק י״ח ג'
פעמים וי״ו ,ונס מקום ההכאות נחלק לג׳ מקומות שליש מלפניו ושני שלישים מלאחריו ,היינו שליש בכל צד
מכתפיו וגם כולם הם סטם א׳ לכמה פרסי דינים ,ומדלא אמר מספר רק במספר נלמד שבא גם על המנין
הפשוס ,א׳ פן ימן לו א׳ ימרה ,ב׳ שדרך כל מונה למנוח במתינות והמכה לא יכה פד שישמע מהמונה ,
זעי״ז יהיה צהמוכה ריוח מפס להשיב רוחו אליו ,ויש שכהט כי אחרי שהמכה ישים מפינו במספר המכות פן
יסעה ויוסיף אמת ויתחייב גס הוא מלקוח ועי״ז ימלש מעס כהו וירוה מה להמוכה ,ונמצא שבמספר י״ל ב׳
הוראות ,א׳ שימנה ,ב׳ שיהיה בסכום  .ואם במספר הוראתו על המנין ודרך הפונה להתחיל פא׳ נ׳ כסדר
וא״כ פד כמה יהיה מונה .ואפר הכתוב :

מנג
1

(ג) ארבעים יבנו פי׳ שימנה עד ארבעים והוה כמו שהיה כתוב פד ארבעים .וא״כ אנו מסופקים
אם
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ל^־תדוסם

ם ה כי־^בו

בעל הטורים

מל .שאס נתקלקל נרע׳ סנוור :ונקלה אחיך לעיניך וסמך ליה לא שחסס רמז שצריך לישן צפני השמש מכל מין זמין (ר tft
לא ישן לו יקלה כי הוא מנה כדאישא נגמ׳) :סמך לא תחסה כמלקות שרצועה שמלקין נה היא של עגל משוס ידע פור קונהו
ווה לא ידע קונו לפיכך יפרע ברצועה של עגל( :ה) כי ישט אשים ימח סמך ללא שהסם לומר לן ינמה שנפצה לפני כזנה■

רש״י

שפתי חכמים

«כה מישר ואעפ"כ כשיב וצא יוסיף כ״ש אס מכה אש
ונקלה אחיך  .כל היום קוראו רשע ומשלקה קראן
מנרי נחנם דשחלשו נאיהור שעוני נצא שעשה :ח דילפינן
אחיך ( :ד) לא תחסום שור ( .ב״מ לד) דבר הכחוב
שיר שור כ '1כיפרישיש לעיל :ם פי׳ כיון דשור לאו דוקא
בהווה והוא הדין לשל בהמה חיה ועוף ח העושים
א״נ לנשוב רחמנא לא הדוש בחסימה  :י ר״ל נדישו משמע
במלאכה שהיא בדבר מאכל אה כן למה נאמר שור
דיקא נשעח דישה א׳’כ יכיל יחסמנו מנמוך שצאינשעשדישה
ט להוציא את האדם (שם פט) :בדישו .יכול יחסמנו
יאח״כ יהא מושר לדוש  pבחסימה ש״ל כו׳ :נדאצ״כהל״ל
לא שדוש בשור בחסימה דמשמע דוסא נשעש דישה אסור
מבחון י ת״ל לא תחסום שור מ״מ כ ולמה נאמר
זמדכשיב לא חחסס משמע מ״מ וגדשו צדרשאאחרינא אשי כמו
דיש לומר לך מה דיש מיוחד דבר שלא נגמרה מלאכתו
שמפרש והולך למה נאמר דישו נו׳ וכעין זה פירשחי בסוף
(למעשר ולחלה) וגדולו מן הארן אף כל כיוצא ט
פרשש עהב על לא יסיצב איש וט׳ :ל ר״ל אס נסק על
יצא החולב והמגבן והמחק שאין גדולו מן הארן יצא
הלש והמקפף שנגמרה מלאכתו לחלה יצא הטדל בתמרים ובגרוגרות ל שנגמרה מלאכתן למעשר :
(ה) כי ישבו אחים יחדו( .יבמות יז) שהיסה להם ישיבה אחת בעולם פרס לאשת אחיו שלא היה בעולמו :

ספרי
לארבעים .ר׳ יהודא אומר ם׳ שלמות .והיכן
הוא לוקה [את היתרה] בין כתפיו :יכנו .ולא
על הקרקע .יכנו ולא על כסות .יכנו אין
מלקים שנים כאחד :לא יוסיף .אם היה מוסיף
עובר על לא תעשה .אין לי אלא בזט] שמוסיפים
על מנין של תורה על (נל,אומד ואומד) [אומד]
שאמדוהו ב״ד מנין ת״ל [לא יוסיף] פן יוסיף
מ״ט :מכה רבה .אין לי אלא מכה רבה מכה
מעוטה מנין ת״ל על אלה .א״ב למה נאמר מכה
רבה (מלמד שאין הראשונה מכה רבה) לימד על

הראשונות שהן מכה רבה :ונקלה (אחיך לעיניך)
מכאן אמרו נתקלקל בין ברעי בין במים
פטור  .ר׳ יהודה אומר האיש ברעי והאשה
במים [ :אחיך] .מלמד שכל חייבי כריתות
שלקו נפטרו מידי כריתתן .ר׳ חעיה בן (גמלא)
[גמליאל] אומר כל היום קורא אותו הכתוב
רשע שנאמר והיה אם  pהכות הרשע אבל
כשלקה הכתוב קוראו אחיך שנאמר ונקלה
אחיך[ .ומה אם העובר עבירה אחת נוטל
נפשו עליה העושה מצוה אחת עאכו״ב שתנתן

התורה והמצוה
אם עד בכלל או לא עד בכלל ולכן לא נוכל להכותו יותר מל״ט פן יעבור על לא יוסיף ,
שאסרו התורה אמרה ארבעים יכנו ואחו רבק ובצרי חדא ,פי׳ שרבק חששו על ספק שמא יעבור על לא
יוסיף  ,ואם במספר פי׳ סכום אס על הסכום הפשוט ודוקא ארבעים א״כ הוא מיותר הלא כתיב ארבעים
יכנו .ואם כוש הסכום שיהיו המכות משולשים היה לכתוב ארבעים יכנו במספר שהיה לומר תחלה הסכום
המקרי ובמספר להורות הסכומים הקטנים  .וגס הייט לומדים שימט אותם טדלא כתיב מספר ,ומדכתיב
הם במספר ולא ארבעים .ולא
במספר קודם ארבעים ונם יש סוף פסוק בינתים יורה דעיקרהמלקוח
יוכל להיות פחות מארבעים שהרי חמר ארבעים לכן נלמד שהוא סכום של ארבעים שדרך כל הסובא דבר
שאף אס ימסר לו אחת יהמר הסכום השוה ,כמו וספרתם לכס שבע שבתות ואמר תספרו ממשים יום
הה שאמר בגס׳ אלו כתיב ארבעים במספר הו״א ארבעים במנינא .פי׳ ארבעים הוא שעור הקצוב ובמספר
יורה על המנץ .אבל כיון דכתיב במספר ארבעים סכום שהוא סוכם את הארבעים .שבלשון סטם גם
ל״ס יחשב לארבעים :
תה לשון הרמב״ם (פרק י״ז מהלכות סנהדרין הלכה א׳) .לפיכך אמרו חכמים שאפילו הבריא ביותר מכין
אותו ל״ס .שאס יוסיף לו אחת נמצאת שלא הכהו אלא ארבעים הראויות לו ,ותמהו כל המפרשים
שהרי נגס׳ שם מטאר דלמדו ק מהמקרא .והנראה לי שמה שאמר ז״ל אסרו חכמים רצה לומר שלמדו כן
מהמקרא מדלא כתיב ארבעים במספר וכתיב במספר ארבעים ופרשו שכוונת הכתוב שילקהו במספר כזה
שלא יטא רק לידי ארבעים ולא יותר לפי שהמונה עלול לטעות באחת לפיכך אם ילקהו ל״ס לא יוכל לבוא
רק לידי ארבעים שהוא ראוי באמת לזה אבל אם ילקהו ארבעים יוכל לבוא לידי ארבעים ואחת .וזה שאמר

הכתוב

}
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לו נפשו] .ר׳ שטעון אומר ממקומו הוא מוכרע
שנאמר כי■ כל אשר יעשה מכל התועבות
האלח ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם
ואומר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם
(והרי דברים ק״ג ומה אם מדת פורענות המטפל
בהם בעוברי עבירה הרי הוא כעוברי עבירה המפסל
בעושי סצוה עאכ״ו .ר׳ כמעון ברבי אומר ומה הדם
שנפשו הל אדם קצה הימנו הפורש ממנו מקבל שכר
סוב גזל ועריות שנפשו של אדם מחאוה להם ומממדחן
הפורש מהם פאכ״ו שיזכה לו ולדורותיו עד סוף כל
הדורות) [הא כל היושב ולא עבר עבירה
מתנין לו שכר כעושי מצוה] .ר׳ יהודה אומר
הרי הוא אומר מי יגור באהלך .הולך תמים
!פועל צדק .לא רגל על לשונו .נבזה בעינא
גמאם .כספו לא נתן בנשך .ובמקום אחר הוא
אופר ואיש כי יהיה צדיק [אל ההרים לא
אכל ועיניו לא נשא אל גלולי ב״י ואת אשת
דעהו לא טמא ואל אשה נדה לא קרב] וסוף
הענין הוא אומר [צדיק הוא] היה יחיה
זבי מה עשה זה אלא כל היושב ולא עבר
עבירה נותנים לו שכר כעושי בצוה[ .ר׳ שמעין

ברבי אומר ומה הדם שנפשו של אדם קצה
היסט הפורש ממט מקבל שבי (סוב) גזל
ועריות שנפשו של אדם מתאוה להם ומחמדתן
הפורש מהם עאכ״ו שיזכה לו ולדורותיו עד
סוף כל הדורות :
מנד (ד) לא ןתחסום שור בדישו .אין לי אלא
שור מנין לעשות היה ועוף כיוצא
י
בשור ת״ל (לא מהסוס פור) [בדישו] מ״ם .א״כ
למה נאמר שור שור אי אתה חיסם אבל אתה
חוסם אדם  :בדישו .אין לי אלא בדישו מנין
לרבות שאר עבודות ת״ל לא החסום מ״ם.
א״ב למה נאמר בדישו מה דיש מיוחד
שגידולו מן הארץ ותלוש מן הקרקע בשעת
נמר מלאכתו ובשעה שהוא עושה אוכל .כך
כל דבר שגידולו מן הארץ ותלוש מן הקרקע
בשעת נמר מלאכתו ובשעה שהוא עושה אוכל.
ר׳ יוסי בר׳ יהודה אומר כה דיש מיוחד שעושה
בידיו וברגליו (ובגופי יצא העושה בידיו וברגליו
אבל לא בגופו)( יצא העושה בידיו ולא ביגליו
ברגליו ולא בידיו] :

התורה והמצוה

הכתוב והכהו לפניו כדי רשעתו במספר .וכמה הוא המספר ארבעים יכנו לא יוסיף מספר כזה
שהוא לכל היותר ארבעים והוא ל״ס כנ״ל ,וזה כוונה הגמ׳ פס מספר שהוא סוכם את הארבעים של״ס
לפעמים יסכום לתוכו ארבעים ע״י טעות המונה שהוא רגיל :לא יוסיף פן יוסיף מפני פהל״ס הוא מצוה על
הב״ד להכות ואם היה אומר רק לא יוסיף הייתי אומר שאין ט מצוה אבל אין בו לאו (כמו לא 'יבדיל (ויקרא א יז) שפי׳
שאץ פצוה להבדיל) לכן אמר פן יוסיף שיהיה עובר בלאו דכל הפמר פן הוא ל״ת ,ובספרי אמר לא יוסיף הוא אזהרת
הוספה על מספר הרגיל ופן יוסיף הוא אזהרת הוספה על המספר פיבא רק במקרה אס אמדוהו הב״ד
&לא להכותו ניק מספר קטן ,וע״ז אמר פן שיורה שאינו רגיל כ״כ :על אלה מכה רבה על אלה משמע
שאם רק יותר ממספר הקצוב הוא עיבר (ויש רמז בזה כי מספר "אלה" עם הג׳ אותיות עולה ל״ס) ואם
כהן לו א׳ יתרה חייב ,א״כ למה אמר מכה רבה שמשמע הוספת מספר רב ולק אמר בספרי ובגמ׳ מלמד
שהראשונות יקראי מכה רבה ,ופי׳ שלפון רב יורה לפעמים לא על הרבוי רק על שהוא די לא מעט ,
זכמו רב לנס שבס בהר הזה (דברים א' י') שאץ לפרשו שהוא יותר מהצורך הלא ע״פ ה׳ יחנו וע״ה
ס׳ יסעו ,רק שהוא די ועתה פט וסעו לכם ,וכן רב לכס בני לוי (במדבר ט״ז ל׳) שג״כ אין פי׳ שהוא
רק שהואדי .וכמו שאמר אח״כ המעט מכס וגו׳ פי׳ האם הוא מעט הצא
רב שהלא 0׳ בחר בהם,
תוסף דבראלי עוד (דברים ג׳ כ״ו) שאין פי' שהוא רב שהלואי יתפלל אדם
הוא די ,וק רב לך אל
של סיום ואפי׳ חרב חדה מונחת טל צוארו אל יהיאש מהרחמים ?.אלא שפי' שהוא די ועתה אל הוסף ,
זק כאן בא רק להורות שבמספר ארבעים קבל נדי רשעתו ואסור להטתו עוד  ,וזה שאמר על אלה מכם
מ״ש מפה לרשע למה
ויותר יובןבזה כי להטה הרשע אין חטא (ובזה יובן
רבה שיש בם די רשעתו,
סכה רעך שהיו דתן ואבירם שניהם רשעים ,שאם אמר היה מכה אה אחד מהם לא היה רשע בזה אבל
אמר למה חכה רעך שהיה רשע כמוהו) א״כ יקשה למה יזהיר עליו לזה אמר על אלה שהם מנה רבה
שהוא די לנקיהו עי״ז מרשעתו ומעתה אינו רשע וכמו שאמרו כיון שנקלה הרי הוא אחיך :ונקלה אחיך
לעיניך ע״פ הפשט פי׳ שאם הכהו יותר הלא יראה שהוא דבר קל בעיניך ובאמת אחר שקבל עונש ההורה
הרי הוא אחיך ואי אתה רשאי לתקל בכטדי ,אבל היה לכתוב ונקלה אחין בעיניך ולא לעיניך .ודרשו שאף
אס איט נקל בעיניו שהרי לא קבל עדיין שעור ההורה  ,אבל הוא נקל רק לפני עיניך שנתקלקל ברעי

קנד

ונתבזה להעינים ה״ה אחיך ונפטר :
(ד) לא תחסום שור בדישו ע״ם הפשט צא החסום כלל ושור בדישו פרס ואין בכלל אלא מה שבפרט
פור ולא שאר בע״ח ובדישו ולא פאר פלאטת .ובגמ' (ב״מ פ״ט א') למט שור פור מבבת ללמד
פאר

224

טלכיבקדש ,ח״ב

פירושו חוא כטו מימין ,ותרגם יונתן מיטא דרומא שחי׳ טסתפק אם
פירושו טאיי הים או מימין ותירגם שניהם כי היותר מסתבר הוא
מיטין כי לא נזכר הדרום ,אבל ברוב ספרים כתיב מים ,ע״כ
תירגם שניהם כי פירוש הביאור בזה לא נכון כי בימי דוד לא חיו
יהודים באוסטרליא ובאיי ים הדרום.
וזה לענ״ד הפירוש האמתי להטאטר הטתרגם פסוק בצורתו הרי
זה בדאי ר״ל שצריך לתרגמו לפי הפשט המתקבל ,והמוסיף עליו
"בחמקרא" לא בחתרגום הרי זה מחרף ומגדף (קדושין מ״ט ע״א) ,ולא
צריכים להדחוקים של רש״י ותום׳ ז״ל שם עיי״ש.
וראוי לעורר פה שהראיות שמביאים המבקרים לשנוים בספר
אשר לפי דברינו הקודטים אינם ראיה כלל ,כי אם יש ראיה היא
רק על שנוי בפשט ובכונת המקרא לא ח״ו שנוי בספר■ ולבד זה
תאותם לרדוף אחרי שנוים טעו בפשט מאטרי חז״ל והביאו דברים
אשר אין מהם ראיות לא לשנוי הנוסח ולא לשנוי הפשט ,ואחד מהם
מה שהביאו מירושלמי פסחים פ״ד ט״ו הא יום אסור (בעשית
מלאכה בערב פסח) ,ר׳ לעזר בשם ר׳ הושעי׳ "יום פסח הוא לה׳ ”
וחשבו המבקרים שלפני הירושלמי הי׳ כתוב בתורה יום פסח מה
שבספרי התורה שלנו לא כתיב יום רק פסח הוא לה׳ ולא יום ,אמנם
טעו המבקרים בראיתם זאת דדרשת ר׳ לעזר הוא מבחדש הראשון z
בארבעה עשר יום לחדש פסח לה׳ (במדבר כ״ח ט״ז) ,דורש יום פסח ׳
הוא לה׳ לאטר כל יום י״ד בחדש הוא לה׳ ואסור בעשית מלאכה,
וגם הגאון בעל קרבן עדה ז״ל טעה פה וחשב שדרש זה מפסוק זבח
פסח הוא לה׳ (שמות י״ב כ״ז) ,ונכנס בדחוקים עיי״ש.
גם הביאו .המבקרים מסנהדרין (פ״ד ע״ב) ,דאמרינן שם מה
מכה בהמה עד דעביד בה הבורה דכתיב בה נפש אף מכה אדם (אביו
^אטו) ,עד דעביד חבורה ,מתקיף ליה ר׳ ירמיה אלא טעתה הכחישה
באבנים דלא עשה בה חבורה ה״ג דלא מחייב (דכתיב בה נפש) ,אלא
אם אינו ענין לנפש בהמה תנהו ענין לנפש אדם ,ולפנינו לא כתיב
נפש בהמה במכה בהמה (ויקרא כ״ד כ״א) רק בהורגה (ויקרא כ״ד י״ח),
וחשבו המבקרים בחפזם שלפניהם היה כתוב בויקרא כ״ד כ״א ומכה
"נפש" בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת ,אבל טעו המבקרים בזה
שידעו בעלי התלמוד דלא כתיב נפש בפסוק זה שזאת היא הקושיא
אלא מעתה הכחישה באבנים ה״נ דלא מחייב ר״ל וזה אי אפשר
שהרי כתיב מכה בהמה ישלמגה ולא כתיב בה נפש כלל ,אמנם על
מכה נפש בהמה של פסוק י״ח שם אמרו אם אינו ענין לבהמה שהרי
אין הבדל בבהמה.בין הורגה למזיקח שהלא משלם לפי ערך הנזק
ופשוט שההורגח משלם יותר ומה צריכה תורה לכתוב מכה נפש
בהמה אחרי דכתיב מכה בהמה ישלמנה ידענו •כבר שצריך לשלם
אפילו אם לא הורגה טבש״ב אם הורגה אם אינו ענין לבהמה תנהו
ענין לנפש אדם ,ר״ל למכה אדם אביו ואמו ,ומקודם חשב דנפש בהמה
אשר בפסוק י״ח בא להורות שצריך בבהמה דוקא חבורה ,ופלא
שהגאון בעל תוי״ט פ״י מ״א לא הרגיש בזה וכתב לתימא חלא לא
כתיב מכה נפש בהמה אלא בהורגה.
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בכל זאת נראה לכאורא כי רש״י ז״ל חשב דכתיב גם בפסוק כ״א
מכה נפש בהמה שכתב רש״י ז״ל שם בנמוקי החומש למעלה דבר
כהורג בהמה וכאן דבר בעושה בה חבורה ,אשר מדבריו אלו רואים
שחשב שבשני הפסוקים כתיב נפש ,אהד ממיתה ואחד מחבורה,
אמנם אם אפשר לחשוב שרש״י ז״ל חשב שגם בפסוק כ״א כתיב
ומכה נפש בהמה ,אבל אי אפשר לחשוב שנעלם מעיני רש״י ז״ל
הםוגי& דסנהדרין הלז ,דרש״י ז״ל כתב ומה בהמה בחבלה שאם
אין חבלה אין תשלומים ,אף מכה אביו ואמו אינו הייב עד שיעשה
בה חבורה ,וזה נגד הסוגיא דסנהדרין דאתקיף לה ר׳ ירמיה ,אלא
מעתה הכחישה באבנים ה״ב דלא מחייב ,מפורש שחייב במכה בהמה
גם בלתי חבורה ,והדרשה היא רק ממדת אם אינו עגין .והרא״ט ז״ל
כתב על דברי רש״י אלו ,וז״ל :וכאן דבר שנעשה בו חבורה דהא לא
כתיב הכא נפש אלא הכאה לבדה ,וט״מ צריך לומר־שבעושה בה
חבורה קמיירי ,דאל״כ מה ישלמנה ,מה חסרון עשה לה עד שישלמנה,
עכ״ל ,וכזה כתב גם הגאון בעל תורה תמימה ז״ל ,ומהם בודאי
בעלמה מעינם הבדולח כרגע אותה הסוגיא דסנהדריןדהכחישה באבנים,
אמנם על רש״י ז״ל א״א לחשוב כזאת .אמנם כנראה רש״י ז״ל
מפרש בסוגיא דסנהדרין תירוץ אם אינו ענין לנפש בהמה תנהו ענין
לנפש אדם שאין הכתה ;שבקרא ומכה נפש אדם יומת ,אמנם הכונה
תנהו עבין לפסוק של מכה אדם ,ר״ל שלא לפסוק י״ח עגין שם נפש
רק לפסוק כ״א ,ר״ל שבפסוק י״ח אנו קוראים מכה בהמה ישלמנה
ובפסוק כ״א ומכה נפש בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת ,ומכה אדם
זה הוא מכה אביו ואמו ,ומקשינן מכה אביו ואמו למכה בהמה ,מה
מכה בהמה עד דעביד בה חבורה ,דכתיב ביה ממדת אם אינו ענין
נפש אף מכה אדם דעביד ביה חבורה ,ומה שכתב רש״י ז״ל שאם
אין הבלה אין תשלומין אין כונתו שפטור מתשלומין ,שבודאי גם
אם הכחישה באבנים חייב שאם נוציא את נפש משם לפה ,א״כ כתיב
שם מכה בהמה ישלמנו גם בלא חבלה ,וגט מצד הסברה כיון שהזיקה
צריך לשלם לבעליה ,רק רש״י ז״ל נותן פירוש למכה נפש אשר
הביא מדת אם אינו ענין לפה שבפסוק זה ,אם אין חבלה אין תשלומין
אם שיש תשלומין גם בלעדי חבלה מפסוק י״ח אשר הוציאו נפש
משם ,אבל פה מורה שאין תשלוטין ,ר״ל ללמוד ממנו על מכה אדם
יומת ,כמו שבפסוק זה אין תשלומין בלעדי חבלה ,שהביאו נפש לפה,
ובאם אינו ענין ולא עבור עצמו הביאו רק לדרוש בהיקש שאין
מיתה במכה אדם כלעדי חבלה ,כי עבור עצמו אי אפשר לחשוב
שאם הכחישה והזיקה מדוע לא ישלם ,וזהו מדת ההיקש הבנוי על
מדת אם אינו ענין ,ומה שהקשה בגט׳ אלא הקישא למה לי ,ומתרץ
לכדתנא דבי חזקיה ולמכה אדם לרפואה אין חכונח שחבורה במכה
אביו לא נלמד מהקישא ,שא״א לגמרא לתרץ תירוץ כזה אחרי
שבפירוש תנן במשנה ותנא בתו״ב דמכה אביו ואמו אינו חייב
עד שיעשה בהם חבורה דא״ק מכה אדם ומכה בהמה מה מכה בהמה
עד דעביד בה חבורה אף מכה אדם עד דעביד חבורה ,ואיך יכול
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לומר שההיקש הוא על דבר אחר ומכה אביו לומד בטדה אחרת,
אמנם כונה קושית הש״ם אלא הקישא למה לי ,ר״ל כיו! שנדרש
באש אינו ענין מח צריכים לעשות את האש אינו עגין למכה בהמה,
ואח״ב ללמוד מכה אדש מהקישא ,הלא יכולים לעשות את האם איננו
ענין ישר למכה אדם לאמר אש אי,נו ענין מכה נפש בהמה תנהו
ענין נפש למכה אדם לומר מכה נפש אדם מות יומת ,ור׳-׳ל מכת
אביו ואמו עד שיהי׳ בו הבורה ,כי על הורג נפש לא צריך קרא פה,
ומתרץ לכדתניא דבי חזקיה ,ר״ל דמוכרחים להביא באם אינו ענין
את מלת נפש למכה כחמה ולומר מכה נפש בו ומה ישלמנה ולדרוש•
בהיקש למכה אדם מכני שצריכין בהיקש זה ללמוד גש מה דחנא
דבי חזקיה מה מכה בהמה לא חלקת בין שוגג למזיד כו׳ אף מכת
אדם לא תחלק בין שוגג למזיד לפוטרו מתשלומים ,והיקש זה לא
שייך אם לא מביאים באם אינו ענין את מלת נפש למכה בהמה.
שאש לא תביא את מלת נפש לפה לא תוכל לדרוש פה כלל מכה בהמת
ישלטנה ,אבל מכה אדם פטור כפי' רש״י ז״ל בסנהדרין שם ,שתאמר
שמכה בהמה מנזקין לכד מדבר ובנזקין גם מכה אדם חייב ועל
כו חך צריכין להביא את הנפש למכה בהמה ויהיה מכה נפש בהמת
שישלם אם הרג אותה ,אבל מכה אדם פטור מתשלומים דקים ליה
בדרבה מניה וכמו שבמכה נפש בהמה לא הלקת בין שוגג למזיד
לפוטרו ממון אלא לחייבו ממון אף מכה אדם לא תחלוק בין שוגג
למזיד כו׳ לחייבו ממון אלא לפוטרו ממון ,כדאי’ בסנהדרין ע״ט
ע״ב ,ועיין ברש״י שם ,וכיון שאתה לומד את ההיקש דתנא דבי
הזקיה אתה לומד גם כן את ההיקש דחבורה.
והא דאטר התלמוד הניחא למאן דאי׳ ליה תנא דבי חזקיה
אלא למאן דלית לי׳ תנא דבי חזקיה הקישא ל״ל ,ומתר•{ מה מכה
בהמה לרפואה פטור אף מכה אדם לרפואה פטור ,ולהיקש זה לא
צריך נפש ,זה אינו קושיא דודאי מי שחולק על תנא דבי חזקיה לומד
דאינו חייב במכר .אביו ואמו בלא חבורה מן אם אינו ענין בעצמו,
ומביא נפש למכה אדם לאמר מכה נפש אדם ,ומה שאמרה המשנה
והתו״ב הקישא ,הוא מפני שדעתם כתנא דבי חזקיה ,ולא שייך
הקושיא כלל ,אלא למאן דל״ל תנא דבי חזקי׳ הקישא
דמתני ל״ל שבאמת המשנה היא לכדתנא דבי חזקיה,
למה צריך
אמנם הקושיא היא הקישא דקרא למה לי
הכתוב לכתוב עוד הפעם ומכה בהמה ישלמנה אחרי שחבורה נלמוד
מאם מכה אדם יומת בלבד ובאם אינו ענין ,ועל זה מתרץ מה מכה
בהמה לרפואה פטור כו׳ ,ר״ל שע״ז איצטריך קרא דמכה בהמה למען
לדרוש היקש מה מכה בהמה לרפואה פטור ,אבל ודאי המשנה
והתו״כ המה כתנא דבי חוקיה ,ועל פיהם פי׳ רש״י ז״ל בנטוקי
החומש מה בהמה בחבלה ,ר״ל שהאם אינו ענין מביא חבלה פה
בבהמה כאלו כתיב פה נפש ,כמו שפירשתי שם שהיה לפני רש״י
ז״ל פה הנוסחה של נפש.
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ומזה ילמדו המבקרים תורה שיזהרו טליחם דעות בקוריות לבעלי
פלפול והלכה טרם שהם בעצמם מבעים היטב את עומק הפלפול
וההלכה ,בי לשון מבקרים לחוד ולשון חכמים בעלי פלפול והלכה
לחוד ,כי דבריהם עניים במקום זה ועשירים במקום אחר ונסמכים
על יסודי פלפול והלכה אשר בלבם ולא הוזכרו פה מפני שאין פה
מקומם ,ועל פי יסודם ומקורם משתנה גם פשוטם ,ועומק כונתם
לא מובן רק לחכם ומבין מדעתו יסודי ההלכה.
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סעיף ג׳.
מחלוקת התלמודים והטדדשים עם כעלי הממזרה .ספדי תורה
של הרשכ״א ז״ל .הבדל בין מאמרי אנדה למאמרי הלכה .מדוע
אין אנו פוטבין על מפרי תורה סד הרעב• א זיל .איך הלקו בעלי

התלמוד והמדרשים על המסורה .שבקי לקרא דאיהו דהיק
זאוקטי אנפשיה.כי רבד ה• כזה4.הכוםר בתורה .הכופר בפפוק

אתר אפי* כתיבה אתת .מהות הנבואה .נבואת מרעיה .ר’ט הי׳
בקי בחסרות ויתרות ולא השתדלו הויל ללמוד ממנו.

שכלו של מרעיד.

אמנם אין ספק שיכול ליפול טעות בספרים משננת סופרים ,כי
נם משפחת סופרים יושבי ארץ המה ,ועלולים לטעות בכל בגי תמותה,
ואנחנו יודעים כי יש מחלוקת בין בני נפתלי ובני אשר ובין חכמי
התלמוד ובין חכמי המסורה בחסרות ויתרות ,ואנו נוהגים להלכה
בכתיבת ס״ת כחכמי המסורה ,כמ״ש המנחת שי ז״ל ויקרא ד׳ ז׳
מובא בקסת הסופר להגאון בעל קצור שו״ע זצ״ל ,וז״ל כבר
הקדמתי לך כי בכל מקום שהגט׳ או המדרש חולק על המסורה
בחסרות ויתרות אנו הולכין אחרי המסורה ולא מבעי בדרשות של
אגדה כגון פלגשים ,כלת ,ואשמם ,אלא אפי׳ היכא דנפק מנייהו
דינא כגון הבא אליבא דב״ש וב״ה ,ובר מן דין דכלהו ספרי
וספריא הכי ס״ל ולית בהון פלוגתא כלל עכ״ל ,ואם שר׳ מאיר
היה בקי בחסרות ויתירות ,כדאי׳ בעירובין י״ג ע״א ,בכל זאת לא
השתדלו חז״ל ללמוד זאת ממנו והודו בעצמם דלא בקיאי
בחסרות ויתרות ובפסוקים דפסקן משה (קדושין ל׳ ע״א) ,והרדב״ז
בח״ג סי׳ אלף כ׳ מביא בשם הרשב״א ז״ל בתשובה דבאלה שדרשו
חכמים מהם הלכה כותבין כדעת חכמי הגט׳ ,ובכל •זאת אנו כותבים
כקרגת לטטפת בסבת כדעת בעלי המסורה ,כי כל ספרי תורה שלנו
נכתבו על פי ספר מנחת שי ,א״ב או לנו או להרשב״א ז״ל
ספרי התורה פסולים ,אמנם באמת כספרי תורה שלנו כספרי תורה
של הרשב״א ז״ל המה ספרי תורה כשרים ,מטעם שכתב הרשב״א ז״ל
בעצמו שהבאנו בסעיף הקודם שבכל ספק בנוסח הספרים עלינו ללכת
מלכי בקדש  -ב הירשנסון ,חיים בן יעקב מרדכי עמוד מס (237הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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מצוה מ״ח מכה או״א

בה״ג ם״ל ד״ח כלשון כ״א ,ורריש גרש למושב ושניר,
וגז״ש דאז אז ,וא׳א לי לחריש גז״ש במדבר במדבר,
ומקישש לאו צלפחד הי /והוראת שעה קימה ,וכשהתרו בו
מיתה סתם לא ממי ,וא״א וארוסה וכ״ב חלוקות
״,״״ובהתראה ,לכך מנה להו ג׳ מלוח ל״ת .ודי״ק:

ב) אאזצ״ל

סשימא לו ,ראם אביו ואמו אמרו לו
שינס או יקללם אינו עובר בל״ת
וא״ח לא מיתה ולא חלקות ע״ם ,ועיין בשיורי ביכה סי׳
ר״מ אות ז׳ ,מביא דברי השאילהיח ,שכתב האב שמתל
טל כבודו כבודו מחול ה’מ כבודו אבל הכאתו וקללתו לא
טכ״ל ,גם הריב״ש כתב בשם הראב״ד ,מביאו הכ’מ ,סוף
ה׳ תלמוד תירה ,דהרב אינו יכול למחול על בזיוני,
וסיים ודמי למאי ראמרינן התם האב שמחל מל כבודו
כבודו מחול דליכאלמימר שיהא האב יכול למחול לבן שיאמר
לו דברי חרופין וגדופין ע׳ש ,והג׳ חיד׳א שם העמיק
הרחיב בזה ,והביא דברי מנחה בלולה ,וס׳ פענח רזא,
דס׳ל כמו שהבין אאזצ׳ל ,ודברי הגאון טורי אבן במגלה
(דכ׳ח) ,שהביא ראיות להריב׳ש מ״ש:

נ) תניא במכילתא משפטים פרשה ה' ברייתא א/
ומכה אביו ואמו אין לי אלא אביו ואמו
אביו שלא אחו ואמו שלא אביו מנין הרי אחה דן הואיל
והמכה חייב והמקלל חייב מה המקלל א’ א׳ בפ׳ע אף
המכה אמד אחד בפ״ע לא אס אמרח במקלל שהוא
חייב מל המתים כחיים לפיכך הוא חייב מל כל אחר
ואחד בפ׳ע תאמר במכה סא״ח טל המחים כחיים
לפיכך אינו חייב מל כל ארא כפ״ע שאין ת״ל ומכה
אביו ואמו אלא אפילו א׳ מהן דברי ל׳ יאשי' ,ר׳ יונחן
אומר משמע שניהם כאחת ומשמע א׳ א׳ בפ״ע מר
שיפרוט לך הכתוב אחד ,וס׳ ז׳ר אינו ח״י ,וכמרכה״מ
כתב דמתיבות מוח יומת דריש ,ודחק לומד דצ״ל רמות
יומת גבי מקלל רריש לדרשה אחרח ,גם פירושו הב׳
דחוק מאד ,ואי לאו דמיסתפינא ,ה״א רט׳־ם יש ,וצ״ל
ת״ל ומכה אדם יומת אפילו אחד מהן ,וכמו בתו״ב אמור
פרק כ׳ הלכה ח /מכה בהמה מכה אדם מה ת״ל לפי
שנאמר מכה אביו ואמו יכול לא יהי׳ חייב טד שיכה
שניהם כאחת ת״ל ומכה אדם יומח אפילו א׳ מהם כו׳
פ׳ש ,ופשיט דברייתא זו ר׳ אושעי׳ הוא ,דצריך קרא
לחלק ,וא״כ גם במכילתא יש לגרום כן ,וא״ש .שיב בא
לידי ם׳ ז״ר ,וכתב דהרא־מ גרם ומכה אדם ייחח ,וב״ה
שכוינחי כאמת בזה:
הרחב״ם פ״ה מה׳ ממרים ה״ט ,שחוקי חייב
י)
מל אמו ואינו חייב על אביו כו׳ אבל
בנו מן השפחה ומן המכו׳ם א״ח לא על אביו ולא טל
אמו וכן גר שהורתו שלא בקדושה אע־פ שלידתו בקדושה
אינו חייב טל מכת אביו וקללתו כשם שאינו חייב על
אביו כך אינו חייב על אמי שנאמר ומקלל אביו ואמו את
שהוא חייב סל אביו חייב טל אמו חה שאינו חייב טל
אביו אינו חייב טל אמו ,וד״ז דכל שא״ח על אביו א״ח
על אמו הוא פלוגת׳ ריה״ג ורט״ק ,בתרה קדישים פ״ט
הלכה ב׳ ,אביו ואמו קילל ממ״ל לפי שנאמר ומקלל אביו
ואמו מות יומת יכול לא יהי׳ חייב טד שיקלל שניהם
בב״א ת״ל אביו קילל אמו קלל אפילו א׳ מהם והלא הנר
חייב על אמו וא״ח על אביו דברי ר׳ יוסי הגלילי ,רטק׳א
אביו ואמו קילל את שהוא חייב מל אביו חייב על אמו
ואת שאינו חייב על אביו איני חייב על אמו ,מודה רע״ק
בשתוקי שהוא חייב טל אמו אע״פ שאינו חייב על אביו,
וברייתא זו מובאת בירושלמי יבמות פי״א ה״ב ,והלכה
כרט־ק מחבירו ,דכיון דא״ח טל אביו א״ת על אמו.

כתב
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ונחרב ה״ג חניא ,אביו ואמו קילל אפילו לאחר מיחה
והלא דין הוא כי' ,והוא הברייתא המובאת בסנהדרין
(דפ״ה ע״ב) ,וצ״ל דריה״ג ם״ל כר׳ יאשי' רבעי קרא
לחלק ,ודריש זה מאביו ואמו קילל .ומקלל £ךיו ואמו דריש
לחייב אחר מיתה ,ובת טימטום ואנדרוננוס רריש מאיש
איש דלא ס״ל ד״ת כלשון ב״א ,ורט״ק נמי לא ס״ל
ד״ת כלשון כ״א ,ודריש איש איש לרבות בת טרא,
ומקלל אביו ואמו איצטריך לחייב אחר מיתה .ולחלק ס״ל
דלא צריך קרא כר׳ יונתן ,ואביו ואמו קילל מיבטי׳ לי׳
לפטור הגר שהורתי שלא בקדושה ולידתו בקדושה אפילו
מל אמי ,ובריית׳ ג׳ דרריש אביו ואמו קילל אפילי לאחר
מיתה ס׳ל נ'כ כר' יונתן דלחלק ל״צ קרא ,ודריש אביו
ואמו קילל לרבות לאחר מיתה ,ובה מו״א דריש ממקלל
אביו ואמו ,ואיש איש ס״ל ד״ת כלשין כ״א ,כן מפרש
הק״א, .והרמב״ם דכתב ,שנאמר ומקלל אביו ואמו את
שהוא חייב על אביו כך אינו חייב על אמו ,יש לתמוה
דמרוט לא כתב דילפינן זה מאביו ואמו קילל ,כמו שהוא
בחרב .וירושלמי לרט״ק .ומצאתי בש״ק הרגיש בזה.
ולפענ״ד י״ל ,דלהרחב״ם הי׳ ק״ל ,מה דמייהי לאחר
דברי רע״ק אביו ואמו קילל אפילו לאחר מיתה ולא פירש
דברייתא זו חולקת טל רט״ק ,גס כיון דג׳ תנאים פליגי
כאן ,ריס״ג דריש אביו ואמו קילל לחלק ,ורע״ק דריש
לפטור הגר ,ותנא בהרייתא דריש לחייב לאחר מיתה
הו״ל להזכיר בשמו גם אח התנא הג׳ ולא לסתיס ,ועכ״פ
הו״ל להביא מתחילה .סתם הברייתא אביו ואמו קילל
ואפילו לאחר מיתה ריה״ג אומר כו׳ ,כי כן דרך המשנה
והברייתא לסתום שם הת״ק לפעמים ,ולהביא אח״כ
התנאים החולקים ,אבל להביא מתחילה פלוגת׳ הנאים
ולסתום דברי התנא הג' ,זה לא מציגו .גם קשה דבסנהררק
שם פריך ,הניחא לר' יונתן דמייתר לי׳ קרא אביו ואמו
אלא לר׳ יאשי׳ מא״ל ,אמאי לא פריך גמי לרע״ק מא״ל
דדריש אביו ואמו לפטור הנר מא״צ וי״ל דהרמב״ס הי׳
לו גרסא אחרת בהתו״ב ,וגרם רט״ק אומר ומקלל אביו
ואמו את שהוא חייב טל אביו חייב מל אמו ואח שאינו
חייב על אביו א״ח טל אמו ,ולמען שלא ניחא דרט״ק
לא פליג מל ריה״ג רק בגר ,אבל בזה דס״ל לריה״ג
דאביו ואמו קילל בא לומר דחייב על כ״א בפ״ט ,גם
רמ״ק מורה דס״ל נ״כ כר׳ יאשי' ,דלחלק צריך קרא,
לכך מייתי אביו ואמו קילל אפילו לאחר מיתה ,דרע״ק
ס״ל כר׳ יונתן דלא צריך קרא לחלק .ויש לפרש ט!ד,
דרט״ק דחילק על ריה״ג בחרתי חולק מליו הן במה
שמחייב נר הן במה שצריך קרא לחלק ,וה״ק ומקלל אביו
ואמו את שהוא חייב כי׳ ואת שאינו חייב טל אביו א״ח
טל אמו ,וא״כ שתים זו שמענו ,הא׳ דגר פטור ,והב׳
מדאיצטריך קרא לפטור גר ,ש״מ דישראל חייב אפילו א׳
מהס ,ולמאי איצטריך אביו אמו קילל ,היינו לרבות אפילו
לאחר מיתה ,ועיין מ״ש לעיל מצוה ל״ג ס״ז:

והנה

אע״ג דבתו״ב וירושלמי ,לא נזכר פלוגת׳ ריה״ג
ורע״ק ,רק במקלל ,אבל לא במכה אביו ,מ׳מ
ס׳ל להרמב״ם דגם במכה אמו פטור הנר ,דילפינן
הכאה מקללה ,או במה מצינו או בהקישא .וטיין סרש״י
סנהדרין (דפ״ה ע״א) ,בד״ה מקשינן ,וגם איכא ק״ו
מה מקלל שחייב סקילה ונס לאחר מיתה מ״מ הנר פטור
מל אמו מכה ארא דא״יז אלא חנק ופטור לאתר מיתה
איני דין שיה,׳ פמיר כגר על אמו .וראיתי לאאזצ״ל ,כתב
וק גר שהורתו שלא בקדושה אף שלידתו בקדושה אמ״ם
שהוא מישראלית כמו ר״מ בר רחל מ״מ טל האב פטור
כו׳ ועל האס פמור הו׳ שנאמר ומכה או״א ונו׳ אח
שחייב על אביו חייב מל אמו ואם א״ח טל אביו א׳ח
מל
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מצוד .מ״ט דז״בל בדובירו

החום /בד״ה דאין לוקה ומשלם ,ומקרא מלא דינר
חגלה ולעולם אין בי כל ה׳ דברים ,ו6״נ בנחש של
אונס ומפתה היכא דאיכא נ״כ מלקוח ,אמרינן מלקי
הכתוב בע״ז ואפילו טבחו ומכרו באותה שעה לא עבדיק
לקי ממונא לא משלם .וא׳ש:
תרתי כו' ,וא״נ משמט ולעילא בכה׳ג נמי משלם ואינו
כתב אאזצ״ל ,והנה אפשר לומר ואף ומלקות
לוקה ,וא״כ אי ממונא לקולא קשה איתנורי איתגור ולאחר
חמור מממון ,מ״מ בלאו שיש בו כרת מלקוח
' שכנר העיר בנן גרושה נתחייב מלקות כשהוסיף בטביחה
קיל מממון ,ובאמת כרת חמור מממון כו /א״כ בלאו
ומכירה יפטור ט״ש ,צ״ע לפענ״ד ,ולולא ובריו הייתי
שיש בו כרש וגס כתוסף ממון כגון חובל בחבירו ביוהנ״ם
אומר ומ׳ש התום׳ לא עבוינן תרתי אבל לוקה ואין
בודאי מסור להנ׳ד לכגנשו ועונש הממון חמור מהמלקות,
משלם ,דרק בממון המחריב ע״י עווחן הוא דאמריק כל
והטעם דאנן קיימ״ל במכות ,דהלכה וכל ח״כ שלקו
המשלם אינו לוקה ,אבל בממון המחיייב פ״י טביחה
נפטרו מידי כריתתן כו /וא״כ אס הב״ד יענשו אופו
ומלקות ע׳־י הזמה שפיר אמרינן לוקה ואין משלם,
מלקות יפטור מכרה ולא ישלם ,ובודאי קולא הוי /דאי
והחום׳ לא באו לאפוקי אלא ולא גימא לוקה ומשלם.
יענשו אותו בממון ישלם ,וגס נשאר טלי׳ חיוב כרת ,א״כ
ואולי לזה כוון המחבר במ״ש יש ליישב] .ולפ״ז א״א
בודאי מלקוש קיל מממון ,ע״כ פוסק הר״מ בחובל ביוה״כ
לגמ׳ לומר ואי ממונא לקולא דחם רחמנא אנחבל /והא
ומשלם כו׳ מ״ש .ולפטג״ד קשה ע״ז ,דא״כ הו״ל למחני
גם גבי ע״ז אמרינן כן ,ושפיר יש ללמוד גס קנם מחובל,
נמתניתין ,וחובל בחבירו ביו״ט פטור מלשלם ,ומולא
דחס רחמנא אנחכל לא אמרינן ,רק מדוע לא אמרינן
חנן רק דחובל בשבח פטור ,משמע וחובל ביו״ט חייב,
אימגורי איתגור ,אבל היכי דלא ■ שייך איתגורי איחגור,
ובהגהות אשרי פרק החובל ,בסי׳ ב׳ הנה ד /כתב ועוד
שפיר יש ללמוד מחובל /ולכך אמר הטעם שהותר מכללו,
כתב [בספר המקצועות] והחובל בחבירו ביו״ע חייב בה׳
וא״כ שפיר י״ל והא דאמרינן דהכהו הכאה שאין בה ש״פ
דברים בשבת וביוה״ה פטור מן החשלימין וילקה נו',
וקרע שיראין דלוקה ופטור ,משום דמיד שהכהו נתחייב
מלקוח ,דעכר שתי מבירות ,עבירה על החבלה ,ועבירה
ועיין בהגהת הב״ח דפסק כל״נ בן הקנה דכרס פוטר
טל שקרע שיראין שלו ,לכך א״א לומר דישלם ואין לוקה • ,י מחשלומין ,ומ״מ בחובל בחבירו ניו״ט פסק דמשלס ואינו
לוקה ,ובמשנה החובל בחבירו ביוה״כ חייב בכולן ,בסי׳
דיקשה איתנורי איתמר ,דבב׳ מבירות שייך לומר איחגירי
ח׳ כתב בהגה ולא כספר המקצועות דלעיל יפסק כרבי
איתמר ,כמ״ש הפנ״י שם ,ולא חם רחמנא רק טל ממון
המגיע לנחבל טבור החבלות ,אבל לא המגיע לו עבור
נתוני׳ דפטור ,מא״ז ,משמע דבמה שכתב דביו״ט חייב נד׳
דברים הא׳יז מודה לו:
השיראין שקרע ,לכך לוקה ואינו משלם ,וא״כ י״ל דרשב׳ל
ס״ל חמונא לקולא ,ואפ״ה אי מקרא יד ביד דנפקא לן
איתא בב״ק (דל״ב ע״ב) ,דמזיק את אשתו
בח״ה חייב ,וכן היא בחומ״ש סי׳ חכ״א ,ואבה״ע
חשלומין בחובל ,ה״א דזה רק בלא אתרו בו ,ואע׳ג
דנמלמא ס״ל לר״ל ולא אחרו בו נחי פטור ,מ״מ גבי
סי׳ פ״ג .ויש לראות ,הבא טל חייבי לאוין או חייבי כריתות
והזיק להם ,אס לוקה ואינו משלם ,או דמשלם ואינו לוקה.
חובל חם צי׳ רחמנא על הנחבל ,ולא פטרינן להחובל
מכל וכל ,וחייב לשלם ,אבל כשהמרו בו ה״א דכיון דיש
ונראה לכאורה ,דחליא בב׳ הלשונות ,דלל״ק דקאמר מה
לחובל בחבירו שכן חייב בחמשה דברים ,ה״ה הכא חייב
עליו חיוב מלקוח ,וכשהכה הכאה פחות מש״פ כבר חייב
בה׳ דברים ומשלם ואינו לוקה ,אבל ללישנא דקאמר ואי
במלקות ,א*כ איחגורי איתגור ,וה״א דלוקה ואינו משלם,
קמ״ל כן ינחן בו דאפילו בהתרו בו משלם ואינו לוקה,
ממונא לקולא שכן הוסר מכללו בבית דין /וא״כ רק
בחובל ביו״ט וביוה״כ שכן הוסר מכללו לשחוט קרננוח,
אבל הינא דאיכא לאי אתר כזוץ דפן יוסיף ,לא שמטנו
אבל בבא ביאה האסורה וחבל בס שלא הוסר מכללו,
ומשלם ואיט לוקה גס לר׳יל ,ורק מדחזינן דהשיס לא
לוקה ואינו מסלם .אמנם נראה ,דאפילו לל״ק ,זה דוקא
פריך בם׳ החובל הא אין לוקה ומשלם ומשני ר״מ הוא
בבא עצי׳ באונם וחבל בה ,אבל אס נתרצתה לו דהיא
כמו במרובה ,ש״מ דטטמא דפטור משום וחובל משלם
כן
ואינו לוקה אפילו בהחרו בו ,וה״ה לר״י אמרינן
חייבת חלקית כמותו ,ודאי אין סברא לומר שהוא ישלם,
והיא חלקה ותקח בעד החבלה ,רק גס הוא ליקה ואין
דמה לא פליגי:
משלם ,ורק היכא דהיא הימה אנוסה ,נראה ילל״ק
אאזצ״ל הקשה ,הלא הא ואונם ומפתה חייב
משלם ואינו לוקה ,ואי ממונא לקולא ליקה ואינו משלם,
בו״פ וצער ,ז״א מבואר בחורה ,רק קנם ,אבל
שנן לא הותר מכללו .והיכא דבא מל אשת אחיו פנוי/
זה מדין חובל בחבירו ,וא״ב קשה לר״י דמוקי מתניחין
דאלו הן הלוקין באתרו בה ומאי מהני דאתרו בוי הא
שהותרה נ״כ מכללה /וחבל בה ,נראה דהיכא דהיא הימה
אנוסה ,לב׳ הלשונות משלם ואינו לוקה ,אבל אס הי׳
חייב לשלם בו״פ והאיך לוקין ,ולומר דמיירי• המשנה
ברצונה חייבת חלקות ,לא מיבמי׳ ללישגא דקאמר ואי
ומכוח בשומה ,א״נ קשה אמאי איצטריך לאוקמי משנה
ממונא לקולא ,כבר הקשו החום׳ אימגורי איתגור /ותרצו
דא״נ בלא החרו בו ,הלא שפיר יש לאוקמי בהתרו בו,
דחם רחמנא אממונא ונחבל וטל רשעה זו ודאי לא חס
רק  •.דמיירי בפיקחת וחייב בו״ם ,לכך אין לוקה וחייב
רחמנא ולוקה ואינו משלם ,אלא אפילו לל״ק נראה
שפיר• קנם ,וכן הקשה על הר״מ ,שכתב דבא על מ״כ
אס התרו בו אינו משלם קנם ,נראה דאין משלם אפילו
דלוקה ואינו משלם כיון דהיא לוקה ,וכמש״צ וצ״ע 5
באינא בו״פ /ובאמת היכי .דיש בו״פ חייב לשלם לדעתו,
אאזצ׳ל ,וק כמאנם בחולה של ח״כ או ת״ל
ולא ילקה; וממילא ־מחוייב בקנס ,והניח בצ״ע .ולפענ״ר^ ,ב)
ס״ל להר״מ ,דמית ואונס ומשחה  ftדמי צכו״פידחובל,
דכחבנו למיל דפסקינן בהמרו בו אינו חייב
ולא־ אמרינן בבז״פ ואונם ומפתה ממונא משלם מילקא
ממין כלל כו /א״כ לכאורה אס החרו נו משום לא יוסיף
לא•לקי .דאמרינן מה לחובל בחבירו שכן חייב •בחמשה
לכאורה ילקה ג״כ משום לאו זה דה״ל חובל /אך באמת
וכרים .ואי ממונא לקולא שנן הותר מכללו בב״ד ,וא'כ
נראה דצאו זה בהכאה דוקא /זמ״מ י צ״ע באונס דלאו
אי ממונא לקולא •פשימא יבו״ם ואונם ומפתה לא פוטר
דחנלה ודאי ל״ד ביד ה״ה באיזה אבר א״כ במאנס
ממלקות •דאונם־• ומעתה לא הותר מכללו בב״ד ,ולא דמי
בלאו זה א״כ אפשר
בתולה למה אינו עובר
לחובל ,ואפילו אי ממונא לתומרא ,י״ל דס״ל צהרמנ״ם
מחמת לאו
דעונר א״כ היכי דפמור מחשלומין
נ«מש:.הריב״ס בת*ינ ז־הכי פריך מה .ללאו דחובל שכן.
אחר דפוטר לוקין משום צאו דחבלה ג״כ אם התרו בו
כל ••ה׳״דברוסיימאמר בלאו •ויערות אחותך־ •לא
משום לאו• זה ,ימ״מ צ״ט מכ״ד .ולולא שאיני כדאי הייתי
אומר
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מצוה מ״ט חובל בדזבירו

אומר דנכס״ג אין עוכר כלל נלאו דבל יוסיף ,דלא
יוסיף הוא רק אזהרה במכוון למוחי ולחבול בי ,אכל
זה שאין מכוון לתכול בה רק להנאתו מתכוון אין זה
מלל הלאו ,וכה״ג אימא בב״ק (דמ״א ע״א) ,רכא אמר
למולם דרבמה וקטלה ורקא קשיא לך מה לי קטלה
בקרניס מה לי קמלה ברביעה .קרן כוונתו להזיק ,כאי
כוונתו להנאת עצמי הוא ,ה'נ התורה הזהירה בבל יוסיף
רק היכא דכיוגחו לחבול אכל לא היכא דכוונתו להנאת
פצסו ,ואפילו לאכיי דס׳ל דבכה׳יג חייב היינו רק ככופר
דמשחלם שלא ככוונה אבל לכו״ט סטור מן המיתה ט׳ש,
כיון דהוה שלא ככוונה ,ה״נ לאו דלא •וסיף לא נאמר
רק בכוונתו לחבול ,אכל לא היכא דכוינתו להנאת עצפו,
ואם התרו בו משום לא יוסיף וקבל מליו התראה ,הוה
נמאן דמקבל התראה כהתרו בי בלאי שאין שייך בו,
ואין בהתראה כלים ופטור:
כתב בפ״ה מה׳ חובל ומזיק ה״ג,
ג)
ואפילו הכה מבד תכירו הנאה שאין
בה ש׳ס לוקה נו' ,משמע הא הכה טבדו בפחות מש״פ
פטור ממלקות ,וכש׳ע חומ״ש סי׳ ת״כ ברב ,כתב ואפילו
כנה מבד כנעני לוקה ,והב״י לשיטתי׳ ,שהקשה על
הרמב״ם .ומדקדק מלשון הרמכ״ם בפט׳ז מה׳ס ,דאפילו
ע'כ שלו נמי חייב מליו ,והסמ״׳ע ס׳ק וא״ו מיישב שיטת
הרמב׳ם ,ועיין כש״ך שם .ואאזצ״ל כתב ,ובר״ת פ״ב
מה׳ ריצת הי״ב ,כתב מה בין עברו לעבד אחרים שמכרו
יש לו רשות להכותו לפיכך וכו׳ ,תפורש יוצא שהר״מ
ש״ל דעכדו סותר להכותו ,וגס לפענ״ד ,יש לדייק מלשון
הרסב״ם בפ׳יט מה׳ עברים ה״ח ,מותר לעכור בע׳־כ
בפרך ואע״פ שהדין כך מרח מסירות ודרכי חכמה שיהי׳
ארם רחמן נו׳ ולא יכביד עולו על עבדו כו׳ וכן לא
יבזהו לא ביד ולא בדברים לעברות מסרן הכתוב לא
לנושה כי׳ ,ולכאורה ממ׳ש הרמב״ם לא יבזהו ביד היינו
הכאה ,רברפ״ה מה׳ חו״ח ,כתב אסיר לאדם לחבול כו׳
ולא החובל בלבד אלא כל המכה אדם כשר מישראל
כי׳ דרך נצוין ובהג״ה צ׳ל בזיון ה״ז עובר בלית כו׳,
א«כ נראה דלא יבזהו ביד היינו שלא יכה אוחו דרך
בזיון ,ומבואר דרק ממרת חסידות אסור אבל מליגא
מותר ,אולם ממ״ש הרמב״ם לעברות מסרן הכתוב לא
לבושה ,ולא כתב לא לבושה (להכאה ,י״ל ילא יבזהו ביר
לאו היינו הכאה ,רק שיבזהו ביד בלא הכאה ,ובהכאה
לא תיירי כלל:
כפית ,מביא דהגאון שבות יעקב ח״א סי׳
קפיא ,חמה מל האתרוגים ,לנטלם מהם דברי
הרמב״ם ס״ש מה׳ רוצת .ועיינתי שם ,מביא להג' מו״ה
רפאל מירושלים תובב״א והרב חהר״י מילר דחו ראי׳
זו ,דהרמב״ם לא תיירי רק דמותר להכות העבד
כשמתרשל מעבודתו אבל אם מנה אותו חנם יש לחייבו
מלקות ,והוא דחה דבריהם ,דא״כ להרמכ״ם לא מתיר
להכותו רק כשמתרשל בעבודתו ,א״כ גס למגין יום או
יומיס צריך לחלק כן ,וזה דבר שאין לו שחר ,וגס כעיר
שם ג’נ מהרמנ״ם ה״ט שהבאתי ,וראיתי שס כתב ומעמו
דכרמכ״ם דהא סיקר דין המלקוש במכה חבירו ילפינן
בק״ו ,כט״ש הר״מ בפיח מה׳ חו״מ והטור סי׳ ח’כ
והוא מסוגי' דש״ם סנהדרין (דפ״ה) .שנאמר לא יוסיף
להכותו אס הזהירה התורה להוסיף בהנאת חיטא קיו
למכה את הצדיק ,וא״כ בהכאת עבד עצמו ליכא ק״ו,
דאינא סירכא כי כספו והמקרא צוח לא יוקם כי כספו
משמע דלא יוקם כצל אמ״ג דנקיחה זו חרב מ״מ פשיטא
יקרא משמע דבנל מנין לא יוקם מדלא נתיב לא יומת
ע״ש .ולכאורה י״ל ,דהרמב״ם למד כן ,מהא דאמרינן
בב״ק (דפ*ז פ״א) ,במא מיני׳ ר׳ אלעזר מרב החובל
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בבח קטנה של אחרים מכלה למי מי אמרינן ביק
ראקני׳ לי׳ רחמנא שבח נעיריס לאב חבלה נמי דאבוה
הוי מ״ע דהא אפחתה מכספה או דילמא שבח נעורים
הוא דאקני׳ לי׳ רממנא דאי בטי לממסר -לה למונה שמין
מצי מסר אבל חבלה ביון דאי בטי ממחבל בה לא מצי
חביל לא קניי‘ לי' רחמנא; וסרש״י לא מצי חניל בה
דאין ארם רשאי לחבול בבתו דהא ישראלית היא וטנר
טל לא יוסיף פן יוסיף א׳יל לא זכתה התורה לאב אלא
שבח נעיריס בלבד ,ולכסוף העמוד ב׳ זר' יוחנן אמר
אפינו פציעה ס״ר אפילו ר״א לא קמיבטיא לי' אלא חבלה
דאפחתה מכספה אבל פציעה דלא אפיזתה מכספה לא
קמיכעיא לי׳ אליב״ח שפצעה בפני׳ ואפחתה מכספה,
ועיין בשי״ע חימ״ש סי׳ חכ״ד ס״ו ,ומבואר דר׳ יוחנן
דמודה דצער ובושם ורפוי וכן נזק שאיני פוחתה מכספה ■
הרי היא שלה ,היינו נמי מהאי טטמא כיון דאי בעי
מהחבל בה לא מצי חביל לא קניא לי׳ רחמנא ,ועיין
בקרית ספר ,ואלו החובל בע״כ של חבירו חייב בכולן
ואפילו צער ובושת יכן נזק שאין פותחו מכספו הרי הוא
של ארון׳ וט״כ דמעמא כיון דאי בעי ממחבל ביה מצי
תכיל בי׳ דאל׳ה מ״ש מבתו קטנה .ויש לרחום .דבענד
אין הטעם דהכל לרבו ,משום דאי בטי מיחנל ב* מצי
חבל ,רק דכיון דצריך ליחן לעבד ,וכל מה שקנה טבר
קנה רבו ,ולא דמי לבתו קטנה .אבל מ״מ צ״ט ,דכא נם
בסמוכה טל שלחן אב ,מ״ת לטר וריפוי ובושת ונזק
שאין אפחתה מכספה שלה ,אע״ג דמציאת קטן הסמוך
על שלחן אביו ,וכן אם נחנו לו ממנה הרי הוא של אנ,
וא״כ גם נטבד נהי דמציאתו וכן מה שנתנו לו מחנה
לרבו ,מ״ת צער וריפוי וגישת ונזק שאין אפחמו מכספו
הי׳ צריך להיות להמנד ,אם היינו אומרים דהחיבל
בעבדו לוקה ,ומדקאמרינן דהכל של אדון ,מ׳ב הטסם
משום דמצי לתכול בי׳ אם ירצה ,וראי׳ לפסק הרמב״ם.
וצ״ע:
בא לידי בשאלה ס׳ בית אהרן ,ובו חשובות
ולקוטים מזקיני הגאון ח״צ ז״ל ,ישם בלקימי
ח״צ סי׳ ל״ד ,מביא דברי ב״י ,שחמה על הרמב׳ס למה צריך
שיהא עבד של אחרים ,וכתב ולי ברור ,דט״כ שלו פטיר
טל הכאתו בין בש׳׳פ בין כפחות מש'פ שלא יהא חמור
מן ההורגו דפשרי' רממגא אך אס יום או יומיס יעמול
כי כספו הוא כ״ש הכאה שאין בה מיתה ,ובודאי אץ
סברא לימד לאידך גיסא לטנין נטילת נשמה הוא דחס
רחמנא עליו בו׳ ולא לענין מלקות שהרי בעברים אחרים
לא חילק רחמנא ,ובאמת טעמא רבה איח בי׳ שדרך כל
רב להכות אח טבדו אבל לא מכת מות שימוח ם«י,
ועיין בהרמב״ן עה״ת ,וכן משמע פשטא דמתניהץ,
דהחובל בטבד כנטני שלו פטיר מכולן .משמע אפילו
מלקות ליכא ,אף לכתם מיידי לפנין ה׳ דברים ,מ’מ אי
הי׳ חייב מלקית לא הוה שחק תנא מיני' ,כיון דפטירי
ממון הוא מחייבו מלקית ,מכיל .ומ׳ם להוכיח ,דא׳ח על
הכאה ,מדחזינן דהוא ביום או יומים ,צעיק ממכילתא
משפטים פלשה ז׳ ברייתא א' ,וכי יכה איש את עבדו כו׳
ר״א אומר בכנעני הכתוב מדבר או אינו אלא בעברי
ח׳ל מהם תקנו עבד ואמה כו׳ ,ר׳ ישמעאל אומר בכנעני
הכתוב מדבר או אינו אלא בעברי ח״ל לא יוקם כי
כספו הוא ט׳ ,ואמאי איצשריך ללמוד להכמוב אינו
מדבר בעברי דבלא׳ה נדע דאין מדבר בעברי ,דא״ה
דע״ע ישנו בדין יום או יומים ,א״כ צ״ל דאין חייב על
הכאתו שלא יהא חמור מן ההורגו ,כסברת כמ״צ ,וזה
א״א דפשיטא שלא יוסיף נם על עכד עברי קאי ,זפשיטא
דאם הכה הע׳ע עובר יי׳ לאיין ,בלאו דלא יוסיף ,וכלאו
לא תרדה בו בפרך:
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כי תצא ,מצוה תקצה ,שלא להוסיף במלקות ושלא נכה ישראל
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[ח] ומי שנתחייב מלקוח ולקה חוזר לכשרותו שנאמר ונקלה אחין וגו׳ הכאה שאין כה שוה פרוטה לוקה ,ועי״ש ככסף משנה .ועיין כחו״ת סי׳
כיון שנלקה הוא אחיך ,כן כחב הר״מ כאן ה״ז .ונראה דאפילו מ״כ ס״ב וחכ״ד ס״ג דאפילו כעכד שלו חייב מלקות כפחות משוה פרוטה,
לא עשה משוכה חוזר לכשרותו לענין עדוח ושמעה ,דלא הזכיר כאן חשוכה .וכשוה פרוטה אין לוקין ,אף דאין משלם חמשה דברים ,דאף דפטור
ועיין בר״מ פי״ב מעדות ה״ד שכתב ,כל מי שנתחייב מלקות כין שעשה מתשלומין מ״מ כיון דהפטור מחמת מה שקנה עבד קנה רכו הוי ליה כר
משלומין .ודעס הסמ״ע סי׳ מ׳׳כ סק״ו
משוכה כין שלקה ככית דין חוזר לכשרותו,
ונוהגת מצוה זו בארץ ישראלב שיש בית דין דבעבד שלו נהכאה נפחות משוה פרוטה
מכואר ג״כ דכלקה נכשר אף כלא משוכה.
אין לוקין עי״ש .ועיין בקצה״ח סי׳ מכ״ד
ועיין בר״מ פ״ב מטוען ונטען ה״י שכתג סמוך ,ואמרו זכרונם לברכה במסכת סנהדרין
סק״א [ע״ע מצוה מ״ט אות ט״ז] .ואפילו הנ
אם היו עדים שלקה ועשה משוכה חוזר
[ב׳ ע״א] מכות בשלשה ,כלומר ששלשה בית
אם הכה חרש שוטה וקטן ומו ובתו שלא
לכשרותו ,נראה דמשוכה ג״כ כעינן ,ועיין
שם כלחם משנה שכתב ,ועשה היינו או דין סמוכין מלקין ,1ואין צריך לענין מלקות בית לשום מוסר ,דין אחד להם ,דבשוה פרוטה
שעשהינ> ,וסמך על מה שכתב כהל׳ עדות דין של עשרים ושלשה.
חייבה המורה משלומין ,עיין בר״מ בהל׳
ובית דין העובר על זה ולא הלקה המחוייב חובל ומזיק ,ובפחות משוה פרוטה חייב
עי״ש.
מלקוח.
[ט) והנה כל אישי ישראל ככלל זה דאס מלקות ביטל עשה זה ,ועונשו גדול מאד כי
ואם הכהו כמה הכאוח ובכל אמת אין
נמחייט מלקות לוקין ,רק
ביראת הדין תתקיים הדת בהמון.
בה שוה פרוטה ,רק ע״י צירוף הם “
חרש שוטה וקטן אינם כני חיוכא .ואפשר
שויס פרוטה ,דנמחייב מלקוח חיכף בהכאה
דאם נגמר דינו למלקות ונשמטה או נתחרש
מצוה תקצה
ראשונה וממון בא על יד צירוף עם ההכאה
מלקין אומו ,כיון דנממייב למה לא ילקה,
שלא להוסיף במלקות המחויב מלקות הראשונה ,אם לוקין או נפטר ע״י ממון,
כן נראה פשוט.
עיין לעיל בפרשם משפטים [מצוה מ״ט
ובכללה שלא נכה ישראל
מצוה תקצה ,שלא להוסיף
אוח ד׳] מה שכתבנו.

(א) שנמנע הדיין מהכות החוטא הכאות
מלקות
המחויב
במלקות
גדולות /וביאור זה הענין כך הוא ,שכל
ובכללה שלא נכה ישראל
<א>נאז שנמנע הדיין מהכות וכו׳ .המחויב מלקות תכלית מה שילקה ארבעים חידוש הוא וצע״ק .ועיין בר״מ פ״ה הב
מכואר כר״מ סט״ז הכאות חסר אחת כמו שבא בקבלה? ולא יכה מממריס הי״ב דהמכה רשע אינו עובר ,וכן
המחהוינז מסנהדרין הי״ג ונוהג ככל אישי ישראל ,לשום אדם עד שישער ההכאה שתהיה כפי אס נגמר דינו למיתה אף בעשה חשובה
וכל המכה את מכירו עוכר כלא מעשה זו
אינו חייב על ההכאה .ועיין בפרשת
יכולת המוכה ושניו ומזגו וצורת גופו ,ואם
מלקות דלא יוסיף .וכתב הר״מ ,ואפילו הכה עכד
משפטים [מצוה מ״ט אום י׳] שכחבמי בזה.
•
:הבאת עבד
יכול לסבול הכאת גבול העונש כולו יוכה ,ואם
לא יוכל לסובלו כולו יוכה כפי יכלתו .ואין פחות משלש הכאות לעולם ,ותכלית חשבון מנין המלקות לעולם
ארבעים חסר אחת כמו שאמרנו .ובאה המניעה מהוסיף להכותו אפילו הכאה אחת על המנין הזה או על מה
שישער השופט שיסבלהו ,ועל כל זה נאמר [דברים כ״ה ,ג׳] ,לא יסיף ,וכן אמרו בספרי ,אם הוסיף עובר בלא
תעשה ,אין לי אלא שמוסיף על הארבעים מנין על כל אומד ואומד שאמדוהו בית דין ,תלמוד לומר לא יוסיף
סן יוסיף.
וחכמים הם חסרו אחת מהארבעים לגדר לאו דלא יוסיף ,כן כתב הרמב״ם ז״לג ,והוא תימה לפי הגמרא.
ומזהי הלאו היא אזהרה מהכות כל איש מישראל ,ואם החוטא זה אנו מוזהרים עליו שלא להכותו ,שאר כל
אדם לא כל שכן .וחכמים זכרונם לברכה מנעו אותנו אפילו מלרמוז להכות ,אמרו [סנהדרין נ״ח ע״ב] כל המגביה
ידו על הכירו להכותו נקרא רשע ,שנאמר [שמות ב׳ ,י״ג] ויאמר לרשע למה תכה רעך.
שורש מצוה זו נגלה הוא לכל ,שאינו בדין ואינו ראוי להכות כריה כי אם כדי רשעתו ליסרו על פי
בית דין.
מדיני המצוה מה שאמרו זכרונם לברכה" כשאומדין את החוטא כמה מכות הוא יכול לסבול ,אין אומדין אותו
אלא במכות הראויות להשתלש .אמדוהו שהוא יכול לקבל עשרים ,אין אומרין ילקה אחת ועשרים שהן משולשות,
אלא ילקה שמונה עשרה ,ומי שאמדוהוי ללקות וכשהתחילו להלקותו נתקלקל ברעי או במי רגלים אין מלקין
אותו יותר ,שנאמר ונקלה אחיך לעיניך ,מכיון שנקלה נפטר .נפסקה הרצועה קודם שגמרו להלקותו ואפילו במכה
הראשונה פטור .כפתוהו על העמוד ונתק המיתרים בכחו וברח סטור .כל מי שחטא ולקה חוזר לכשרותו ,שנאמר
ונקלה אחיך ,כיון שנקלה אחיך הוא .ואף כל מחויבי כריתות שלקו אמרו זכרונם לברכה [מכות כ״ג ע״א] שנפטרו
מידי כריתתן .ויתר פרטי המצוה מבוארין במסכת מכות [פרק שלישי].
ונוהג איסור זה לענין שלא להכות אחד מישראל בכל מקום ובכל זמן ,בזכרים ונקבות .אבל לענין איסור
המוסיף במלקות אינו נוהג אותו הענין אלא בזמן ישוב הארץ שהיה לנו בית דין הראויין להלקות.
ועוברי על זה והכה ישראל הכאה גדולה שיתחייב לו עליה תשלומין של פרוטה או יותר אינו מתחייב מלקות
לפי שהוא לאו שניתן לתשלומיך וקיימא לן אין אדם לוקה ומשלם ,ואם הכהו מכה קטנה שאין מתחייב עליה
שוה פרוטה או יותר חייב עליה מלקות .ואומר אני שראוי לומר דין זה חדוש הוא שחדשה התורה".

וכתב

הרב המחבר דדין זה
חידוש הוא ,ואיני יודע מאי

ב .ראה מנ״ח אות א׳ .ג .ראה מנ״ח אות ב׳.
תקצה .תר .כי תצא לאו מ־ב .רמב־ס לאוין נסי .הלכות סנהדרין פס״ז והלכות חובל ומזיק פ״ה .סנז־נ דאוין קצ״ס .סנז־ק פ־ד .סור זזו־נז ת־כ .א .בסה״ס :הכאות גדולות מסיתות.
וניד החזקה כאן ה״א :שא□ יכה לחלש מכה רבה בודאי הוא מת .נ .כן היא לשון חר״ס בסה״ס ,ולשון וו מורה שמנין ל״ס מלקות הוא מן התורה ,ולא כפי מה שמפרש רבנו נסמוך
בלשון הר״מ ביד החוקה .ג .פי״ו ה״א ,ועיין לשונו בפירוש המשנה כאן ,וראה מנ״ח מצוה תקצ״ד אות די .ד .לשון הר״מ בסה״ס .ה .ר״מ כאן ה״ב .ו .ר״מ כאן הלי הי-וי.
ז .ר״מ פט״ז הי״ב .ה .ראה מנייה בסוף המצוה.

יב) בר״מ בהל׳ עדות שם משמע דתשובה לא מספיקה במקום שנתחייב מלקות ,דאז בעינן דוקא שיתקיים ונקלה ,עי״ש.
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משפטים ,מצוה מח ,שלא להכות אב ואם

י׳־ס! יד

חינוך

רמא

רשות ,עי״ש ,ולענין חיוג מלקות או מימה נראה לענ״ד פשוט דאינו עונר ואינו
מצוה מח ,שלא להכות אב ואם
חייג .וכן נראה מלשון הר״מ פכ״ו מסנהדרין ה״ו ,שנמג ,אע״פ שיש לו לדיין או
יכה וכר .עיין ר״מ נספר המצוות לא תעשה שי״ח ושי״ט לנשיא למחול על ננודו אינו יכול למחול על קללתו ,וכן שאר העם אע״פ שמחל
(א) [א!
וברמנ״ן שם .והרג המחנר נמשך אחר דעת הר״מ ,ואין כאן המקולל מלקין את המקלל שכנר חטא ונמחייג ,עכ״ל ,ועי״ש נכסף משנה .משמע
דוקא אם כנר קילל כיון שכנר ענר ענירה
מקומו להאריך.
לשמים אין המחילה מועלת ,אנל כשנותן רשות
מצוה מח
(ב) ךב] ךעי המצוה וכר .עיין ש״ס
מתחילה לקלל אין כאן ענירה כלל ,וכן כאן גני
סנהדרין פ״ד ע״נ ור״מ
מכה ,ושם יש קצת ענירה דמוציא שם שמים
ס״ה מממריס ,ואכתוב הדינים נקיצור כדרכי
לנטלה ,וינואר לקמן אי״ה פרשת קדושים
נעז״ה .הנה המנה חנירו עונר נלאו דלא
(א) שלא יכה הבן האב והאם ,ואפילו אם
[מצוה רל״א אוח ד׳] ,אנל גני מכה אין כאן
יוסיף ,נין הכאה שיש נה תנורה או אין נה
הם יכו אותו הכאה רבה" ,בכל זמן שלא ישאו
ענירה כלל ,לא נחנירו ולא נאנ ואס .ומה
מנורה ,ונהכאה שיש נה שוה פרוטה אין
לוקה ,דרינתה התורה למשלומין ותרתי לא נפשם להמיתו ,שנאמר [שמות כ״א ,ט״י] ומכה דמנואר כאן נש "ס דאינעיא לענין להקיז דם,
היינו שלא מרצון אניו ,ומ״מ מסקינן דפטור,
ענדינן ,ונהכאה שאין נה שוה פרוטה לוקה ,אביו ואמו מות יומת.
ואף על פי שלא הזהיר הכתוב בפירוש על טון דהיא לרפואה ,וכן הנהו אמוראי דלא
דכיון שאינו חייג ממון לוקה על הלאו,
שנקו לנניהם ליטול להם קוץ ,היינו דלמא
כמנואר נש״ס נתונות ל״נ ע״נ ור״מ פ״ה זה שיאמר אל תכו האבות ,אלא שכתב עונש
יעשו מנלה שלא לצורך נשוגג שלא מרצון אניו,
מחונל ומזיק ה״ג .וגני אג ואס ג״ה הדין כן,
המכה אותם ,ודרך התלמוד לעולם לשאול
אנל אס אניו מוחל ומצוה להכותו נראה דאינו
אם הכה הכאה שאין נה תנורה ,משלם נששוה
פרוטה ,ונפחוח משוה פרוטה לוקה .אך בענין כזה ולומר עונש שמענו אזהרה מנין .חייג כלל ,וכן נחנירו ,ואינו עונר כלל ,ואע״ס
נהנה אג ואם הכאה שיש נה תנורה ,חידשה גם בזה יש לנו אזהרה ,שהרי אנו מוזהרין על שלא מצאתי זה מפורש מ״מ הסנרא נותנת כן,
כן נראה לענ״ד נרורנז.
התורה עונש מיתה דהיינו חנק ,וא״נ אינו כל איש מישראל שלא להכותו ,שכתוב במי
ןן-ןק^ 3מכה מחיים ,אנל לאחר מיתה יאחומיתה
משלם אפילו נהכאה ששוה פרוטה ,כי מיתה

שלא

שלא להכות אב ואם

שנתחייב מלקות ארבעים יכנו לא יוסיף
פוטרת מתשלומין דקים ליה נדרנה מיניה[ .דברים כ״ה ,ג׳] ,וכל שכן למי שלא נתחייב,:,
ואינו חייג מיתה אלא נעדים והמראה כשאר
מייני מימות ,מ״מ אפילו לא המרו נו למיתה והאב בכלל ישראל הוא? ואזהרתו מהכא,
א
אינו משלם ,דקיימא לן מייני מיתות שוגגין ואע״ם שלאו זה של לא יוסיף נחשב לאו בפני
פטורים מתשלומין ,עיין ר״מ שם פ״ד ה״ז ,עצמוי .מכל מקום הרי כלל בידינו שכל שיש
עי״ש .ואס לא המרו נו למיתה רק למלקוח בו כרת או מיתה יש בו לאוה חוץ מפסח
מלאו דלא יוסיף ,פטור מתשלומין מחמת חייני ומילה ,ובהכאת אב ואם הרי יש בו כרת בלא
מיתות שוגגין ,וחייג מלקות ,כי מייני מיתות
עדיסי ומיתה בעדים ,ועל כן יש לנו לומר
שוגגין אין פוטר ממלקות ,עיין חולין פ״א
ע״נ ור״מ פי״נ משמיטה ה״ו ,עי״ש ,וחייג עב"פ שנלמד האזהרה בו מקרא דלא יוסיף
מלקוח ככל חונל איש מישראל נמקום שאינו אחר שלא מצאנוה במקום אחרי ,ותהיה עיקר
חייג נתשלומין ,וזה פשוטאו.
האזהרה לישראל ובכללה נלמד למכה אב
התורה
שחיינה
 Wונראה לענ״ד ,דזה
ואםח.
ורש״י כאן פירש כן ,כיון דנאמח מייט כן.
נמנה אניו ואמו או נחנירו,
וענין חיוב המיתה במכה אמרו זכרונם
א״כ אפשר לפי זה דנאיזו עטרה שענר
היינו דוקא נלא רשות ,אנל אם אניו ואמו או
חנירו אומרים לו שיכם או שיקללם ,אינו עונר לברכה [סנהדרין דף פ״ה ע״ב] שהוא כשהוציא נמזיד ,אפילו מצות עשה ,הוי ליה אינו עושה
נלאו הזה ואינו חייג מלקות ולא מיתה ,עיין מהם דם דוקא ,מה שאין כן בשאר כל אדם מעשה עמך ,וצ״ע נזה .ונאינו עושה מעשה
עמך אי רשאי להכותן לכתחילה ,אפילו נמקום
ננא קמא פרק החונל צ״ג ע״א ור״מ פ״ה שאפילו הוציא מהן דם ניתן לחיוב ממון.
משרשי המצוה ,ליסר הנבלים והמוסרים מצוה כגון ע״י נית דן ,דעת הרי״ף כאן
מחונל ומזיק הי״א ,לענין ממון אס נותן לו
שהרימו יד במי שהביאם לעולם ברצון האל ועשה להם כמה טובות ,ומלך במשפט יעמיד ארץ".
(ב> דיני המצוה ,כגון מכהו לאחר מיתה שפטור ,והכהו על אזנו וחרשו שחייב מיתה שאי אפשר שלא יצא
טיפת דם בפנים ,והעושה בו חבורה לרפואה שפטור ,ולכתחילה לא יעשה לו רפואה שמביאה לחבורה אם אפשר
על ידי אחר ,ודין שתוקי שחייב על אמו ולא עלי אביו ,ודין גר שהורתו שלא בקדושה שאין חייב בשניהם ,ודין
גר שאסור לו להכות אביו גוי דרבנן ,ודין מי שהיו אביו ואמו רשעים גמורים מפורסמים שפטור על הבאתן עד

פטור דלא שייך תנורה ,כן הוא
נמשנה כאן פ״ה ע״נ.
[דן ן ם היו אניו ואמו רשעים פטול על אנע ואמז
מכתן ,כמנואר כאן נסנהדרין
פ״ה ע״א ונינמות פרק כיצד כ״נ ע״נ,
דנעינן עושה מעשה עמך .וגדר מעשה עמך
אינו מנואר עד היכן הוא ,ואף שרש״י כאן
נסנהדטן פירש דכיון שענר ענירה שיש נה
מימה לאו עושה מעשה עמך הוא ,וכן פירש
נינמות טון דנא על הערוה ,א״כ אפשר דוקא
עטרות חמורות שיש נהם מיתה או כרת .אך
נננא מציעא ס״נ ע״א לענין פרה של רנית
אמטנן ג״נ דהוה ליה אינו עושה מעשה עמך,

א .כבתענית י״ו ע״א :תניא ולפני עור לא תתן
מח .ם ,משפטים לאו נ׳ .רמב־ס לאוין שי־מ ,הלכות ממרים פ־ה .סמ״ג דאוין רי״ס .עיי! םמ״ק פ״ד .יורה דעה רמ״א.
מכשול !ויקרא י״ט ,י״ד] ,במכה לבנו הגדול הכתוב מדבר ,ובנמוקי יוסף ש□ :דשמא לא יבול לעמוד בפני יצר הרע ויגביה ירו ויתחייב מיתה .נ .ונמנה לאו זה לקמן מצוה
תקצ״ה .ג .כ״כ בספר המצוות להר״ט ע״פ המכילתא כאן וראה סנהדרין פ״א ע״א ,ומלשונו "וכל שכן למי שלא נתחייב ,והאב בכלל" נראה דלא כמו שפירשו המכילתא "שהוא
מצוה שלא להכות" שאפילו אביו חייב מלקות אסור לבנו להלקותו .ועיין בתו״ש כאן אות רצ״א .ד .ולדעת הרמב״ן בהשגתו ללאו שי״ח שי״ט דכיון דאוהרת האבות בקללה
והכאה לא באה אלא מפני שחם בכלל ישראל ,אע״פ שגזר באלו עונש אחר ,אינם נמנין לעצמן ,כי אין חשבונינו בעונשין אלא בלאוין .ה .וכ״כ בפירוש המשניות להר״ט ריש
פ״ג דמכות :כי התורה אינה מחייבת מיתה ולא כרת עד שיהא בעניו ההוא לאו פשוט ,וזה מה שאמרו חכמים !יומא פ״א ע״א) לא ענש הכתוב אלא א״כ הזהיר .ובשו״ת רעק״א
סי׳ קס״ט תמה הא מסקינן בסוגיא דמכות י״ג ע״ב ,דכרת לא בעי אזהרה .וכן הקשה בלחם משנה פי״ח מסנהדרין הייב והמגיה למשנה למלך שם פי״ז ה״ז .וביבין שמועה כלל
קפ״ג ביאר כונת הרמב״ם ,שנחפש אחר האזהרה אע״פ שאינה צריכה כדי שיתחזק לנו שורש אמרם לא ענש אא״כ הזהיר .ועיין זבחי□ ק״ו ע״ב .ו .מעולם לא שמענו כרת
במכה אביו ואמו ,ובריש כריתות (ב׳ ע״א] כשמנו מחוייבי כריתות לא מנו זה ,והר״ט במנין המצוות לא תעשה שנ״ב ,כשמנה מחוייבי מיתות בית דין שאין בהם כרת מנה את
וו בכללם ,והכי איתא בתורת כחנים פי ויקרא [דיבורא דחובה פרק א׳ פיסי גי] גבי פר כהן משיח ,יעו״ש( .משנה למלך) .י״ל דסבירא ליה כהירושלמי סנהדרין פ״ז הי״א דבמקלל
אביו יש בו כרת[ ,מיהו בלאו דמקלל ,לקמן מצוה ר״ס ,לא הזכיר כרת] ,וסבירא ליה דילפינן מכה ממקלל לענין כרת ,אמנם בכתובות ל״ז ע״ב כתבו רש״י ד״ה אלא ותוס׳ ד״ה
מיתות כהתורת כהני□ דאין בהן כרת (יד דוד סנהדרין ,ועוד אחרונים) .וראה שיטה מקובצת ריש בריתות סוף אות טי בשם נליון דלא קחשיב מקלל בין הכריתות משו□ דאין
בו מעשה כלל .וראה ברבינו יהונתן מלוניל סנהדרין פ״ח ע״ב ובהערות המהדיר .ז .וכמ״ש הרמב״ם בספר המצוות סוף שורש י״ד :וכשלא תהיה האזהרה בכתוב ילמדוה
בסברה מן הסברות התלמודיות וכוי ,חייב המיתה למי שהכה או קלל אי ידענו שה□ מצות לא תעשה ,והוצאנו לה□ ולכיוצא בה□ האזהרה ממקומות אחרי□ בדרך היקש.
וחרמב״ן סוף שורש שני ומצוה קצ״ה חולק על כלל זח והביא□ רבינו לקמן מצוה רמ״ח .וראה מש״כ רבינו לקמן מצוה ס״ט .ח .ע״פ ספר המצוות שם .ט .ובמורה נבוכים ח״ג
פמ״א :לרוב העזות שיש בו והיותו מפסיד סדר חבית אשר הוא החלק הראשון מן המדינה .י .בו״א וקצת כ״י "ועל".
א)

וע״ע להלן אווז י״ו.

ב) וכ״כ הרלב״ח (בקונטרס הסמיכה ק״א ד״ה עוד אני אומר) .הרי שאמר להכירו הכני
ופצעני ע״מ לפטור .סטור אליבא דכו״ע .ונראה שהוא מותר ,דכ״מ בר״מ פ״ה מחובל
ומזיק דאינו צובר רק דרך נציון (הגרי״פ פערלא) .אמנם בשאילתות כאן (שאילתא ס׳)

כתב דהאב שמחל על כבודו כבודו מחול .הני מילי כבודו אבל הכאתו וקללתו לא (בית
יצחק) .וכ״כ הריב״ש ס׳ ר״כ בשם הראב״ד .דליכא למימד שיהא האב יכול למחול לבן
שיאמר לו דברי חירופין וגידופין .ועי״ש סי׳ תפ״ד דכתב דגם בחבירו הדין כן .ובטורי
אבן מגילה כ״ח ע״א האריך בדבריו .וע״ע לקמן מצוה רי״ב אות ו׳ בשם הר״ן דהאב
אינו יכול למחול על צערו ובזיונו.

רמב

מנחת

משפטים ,מצוה מוז ,שלא להכות אב ואם

חינוך

חורין שלו יש לו אכ ואם ,רק מצד העכדוח אינו ארו ,מ״מ רון דהוי אכ מצד
חלק כן חורין ויש לו אב ואם ,כודאי חייב על הכאחסי).
והנך ,הדינים שציירנו שפטור על הכאתם ,ואפילו כן עכד ושפחה ,היינו
דאינו חייב כמורת אכ ואס מימח כיח דין ,אכל חייב מלקוח כהכאה

כסנהדרין והר״מ פ״ה מממריס הי״ג והרג המחגר ,דאינו רשאי ,ודעת מוס׳
ינמוס סרק כיצד שם ד״ה כשעשה ,דרשאי ,ואין להארין כאן ,עיין נדכריהם.
ןךןקא אס לא עשו חשוכה ,אכל אס עשו חשוכה חייכ עליהם ,אע״פ שהם
חייכים עוד מימה ומלקוח ,דלענין זה לא מהניא משוכה ,מ״מ הוו
להו עושין מעשה עמן וחייכים עליהם ,כן הוא
שאץ כה שוה פרוטה ,ורש כה שוה פרוטה
כאן כש״ס להדיא וכר״מ הי״כ ,דאס נגמר דינו שיעשו תשובה ,אבל אסור הוא מכל מקום חייב ממון כמו סוכל כמכירו ,ואף כחוכל כעכד
חייב ג״כ מלקוח או ממון ,עיין ר״מ פ״ה
להריגה ויוצא ליהרג מפני עכירה שנידו ,מ״מ אפילו קודם תשובה ,ולכל אין נעשה הבן
מחוכל ומזיק ה״ג ,וזה פשוט.
אם עשה חשוכה וכא כנו ומכל כו חייכי).
שליח בית דין ליסר אביו חוץ ממסית ,ויתר
ומבואר כש״ס כאן ,הא אחר שמכל כו
ענדים מנדים
אך
 MWונוהגת וכו׳.
וקללו סטור ,הטעם דנשיא פרטיה ,בסוף סנהדרין [שם].
פטורים ,אע״ס שכל
(ג) ונוהגת בכל מקום ובכל זמן ,בזכרים מצוה שהנשים חייכוח גם עכדיס מיירס,
כעמן וגו׳ כמקויס שכעמן ,ופירש רש״י
וכפרט לא מעשה ,אך רון שאין להם יחוס א״כ
הראוי להחקיים ולא זה שנגמר דינו ,ומקשה ונקבות וטומטום ואנדרוגינוס.
אין לו אכ ואס כלל .וממזר ג״כ חייב כהכאת ססזי
הש״ס אי הכי כנו נמי ,ומחק מידי דהוה
לאחר מיתה דחייכ מקלל אכיו ,וכן מכה אינו פטור אלא מפגי שאין שייך מכורה ארו ואמו ,ורק אם עשו משוכה כמכואר להדיא כיכמוח נ״נ ע״נ ,דאי לאו הר
לאחר מימה ,אכל כאן ששייך מכורה כיון שחי הוא ,אף שנחשב כמח מ״מ מייכ ,הוי ליה אינו עושה מעשה עמך ,עיין סרשח קדושים [מצוה ר״ס] כדכרי הרב
הממכר.
דכנו חייב לאחר מימה ,מה שאין כן כאחר .וקשיא לי ,כיון דאחר פטור כאם עומד
למימה ,על כרמך אינו מוזהר כלל נלאו דצא יוסיף ,דאי היה מוזהר היה לוקה ,א״נ ניי] ובעדים והמראה חייב על לאו זה חנק ,וכלא המראה סטור .ומה ־״!®I
שכחכ הרב הממכר כמחלח דכריו דכלא עדים והמראה חייב
אמאי כאכיו ואמו חייג /נהי דעונש שמענו מפסוק ומכה ,אכל אזהרה לא שמענו,
כרח הוא ממוה ,ועיין כמשנה למלך בהגהותיו כאן.
דהלאו אינו מזהיר על העומד למוח ,דאחר סטור ,ואין עונשין [אלא אס כן
מזהירין] ,וכל עיקר אזהרה דמכה אכיו ואמו אינו אלא מלאו דאחר ,דהרי הוא נט] וכל האישים מייכים ,רק חרש שוטה וקטן פטורים ,דאינן כני עונשין ™■י™
לכל המורה .ועל ארו חרש או שוטה ודאי חייב ,ועל ארו קטן לא ’ 1
ככלל ישראל ,כמכואר כאן כדכרי הרב הממכר וכר״מ ה״ח ,א״כ כיון דכאחר ליכא
אזהרה ,א״נ לא נשמע אזהרה גכי מכה אכיו ואמו ולמה יהיה מייכ מימה .ולקמן משכחת לה ,דקטן אינו מוליד ,וכן חייב על אמו מרשח ושוטה ,וזה פשוט .ולמאן »דרוני011
דאמר דאנדרוגיטס מוליד ,כמו שהכאנו כמה פעמים [עיין מצוה א׳ אוח ד׳],
פרשת קדושים [מצרה ר״ס אוח כ׳ רה׳] גכי קללות הקשיחי ג״כ כןי>.
"'3יי׳ ני■] ואם עושה כו מכורה לרפואה פטור .ופשוט דאסילו אם האכ אינו ודאי חייב עליו ועל אמו ,אע״פ שהוא ספק ואפשר דאינו זכר ,מ״מ הוו להו אכ
ואם רון דנולד משניהם ,מה פשוט.
רוצה ,דלרסואה לא אסרה המורה כלל .ואסור ליקח מידו קוץ אם
אפשר כאחר ,דדלמא יעשה מכורה כשוגג שלא לצורך ,וכן שאר רפואות שיש [י] ןן-ע דהכא מחציה שפמה וחציה כח חורין שכחכנו לעיל [אוח ו׳] ,דחייכ
על הכאח האס ג״כ רץ דמצד כן חורין שיש כו הויא אמו ,אץ חילוק
כהם מכורה ,ועיין כ״י יו״ד סי׳ רמ״א כשם הרמכ״ן [כמורת האדם שער הסכנה
ד״ה כפרק החוכל] .ועיין כלשון הר״מ כאן ה״ז ,אם אין שם אחר וכו׳ הרי זה כין יום של עצמה או יום של רכה ,אף דלענין מכלה יש חילוק לענץ משלומץ ,עיין
מקיז ומומן כסי מה שירשהו לעשות ,ולכאורה אף אס אין מרשה אוחו ,מ״מ ר״מ ס״ד מחוכל ומזיק הי״כ וכמגיד משנה שם ,רון דחציה שפסה וחציה כח
כיון דהוי לרפואה אץ איסור כלל ,כמו כאיש אחר ,ומצוה איכא אף אם אינו חורין אין כוסין אח רכה לשחררה ,אך יום של עצמה לעצמה ויום של רכה לרכה,
מ״מ לענין הכאה אפילו כיוס של רכה חייב ,דלענץ איסור אינו ממחלק ,כמכואר
רוצה ,עיין כרמכ״ן שם.
®חי"’ [ו] וקנה שתוקי אע״ס שאמרה אמו מפלוני נחעכרחי ,מ״מ אינו מתחייב כש״ס גיטץ מ״כ ע״א .ולדעת הירושלמי שם ס״ד הל׳ ה׳ דגם לענץ איסור
™S
על אכיו על פיה ,ועל אמו מייכ אף שאינו חייב על אכיו ,והיינו ממחלק ,ואם קידש אשה כיוס של רכו אינה מקודשת וכיום של עצמו מקודשח,
[מטעם] שאין אכיו ידוע .וכנו מן השפחה ונכרית אינו מייכ על אכיו ,דאינו אכיו עיין קצום החושן סי׳ רמ״ט סק״כ וקע״א סק״א מה שסלסל כזה ,א״כ מלוי ג״כ
כלל ,וגם על אמו אינו חייב ,דאס נתגיירו ונשממררו הרי הם כקטן שנולד .וכן כלידה< ,ולאו דוקא כלידה אלא העיקר מלוי כהריון ,אם נמעכרה כיוס של רכה
יי גר שהורמו שלא כקדושה אלא שלידתו כקדושה ,אע״ס שהוא מישראליח כמו הוי עכד גמור ,והוה ליה הורמו שלא כקדושה והוי ליה עכד ,וכן איפכא הוה
רב מרי כר רחל ,מ״מ על האב פטור דאינו ארו כלל לירושה ,ועל האם אף הורמו כקדושה ,והכל מלוי נעינור> ,אס נולד כיוס של רכה ,א״כ אז היא שפחה
שממייחס אחריה והוא ישראל וגם אמו ישראליח גמורה ,מ״מ פטור על אמו גמורה ואינה אמו כלל ,כמו מי שנולד מהשפחה וגשממררה דאינו כנה כמו
ג״כ ,דמון שאינו חייב על אכיו אינו חייב על אמו ,שנאמר ומכה ארו ואמו וגו׳ שכחכנו לעיל [שם] ,ואס נולד כיום שהיא של עצמה א״כ הוי ליה כן חורין גמור
אח שחייב על ארו חייב על אמו ,ואס איט חייב על ארו אינו חייב על אמו ,כן הוא נמו הנולד מישראל ,א״כ אס הנה אומה כיוס של עצמה דהיא אמו ,ודאי חייב ,אך
נר״מ כאן הל׳ ט׳ וי׳ .וזה פשוט דלימוד זה דכל שאינו חייב על ארו אינו חייב על אם הכה אומה כיום של רנה נראה דאינו חייב ,רון דעמה היא שפחה א״נ איט
אמו ,דוקא כטונא דאינו מתייחס אחר האב ואין לו אכ כלל לדיני המורה ,אכל אם כנה ,כמו גר שנמגייר ואמו לא נתגיירה ,הנא נמי הוא כן חורין ואמו שפחה ,ומ״מ
יש לו אכ אן סטור על הכאתו נטן שהוא רשע ,כודאי חייב על הכאת אמו ,רון צ״ע נזה .אך אין נפק״מ ,דפסקינן כש״ס דילן דלענין איסור אינו ממחלק ,א״כ
שעכ״ס משכחת לה חיוב כשיעשה משוכה ,ואפילו מח כרשעו מ״מ עכ״ס היה ממיד היא חציה שפחה וחציה נח חורין ,וחייב  rmעל אמו נין כיום של עצמה
ראוי לחייב עליו ,רק דין זה גר גר דאין לו אכ כלל אינו חייב על אמו ג״כ ,ועיין רן רום של רנה ,וכן הוא דג״כ הוי חציו ענד וחציו כן חורין ,אץ חילוק רן יום
של עצמו או של רנו ,ככל עגץ חייב הן על האב והן על האם ,ופשוט.
לקמן פרשם קדושים [מצוה ר״ס אוח מ׳] כחכמי ג״כ מזה ,וזה פשוט אצלי.
וגן■ שנמגייר אסור מדרכנן להכות לארו ואמו כדי שלא יאמרו כאנו מקדושה ולכאורה אפשר לומר ,דאם הנן מכל נאמו שהיא מציה שפמה וחציה נח ™’™׳33ו
חמורה וכו׳ ,אכל כן עכד ושפחה אין לעכד יחוס כלל ,וכין קודם שנשמחררו
מוחן שכמננו דנהרג ,אפשר דצריך לשלם ג״כ דמי מכלה ®’"י׳
או לאחר שנשממררו פטור על הכאחם ,דהאב אינו ארו כלל ןר״מ כאן הי״א] ,לאדון מצד מלק שפחות ,ואין המימה פוטרת ,דהוי ממון לזה ונפשות לזה ,עיין
ועיין מה שכמכמי לעיל כמצוה א׳ [אוח י״ט] ,וגם על האם סטור ,אף דנאמר סנהדרין י׳ ע״א ור״מ סכ״א מעדוח ה״י ,דמימה הוא מיינ מצד חלק נח חורין
שיש כה דהיא אמו ,וממון חייב מצד מלק שסחוח ,דאינו חייב מימה על חלק
דאחר האם ממיימס ,מ״מ רון שאינו חייב על ארו אינו חייב על אמו ,עיין לעיל.
□!®י ןאם חציו עכד וחציו כן חורץ היה לו כן מישראלית ,עיין גיטין פרק השולח שסמוח ,א״נ הוי ליה נסשוח עכורה וממון לאדון נשרל חלק השסחוח .אך עיין
מ״ג ע״א דהוי ספק אם מוססין קדושין ,ועי״ש כמוס׳ ד״ה ואי ,דאי לא מוס׳ נמונוח ל׳ ע״נ ד״ה רב אשי ,פלפלו ,ודעת רנינו מם שם דדוקא כעדים
מפסי קדושין אץ הכן מחייחס אחריו כלל לירושה ,ועיין כרשכ״א שם דגם לענץ זוממין ממון לזה ונפשות לזה חייב ,וככל מקום סטור ,עי״ש ,ואף לדעח ר״י
עריוח אינו מתייחס אחריו כלל ,והכאמי כמה פעמים דכרים אלו כחיכור זה") ,א״כ שככל מקום מייב ,והא דאם אסון נאשה פטור מדמי וולדוח אף דהוי נסשוח
למאי דמסקינן דהוי ספק ,א "כ הכן המכה אומו אינו חייב מספק ,וגם על האס אינו עכור האשה וממון לנעל ,מ״מ פטור רון דחד גופא היא ,עי״ש ,א״כ הכא נמי
חד גופא היא .ועיין נהסלאה [שם ד״ה ועוד] ,כמב הטעם דסטור מדמי
חייב מספק דלמא אינו  jbוכל שאינו חייב על ארו אינו חייב על אמו.
"13י ואם ישראל יש לו כן מחציה שפחה וחציה כח חורין ,דהדין דהולד ג״כ חציו וולדות ,דעל דמי הוולדוח הויא לה עדוח שאי אחה יכול להזימה ,עי״ש ,שייך כאן
ענד וחציו כן חורין כמו שכחכט כמה פעמיסי) ,א״כ מצד מלק כן נמי .ואם אנוא להא pנענץ ממון לזה ונסשוס לזה יאריך הענץ ואין כאן מקומו.
ג> וצ״צ להלן אוח ס״ו ,ופצוה ר״ס אות ח׳.
י) עיין בתום׳ סנהדרין פ״ה ע־א שכתבו ,דאזהרה לבן כשהאב יוצא ליהרג ילפינן מפן
יוסיף אע־ג דארבעים יכנו לא מיירי בבנו (סנחה חדשה),

ה) ציין להלן פצוה קצ״ב אוח ב׳ ,ר״ס אות י״ב.
ו) פצוה א׳ אות י״א וצוד.
ז) וע״צ להלן אות י׳.

׳Sp

מנחת

משפטים ,מצוה מח ,שלא להכות אב ואם

חינוך

רמג

ועיין

תשובה [יא] והנה נלאו הזה אם עבר ,חון ממה שעבר על הלאו עכר ג״כ כעשה
מכוח י״ב ע״א ,רמי נרייחוח אהדד ,חני חדא אב שהרג בגו געשה
דכיבוד אב ואם .ולענין משונה ,ככל לאו שיש נו מיחח כיח דין
לו גואל הדם ,וחניא אידן אין בגו נעשה לו גואל הדם ,ובעי לאוקמי
דאין משונה מכפרח ,ולא עם יום הכיפורים ,רק יסורים ממרקים .וגס הויא לה נפלוגחא דרבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא אי מצוה ביד גואל הדס ,וסרין ומסברא בין
מעבירות שני! אדם לחבירו ,וינואר אי״ה נהל׳ חשובה [סוף מצוה שס״ד].
למאן דאמר מצוה בין למאן דאמר רשוח והחני דני רני ישמעאל לבל אין הנן
ע״ישנים ניבז וצך־יך לעיין אם הבן ועוד אחר
נעשה שליח וכו׳ ,ומסקינן לא קשיא כאן בננו
החזיקו במקל והכו לאב
ועובר עליה והכה אותם הכאה שיש בה כאן בבן בנו .ולכאורה לשיטח הר״מ [הנ״ל
הבאה שיש נה חבורה אי חייב ,וכן שני בנים חבורה בעדים והתראה מיתתו בחנק ,ובלא אוח ד׳] דאף באביו רשע מ״מ אסור להכוחו
הכוהו כאחד במקל ,אם מלוי אם אחד יכול וכו׳
ולקללו ,ומנא דני רני ישמעאל מיירי בהט,
חבורה חייב עליהם כשאר כל אדם ,שהמכה
במו שכתבנו לעיל כמה פעמים ,וינואר במקום
דאף דאינו חייב על הכאחו מ״מ איסור יש,
חבירו הכאה שיש בה תשלומין של שוה פרוטה
אחראי״הי׳ז.
מקשה הש״ס שסיר דהיאן מבואר ננריימא
נזנח ממון [יג 1וצריך לבזבז בל ממונו שלא יעבור ,משלם ואינו לוקה ,ואם אין בה תשלומין של דנן נעשה גואל הדם הא חנא דבי רני ישמעאל
אך מפני פקוח נפש הכל שוה פרוטה לוקה ואינו משלם ,שהלכה היא אין א״ב איכא איסורא ,אלא לשיטח מוס׳ נינמוח,
דחנא דבי רבי ישמעאל מיירי כשעשה חשובה
נדחה .אן אי מחויב לשלם דמי חבלה ,צ״ע ,אדם מת ומשלם ,וכן אין לוקה ומשלם,׳.1
אי דמי לחייבי מיחוח שוגגין שפטור ,או
אבל בלא עשה משונה נעשה שליח ,א״כ יכול
יא .כתובות ל״ו ע״ב.
דילמא .כיון דהוא נהימר לא שיין חייבי
לאוקמי הברייחא דבן נעשה גואל הדם נשלא
מימות שוגגין כלל ,ומשלם ,ולקמן פרשח אמור [מצוה רצ״ו אוח כ״ו] עוררתי עשה חשובה ,והנרייחא דאין בגו נעשה גואל הדם מיירי נשעשה משונה .אן
נאמח שם נראה דמיירי ברוצח בשוגג ,א״כ אף בלא עשה משונה הוי ליה עושה
בזה םי.
ההורג[ ,ידן ןאם הרג אביו או אמו ,למאי דקיימא לן שייף חמור ומי שנתחייב שתי מעשה עמן ,אן לפי מה שכחננו לעיל דאף בשוגג ולא עשה חשובה הוי ליה
עונשו
מיתות נידון בחמורה ,עיין ש״ס [סנהדרין פ״א ע״א] ור״מ פי״ד אין עושה מעשה עמך קשה .אן אפשר דניחא לאוקמי הברייחוח נחדא גוונא,
מסנהדרין ה״ד ,א״כ חייב סייף כהורג נפש .אן אס לא התרו בו משום רוצח רק אף דמוקי בננו ובן בנו ,מ״מ משמעוח הלשון סובלו ,דזה הוי בגו של אב וכאן
משום מכה אביו ואמו ,בודאי חייב חנק משום מכה ,דאין לן חבלה שיש בה
מייד בננו של בן.
חבורה גדולה מזו ,מה קטליה סלגא חייב מכל שכן קטליה כוליה .ואפילו על והנה הר״מ פ״א מרוצח ה״ג מיירי שם ברוצח במזיד ,וכחב דאין בנו געשה
לו גואל הדם ,והכסף משנה הרשים לבאן ,היינו סוגיא זו דמכוח .והנה
אביו טרפה חייב על חבלה ,כיון דשייך חבורה י) ,דהיה חייב אפילו לאחר מיחה
רק דלאחר מיחה לא שיין חבורה ,אבל במקום דשייך בו חבורה חייב בכל ענין ,לשיטתו שסיר פסק ,דאפילו במזיד והוא רשע מ״מ אין בנו נעשה גואל הדס,
נןסריפה וזה פשוט .ואם הבן הוא טרסה אין הורגי[ אוחו על סי עדים ,דהויא לה עדות אבל לשיטח המוס׳ אינו כן ,דנהרג במזיד לנולי עלמא בנו נעשה גואל הדם ,דאין
שאי אחה יכול להזימה ,עיין סנהדרין ע״ח ע״א ור״מ פ״ב מרוצח ה״ט ,רק איסור נדבר ,א״ב נולד לנו נזה סלוגחא בין הר״מ והחוס׳ לענין אם בנו נעשה
גואל הדם .אן בשוגג ולא ידע ,גס לשיטח מוס׳ אין בנו נעשה גואל הדם ,אן
אס הנה בפני ניח דין חייב ,דגני ניח דין אין צריך דין הזמה ,עי״ש.
גלות ואם החרו נו משום מנה אביו וחבל נו וע״י חבורה זו הרגו ,ודאי חייב בנודע לו ולא עשה חשובה צ״ע כאשר כתבחי לעיל ,וצ״ע בכל זה .ונאמח היה
מימה בי היה מזיד על החבורה ,ופטור מגלוח דקס ליה בדרגה מיניה .יכול לאוקמי הברייתא דנן נעשה גואל הדם מיירי ברוצח במזיד ,דהוי אינו עושה
אך אם אחד הרג אח אביו בשוגג ,אני מסופק אס חייב גלוח על ההריגה ,טון דהוי מעשה עמך ובלא עשה חשובה ,והברייתא דאין בגו נעשה גואל הדס מיירי
ליה חייב מיחה שוגג על אביו סוטר ג״כ מגלומי ."1ואף דההורג כל אדם הוי ליה
שרצח בשוגג ,אם נאמר דנשוגג הוי עושה מעשה עמן ,יעו״ש.
חייבי מיחות שוגגין וחייב גלוח ,שאני החם דגלי קרא ,אבל נמיחה אחרח דלא גלי ועיין רש״י סנהדרין ס״ה ע״א לענין ואחר מי המירו לקללו אלא כבוד שמים
וכו׳ ,ופירש רש״י ,גני סוטה ימן וגו׳ לאלה ,א״כ (אם) [אין] רשאי להשקות הפזקאתאמו
קרא אפשר דפוטר ,ועיין פסחים נ״ט ע״א חוס׳ ד״ה מאן יש אומרים וכו׳ .אך
סוסה
אמו סוטה .ועיין לקמן סרשח קדושים [מצוה ר״ס אוח מ׳] בדין מקלל אביו יג>.
נראה ,במו דחייני מיחוח שוגגין אינו פוטר ממלקוח כמו שכחנגו [למעלה אוח
ב׳] ,א״כ אינו פוטר מגלוח ג״כ ,רק מממון פוטר מלימוד חגא דני חזקיה [עיין
והנה לדעת הר״מ דמוקי הא דחנא דבי רבי ישמעאל בלא עשה חשובה ,אביו מוסת
ומ״מ אסור לבן להכותו וכו׳ ,אך נמסים מומר כמבואר נחנא דני רבי
כתונוח ל״ה ע״א] ,ועיין בנא קמא פרק טצד הרגל [כ״ו ע״א] ושם ד׳ ע״א
ישמעאל ,והר״מ פסק כן כאן פ״ה מממרים הי״ד ,א״כ אפשר ,גני מסיח דוקא
[חוס׳ ד״ה כראי] ,וינואר במקום אחר אי״ה ואין כאן מקומו.
אביו ואמו [טי] והנך“ ,הנאחי לעיל [אוח ד׳] דבאניו ואמו רשעים אינו חייב על מנחם ,אם לא עשה חשובה מומר להכותו ,אבל אס עשה חשובה ,אע״ג טוצא להריגה
רשעים
דהוו להו אינו עושה מעשה עמן .ואם עבר עבירה בשוגג אם דלזה לא מהגי חשובה ,מ״מ חייב עליו ,כמו בכל העבירוח שיוצא להריגה אס עשה
הוי עושה מעשה עמן ,לכאורה ,ניבמוח כ״ב ע״ב דמקשה הש״ס אהא דממזר משובה ,אע״פ שנהרג חייב עליו ,דקטגן ביה עושה מעשה עמן< ,וכל שכן אס
חייב על הכאח וקללח אביו הא אינו עושה מעשה עמך ,ומיק נשעשה משובה ,הרגו ,אן אינו חייב רק חנק מחמת חנלח אב ,ולא מחמח רציחה ,וזה פשוט>,
והוה ליה לחק דהיה שוגג ,אלא על כרחן דאף בשוגג אינו עושה מעשה עמך .והפסוק לא תחמול ולא מכסה [דנטם י״ג ,ט׳] מייט בלא עשה משובה .אך לדעת
אן נאמח אינה סברא ,כיון דהיה שוגג בודאי הוי ליה עושה מעשה עמן־נו ,אך המוס׳ דחגא דבי רני ישמעאל מייט נשעשה חשובה ,א״נ במסית אפילו עשה
אס נודע לו השוגג ,כיון דגם שוגג צרין חשובה ,א״כ אס לא עשה חשובה הוי חשובה מומר להכותו .אך באמת גס לדעת הר״מ נראה לומר דאף שעשה חשובה,
ליה נזה עצמו אינו עושה מעשה עמן טון דאינו עושה חשובה ,ואין זה סברא מ״מ הלאו דלא תחמול ולא מכסה מייט אף נעשה חשובה ,עיין ר״מ פ״ה
מעבודת כוכבים ה״ד שכתב ,הלאוין הללו שלא ילמד עליו זנוח ומחויב ללמד עליו
לאוקמי המשנה בשוגג ולא נודע לו כלל ,על כן אוקמהו כשעשה משונה.
וגדר החשובה שיהיה עושה מעשה עמך אינו מבואר נענירוח שאין בהן חונה מלאוין הללו לא תחמול ולא מכסה ,ולא חילק בין עשה משונה ,מוכח דהלאוין
חזרח ממון ,וצרין לומר דוהו לסי ראוח אנשים אם עשה חשובה הללו הס ממיד מחמת העבירה .אן מלשון הר״מ באן נהל׳ י״ג שסיים שם אף בלא
אמיחיח ,אף דמשובה בלב סגי ,עיין קידושין מ״ט ע״ב המקדש וכו׳ שמא הרהר עשו משובה ,ואחר זה בהל׳ י״ד כחג דלכל אין נעשה וכו׳ חון ממסים ,לכאורה אין
חשובה וכו׳ ,מ״מ זה אינו ידוע ,ואין יכולים להורגו מספק ,אן עשה חשובה הכרע נדנטו היאך הדין במסיח שעשה חשובה ,אן מהל׳ ענודח כוכבים שלא
בפי הנראה לאנשים שהוא חשובה ,הוי ליה עושה מעשה עמך.
חילק ,נראה דבכל ענין שייטס אלו הלאוין ,כן נראה לי.
ן^ןי מה שכחננו דבשוגג ולא עשה משונה הוי ליה אינו עושה מעשה עמך ןךע דהא דנן מומר להכוח לאביו המסיח אפילו עשה חשובה ,כמו שנחנאר
דהתורה גילחה לא תחמול ולא תכסה עליו וגס זה נכלל ,דוקא אס הנן
טון שעבר על מצוח עשה דמשונה דהיא רק מצות עשה ,א״כ נראה
דבבל העטרות אפילו עבר רק על מצות עשה הוי ליה אין עושה מעשה עמן .היה המוסת כגון אב שהסית לבנו ,אבל אם לא הסיח לבנו רק לאחטס ,טנו לגני
ועיין חוס׳ יבמוח שם ד״ה כשעשה ,נראה שם דאף כשהוציא שם שמים לנטלה בנו כשאר מחויבי מימה ואם עשה חשובה נהרג עליו ,ט אלו הלאוין אינם רק
כל זמן שלא עשה חשובה הר ליה אין עושה מעשה עמן ,א״כ הוא הדין בכל להמוסח ,עיין ר״מ הל׳ עבודת כוכבים שם כחב ,ואסור למוסת לאהוב את המסיח
ואסור למוסח ללמד עליו זנוח שנאמר ולא תחמול ,ואם ידע לו חונה אינו רשאי
עבירוח שבחורה ,כן נראה לי.
ח) עיין לעיל מצוה ט״ו אות ט׳.

דטריפה לא מחייב ,וכן נראה דעת הרמב״ן ריש מכות ד״ה ואיכא דקשיא ,שכתב דלא

ט) בשטמ״ק כתובות (ל׳ ע״ב ד״ה ואי לא מצי לאהדורי) ,הביא בשם שיטה ישנה
דחייבי מיתות אונסיץ ודבר אחר חייבים ,עי״ש הטעם.

שייך עדות שאתה יכול להזימה בעדות שטריפה הרג אף לגבי מלקות (הר צבי).
יא) במשנה מכות ח׳ ע״א איתא להדיא רבן גולה ע״י אביו (אחרונים).
יב) וכ״כ בריטב״א מכות י״ב ע״א ד״ה ותסברא ,דבשוגג איקרי עושה מעשה עמך.
יג) במהדורות הקודמות נדפס כאן אות ט״ז.

י) בש״ס חולין י״א ע"ב לפי גירסת ספר התרומה (הל׳ איסור והיתר סי׳ ע״ג) והמרדכי
חולין (רמז תרל״ה) .מקשינן אמאי מכה אביו ואמו חייב דילמא טריפה הוא ,הרי

גאולת דם
מאביו

למד

מנחת

משפטים ,מצרה מט ,חובל בחבירו

חינוך

לשתוק שנאמר ולא תכסה וכר ,א״כ נראה מבואר בדכריו דהלאוין הללו הם דוקא רשעתו וכו׳ .אף דקיימא לן כל היכא דאיכא ממון ומלקוח מילקא לקי וממוגא
על המוסת אכל לא על אחר .וכן נראה מלשון התורה נשם שם ,ז׳] ,כי יסיתך וגו׳ לא משלם ,כר׳ יוחנן שם בסוגיא דאין לוקה ומשלם ,אן כאן גבי החונל רינתה
מורה בפירוש לתשלומין וגזירת הכתוב היא ,עי״ש ,וכן הלכה.
לא מאנה וגו׳ ולא תחמול ,ומדנר לנוכח להמוסח ,כמו שהתחיל לא תאנה וגו׳
דהיא אזהרה למוסת ,כן כל הלאוין הללו אזהרה למוסת ,וכן נראה מדברי הרג ולכאורה נוכל לומר ,דוקא מחמת לאו דחונל נהא גלי רחמנא דעל לאן “’"י
זה אין לוקין במקום חשלומין ,אנל אם ענר
המחנר לקמן פרשת ראה [מצוה מנ״ט-מס״א]
עוד לאו בשעת החבלה ,כגון שחבל בחבירו
עי״ש ,וכן נספר המצוות להר״מ נלאוין מלוה
מצרה מט
י״ז עד מצוה כ״א כתג נכל אחת דהמוסת
ביום טוב או ביום הנסוריס ועשה נו חבורה,
מצות דיני קנסות [חובל כחכירו]
דחייב מלקוח מחמת יום טוב ויום הכפורים,
מוזהר ,מנואר דהלאוין הללו רק למוסת ,כן
אפשר לומר דלוקה ואינו משלם ככל הלאוין
נראה לענ״ד ,ועיין מה שנכתוב לקמן אי״ה
שנצטוינו בדין חובל בחבירו לענשו ,כמו
שמתחייב ממון דמילקא לקי ונו׳ ,דבהא לא גלי
פרשת ראה [מצוה חנ״ח-תס״א].
והנה מנואר נלשון תנא דני רני ישמעאל ,שכתוב בתורה בפרשה [שמות כ״א ,י״ח] וכי קרא ,ועיין חוס׳ פסחים כ״ט ע״א ד״ה מאן יש
חון ממסית שנאמר לא תחמול וכר ,יריבון אנשים .וזה נקרא דיני קנסות? ובפסוק אומרים .אך נאמח מנואר במשנה בבא קמא
ונאמח דלאוין הללו הם נתונים כתורה אחר כולל (א) משפטי הקנסות כולם ,והוא פרק החובל ס״ו ע״א ,דהחובל נחנירו ביום
נמסיח ,והר״מ כאן הי״ד כתג ,לכל אין נעשה שכתוב [ויקרא כ״ד ,י״ט] כאשר עשה כן יעשה הכפורים חייב לשלם והחובל נחנירו בשבח
פטור ,א״נ מבואר דחיוב מלקוח מלאו אחר
ונו׳ חוץ ממסית ומדיח שהרי אמרה חורה לא לו ,ירצה לומר שילקה מממונו מה שיצערהו
אין פוטר מחשלומין .אן מהמשנה אין ראיה,
תחמול ונו׳ ,ואיני יודע מנא ליה לרנינו הר״מ
מדיח ,כיון דלא סיים תנא דכי רני ישמעאל רק בכדי מה שציער הוא את הכירו ,כמו שבאה דגם בכתובות פרק אלו נערוח כ״ט ע״א,
מסית א״כ דוקא מסיח ,ואפשר דהלאוין הללו מט .מו ,משפמיס עשה ה׳ .רמב״ם עשין רל״ו ,הלכות חובל ומזיק מבואר דחייבי כריתות אף דלוקין משלמי! קנס,
אינם גמדית דכן היא גזירת הנמוג ,ונר״מ פ״א .סמ״ג עשין ע׳ .חושן משפט ת״כ .א .עיין רמב״ם הלכות וכן ננבא קמא סרק מרובה ע׳ ע״א ,גבי גנב
סנהדרין פ״ה ה״ח ומנחת חינוך אות כ״ה.
וטבח ביום הכסורים חייב אע״ג דלא רינתה
שם נספר המצוות מוגה ג״כ הלאוין נמסית
ולא נמדיח ,א״כ מנא ליה להר״מ לחדש דנר זה לסטור ממיתה נעשה תשונה תורה ,ואוקמינן לפסק הלכה דנמשניות מיירי בלא אתרו ניה וחייבי מלקיות
דנר שאינו מנואר כלל ,וצ״ע .ועיין מה שננחוג לקמן פרשת ראה [סוף מצוה שוגגין אינו פוטר ,וחייבי מימות שוגגין פטורי! ,עיי! ש״ס נתונות ל״ה ע״א
ור״מ ס״א מנערה בתולה הי״א ופ״ג מגניבה ה״א ,אבל באחרו ביה דלוקין
תס״נ] בעזהשי״ת.
סי"" [טי] וסומא’י) אם הנה ,נכר נתנתי [לעיל מצוה נ׳ אוח נ״ה] דסומא דעת אינו מוכח ממשגמנו ,דכיון דנתוסף עליו לאו אחר אפשר דלוקה נמו בכל החורה
רוב הפוסקים דלא כרני יהודה [נכא קמא פ״ז ע״א] ,ופוטר מתשלומי[ ,דלא גלי קרא בזה רק על לאו דחובל ,אבל לא על לאו אחר.
וחייג נכל המצוות ,אן יש פוסקים כרני יהודה דפטור ,ופטור אפילו מלא אך הר״מ פ״ד מחובל ומזיק ה״ט ,נתב בפירוש דהחובל נחבירו ביום
הכפוריס אפילו במזיד אע״ס שעבר עבירה שחייב עליה מלקוח מ״מ
תעשה ,עיין פרי מגדים או״ח פתיחה כוללת [חלק נ׳ אות ל״ג וח״ג אות נ״ט]
משלם דרינתה התורה חובל וכו׳ ,עיין שם בלשונו ,וצ״ע מנא ליה להר״מ לפסוק
וכאחרונים וכמה שכחנחי לעיל.
עונשו [ין] ומה שנחנ הרג המחנר דלאו זה נוהג נכל מקום וככל זמן ,היינו הלאו הלכה כן ,דילמא דוקא נלאו דחובל גלי רחמנא ולא נלאו אחר כמו שכתבנו .ועיין
אנל לא העונש ,כי מיחת ניח דין נוהגת רק כזמן שנית המקדש היה נטור ושו״ע חו״מ סי׳ חכ״ד ס״ב כלשון הר״מ ,ואיני יודע מנא להו זה .ולא מנעיא
קיים ,נמו שנתננו לעיל [במצוה הקודמת אוח ג׳] ,ולאחר תורנן ,אם יש סמוכים שלא מצאתי גילוי לדין זה מהיכן הוציא הר״מ דבריו ,אלא דתמוה לי מכתובות ל״א
אינו חייג מיתה ,ומ״מ סטור מחשלומין דחייני מיתות שוגגין פטורים מתשלומי! ,ע״ב ,דרמי משניות אהדדי ,דכאן מבואר נבא על אחומו חייב קנס ,ובמכות י״ג
נמו שנתננו כמה פעמים דכזמן הזה נמקום חיוג מיתה פטורים מתשלומין .וא״כ ע״א תני אלו הן הלוקין הבא על אחוחו וקיימא לן דאין לוקה ומשלם ,ותירץ עולא,
אם התרו נו למלקות ,דמלקוח נוהג תמיד ביש סמוכין ,נמו שננאר לקמן נחינור כאן באחוחו נערה דיש קנס משלם ואינו לוקה ,ושם באחותו בוגרת דליכא ממון
זה אי״ה [עיין מצוה רמ״ח אות כ״א] ,מלקין אותו ,אף שהיה כהנאה שוה לוקה ,וגם בושת ופגם ליכא ,דמיירי בשוטה ומפותה או ניחומה ומפוחה דלינא
פרוטה ,מ״מ כיון דסטור לשלם מחמת דחיוב המיתה סוטרתו ,וחייני מיתות שום צד ממון ,על כן לוקה ,ואמרינן אלמא סבר עולא נל היכא דאיכא ממון ומלקות
ממונא משלם מלקא לא לקי ,ועיין רש״י שם ל״ב ע״א ד״ה קסנר ,דאי סובר לקי
שוגגין אין סוטרין ממלקוח ,וחייג מלקות כמו שכתננו לעיל [אוח נ׳].
וכבך הכאתי נמה פעמים נחינור זה [עיין לעיל ריש מצוה ל״ב אות נ׳ ,ולא משלם אין צריך לאוקמי המשנה בלית שוס צד ממון ,דיכול לאוקמי אפילו
ועוד] ,דדעת רש״י נשנועות דצרין להתרות נו משום הלאו ממקרא באחותו נערה ,רק דאתרו ביה ומלקות פוטר מתשלומי[ ,ובכתובות מיירי בלא
שנזהר ממנו ,עיין רש״י כ׳ ע״ב ד״ה אכלתי ,ומ״מ אפשר כיש עונש מיתה אחרו ביה וחייבי מלקיות שוגגין חייבים בתשלומין .ולדעח הר״מ [קשיא] ,דידוע
מפורש נקרא אפשר דסגי אם מתרין ניה מקרא דמסורש נו העונש ,נמו כאן הא דבאונס ומפתה דחייב בושת ופגם וצער זה אינו מבואר בתורה רק הקנס ,אך
דסגי דמתרין נו הכתוב מכה אניו וגו׳ ולא הלאו דלא יוסיף .ואפילו אס נאמר זה מדין חובל נחנירו ,דפגס היינו נזק וצריך לשלם ,וגס בושת (ופגם) [וצער]
דנכל חייני מיתות לא סגי מקרא דהעונש רק משוס האזהרה ,ג״כ אפשר כאן משלם ,וריפוי ושבת לא שיין ,ועיין נהרג המגיד כאן פ״ה ה״ו ,ועיין כאן נסוגיא
כיון דנאמת אין אזהרה מיוחדת ,רק ילפינן האזהרה נמו שכתג הרג המחנר בתוס׳ ישנים נד״ה אלמא ,שכתבו אטו בושח לאו חובל הוא וכו׳ ,א״כ דילמא סונר
לקיים אין עונשין וכו׳ ,א״כ סגי מקרא זה דהעונש לחוד להתרות גו ,וספק זה עולא בכל מקום דלוקה ואינו משלם ,אן כאן במשנה דיש קנס וגם בושת וסגס
וצער ,וכיון דמשלם בושת ופגם וזה צריך לשלם ני בחובל רינתה המורה לתשלומין
הוא ננמה מקומוח ונאתי רק לעורר ,וינואר זה נמקום אחר.
ןא□ נזמן הזה ביש סמוכין והמרו נו ממקרא זה דמכה אניו וגו׳ ,היינו עונש ,אפילו במקום לאו אחר ואפילו המרו בו ,וממילא כיון דחייב משוס מובל ואין לוקה
אן אין הורגי! אוחו כיון דאין מקדש ,אס לוקה ,אם מותרה למיתה הוי צריך לשלם קנס ג״ב ,דחייני מלקיוח שוגגין חייבי! נתשלומין ,על כן לא יכול
מומרה למלקוח ,עיין כחונוח פרק אלו נערוח ל״ג ע״א ונחוס׳ שם ד״ה ממאי לאוקמי המשנה דמכות באחומו נערה דניון דיש נזק ג״כ ,משלם ואינו לוקה»>.
אקיא נאמת לא קשיא ,דלא היה צריך עולא לתרץ באחותו בוגרת ובשוטה
וסנהדרין [ס׳ ע״ב ד״ה הוי מותרה] ,ואין כאן מקומו וינואר אי״ה נאריכוח.
ומפותה ,דהיה יכול לתרץ דמיירי אפילו ננערה רק בשוטה ומפוחה
וכיון דאינו חייב משוס חובל דהיינו בושת ופגם וצער ,רק קנס ,על כן לוקה,
מצוד! טט ,דיני קנסות [חובל בדזבירו]
ומלקות פוטר מחשלומין ,ומשנה דכאן מיירי היכא דיש בושח ופגם על כן חייב
(א>נא]משפט וכו׳ דיני המצוה וכו׳ ונוהגת וכו׳ .עיין ש״ס ננא ממון משום חובל ,ומדמתק משנה דהתם נגוונא דלית בה ג״נ קנס ,על כרמך
קמא סרק החונל ,ור״מ הל׳ חונל ומזיק ,וטור ושו״ע מונח דאילו היה אפילו קנס לחוד לא היה לוקה דממונא משלם וכו׳ ,על נרחך
מוכח שסיר דסובר דנכל מקום ממונא משלם ,על כן צריך לאוקמי המשנה
חו״מ סי׳ מ״נ ,ואכתוב איזה הערות כדרכי נע״ה.
דמכות נגוונא דליח ביה שום צד ממון.
"’’?י החובל נחנירו הכאה שיש נה שוה פרוטה ,אף דעונר נלאו דלא יוסיף,
וחלקות
ועל לאו זה לוקין אם אין נהכאה שוה פרוטה ,עיין ש״ס נתונות אך קשה ,דרבי יוחנן מוקי המשנה דכאן בלא אתרו ביה ובמכות מיירי
ל״ב ע״ב ור״מ פ״ה מחובל ומזיק ה״ג והרב המחבר פרשת מצא [מצוה
באתרו ביה דסובר מילקא לקי ונו׳ כמבואר שם ,ומאי מהני מה דאחרו
חקצ״ה] ,מ״מ אם יש בה שוה פרוטה חייג לשלם וממילא אינו לוקה דנדי ביה ,הא חייב לשלם בושת ופגם וא״כ האין לוקה ,ועל נרחן צריך לאוקמי
יד) ראה הערה י״ג.

א) בתרומת הכרי סי׳ תכ״ד הוכיח מזה .דדעת הרמב״ם כשאר הראשונים בתום׳ שם
דסבירא להו דבושת ופגם אינו דררא דחובל.

מנחת

משפטים ,מצוה מט ,חובל בחבירו

הינוך

רמה

המשנה דמכוח כשוטה נטוגא דלית נה גושי! ופגם ,ולא מקשה הש״ס כלל על מנא ליה לעולא דממונא משלם ,א״כ נראה מצד הסנרא דהיה לו ללקוח דחמור
ר׳ יוחנן והאיכא נושח ופגם כמו לעולא .ואי מוקי רני יוחנן ג״כ המשנה דשם וצא יהיה נשכר ,ואחר זה לרני יוחנן דסונר מילקא לקי אמרינן מנא ליה לרני
נטונא דליח כה נושח ופגם ,לא היה צריך לאוקמי המשנה דכאן כלא אחרו כיה ,יוחנן דלקי ,א״כ הסנרוח סומרוח זו את זו .ולפי מה שכתנגו דמצד הסנרא
אלא כאן מיירי דיש נושח ופגם ג״כ על כן חייב מטעם חונל ,וממילא פטור מלקוח דנטפו חמור מממון דיש סנרא שם נגמ׳ ל״ג ע״נ דמלקוח חמור
ממיתה ,עי״ש ,א׳׳כ לעולא דסונר ככל מקום
ממלקוח ומשלם קנס ,דחייני מלקיוח שוטנין
חיינין נחשלומין ,ושם מיירי נטונא דליכא הקבלה בו? ואפילו לא הכהו אלא שביישו דמשלס ואינו לוקה מקשה הש״ס מנא ליה הא,
נושח ופגם ,אכל אחרו נו אינו מעלה ומוריד בלבד ,יצערוהו בית דין בממונו שישלם דמצד הסנרא מלקוח חמור וצריכין לענשו
כחמור ,ומחרן דיליף מחונל ,ומפלפל הש״ס
כלל .א״כ מכואר כפירוש דמלקות פוטר אף
למתבייש כפי השיעור ההוא .ואלה הדינין
אי מלקות חמור כסנרא החיצונה רק דמ״מ
מנושח ופגם ,כיון דהוא לאו נוסף לא לאו
דחנלה ,מילקא לקי ופוטר מחשלומין ,ואין שנקראין דיני קנסות ,כגון נזקי אדם באדם ושור גזר הכתוב נחוכל דנידון נקלה ,מ״מ אין
להארין עי״ש נסוגיא ,וא״כ דנרי הר״מ בשור ושור באדםג ואדם בבהמה ,אין דנין אותן ללמוד מחונל ,ואי נימא דעל נרחן מדחיינה
המורה ממון על כרמך גלוי וידוע לפני מי
צריכים עיוף! .וכן הר״מ כעצמו נפ״א אלא בבית דין הסמוכין בארץ ישראלי.
שאמר והיה העולם דממון חמור ,מ״מ לא
מנערה כחולה הי״א ,כחנ דכא על חייכי
כריחוח אס החרו נו אינו משלם וכלא החרו נו ב .ראה בבא קמא פ״ג ע״ב .ובמורה נבוכים ח״ג פמ״א :שם עונש כל נוכל ללמוד מחונל ,ומסקינן דילפינן גזירה שוה
וזוטא לזולתו ,בכלל שיעשה לו כמו שעשה בשוה ,אם הזיק הגוף ינוק
משלם ,נראה דנהחרו ככל ענין אינו משלם אף בגופו וכוי ,ומי שחסר אבר יהוסר אבר ,כאשר יתן מום באדם כן ינתן דנידון כממון ,ונאמח ממון קל כסנרא
כמקום נושח ופגם ,ונאמח היכא דיש נושת לו ,ולא תטריד רעיונך בהיותנו עונשים חנה בממון וכוי .ג" .ושור החיצונה רק גזירת הכתוב היא ואין להשיב.
ופגם חייב לשלם לדעחו ולא ילקה ,וממילא באדם״ מיותר לדברי רבא כבבא קמא פייד ע״א :נזקי שור בשור נפרט ואחר זה ,דרכי יוחנן מוקי כלא אמרו ונהמרו
לקרן] ושור באדם (פירש״י נזקין שבאו לשור ע״י אדם] גובין בבבל ,וכן
פסק הרמב״ם פ״ה מסנהדרין הי״א כמ״ש במנ״רו אות כייה ,עי״ש .אן נו מילקא לקי ,א״כ ככל חייכי מלקיוח הסנרא
מחויכ נקנס נמי ,על כן צ״ע מאד דעח הר״מ.
שוב ראיחי כהסלאה שם ל״נ ע״א ד״ה כן הוא נוסח הדפוסים ורוב כתה "י של ספר המצוות והחינוך .ד .ע״פ נוחנח כן ,דנידון כחמור ומלקות חמור ,אכל
ספר המצוות להר׳ים.
כמלקוח של חייכי נריחוח נזה ודאי ממון
נגמ׳ ואי ממונא ,עמד על דנרי
הר״מ מנא ליה זה ,וכחנ דזה מלוי נמה שמסופק נש״ס שם אי ממונא לחומרא או חמור נמו שנחכנו ,וזה נרור ,ועל זה מקשה מנא ליה לרני יוחנן דאינו נידון
לקולא ,אם ממון חמור ,א״נ אף ננחוסף לאו אחר מ״מ ענדינן החומרא ולא נפקע כחמור דילמא כמלקוח של חייכי נרימוח נידון כממון דהוא חמור ,וגם שייך
מעליו וכר .עי״ש כנועם פלפולו דדעח הר״מ דממונא לחומרא ,ואיני יכול לעמוד הסכרא דחס רחמנא אממון חנירו ,ועל זה אמרינן ג״כ דגזירת הנחונ היא ,מכדי
על דנריו כי איני עוסק כעח כסוגיא זו .אן לפענ״ד לפי מסקנח הש״ס וקיימא לן רשעתו וסמיך ליה ארנעים יכנו ,דננל ענין דיש מלקוח נידון כמלקוח אף דהוא
כרכי יוחנן דמילקא לקי ופטור מתשלומין ,נראה דמלקוח חמור ,דאי ממון חמור קל ,דגזירח הנחוב היא ,אכל מצד הסנרא ודאי מלקוח ממור ,רק נחייני כריתות
א״כ איחגורי אחגר ולמה נידון נקל ,וגם [למה] לא ישלם דשיין הסנרא רחמנא ממון חמור ,א״כ דנרי הר״מ מסחנריס נחונל נחנירו כיום הנפוריס דישלם.
חס על ממונא דנחנל כמו שנחנו החום' שם ד״ה ואי ,דאי ממונא לקולא אף דחוטא אן מסוגיא זו קשה ,דרכי יוחנן נאמרו כיה פוטר כחייבי נריחוח ג״כ מממון,
נשכר מ״מ חס רחמנא על ממון חנירו ,אכל אי מלקוח קיל א״כ ודאי קשיא למה והא חייב משום נושה ופגם דהוי ליה חונל ,נמו שכחננו לעיל [ד״ה אן] ,וצ״ע.
יהיה נשכר דילקה ולא ישלם וכי מפני שהוסיף פשע ידון נקל ויוססד ממון חנירו[ ,ב] ןךןקא החונל כיוס הנפוריס ,אכל חונל נחנירו נשכת פטור □שבת
מתשלומין ,דמייני מיחוח כיח דין פוטרים אף חונל ,עיין
על כן נראה דמלקוח חמור ומפני העכירה שענר הנחונ ענש אותו נדנר החמור
ולא השגיח הכחונ כממון של חנירו ,כיון דענר על ענירה אחרח נידון כחמור .כמשנה נכא קמא פ״ז ע״א ונר״מ ס״ד מחונל ומזיק ה״ז ,ואפילו נשוגג פטור
וגם נראה ,כיון דאפילו אם עונשין אוחו מלקוח מ״מ להרנה שיטוח מהני תפיסה ,מחשלומין ,דקיימא לן חייכי מיתוח שוגגין פטורים מחשלומין .ופשוט שאס היה
שוגג על שנח והתרו נו משום לאו דחונל ,לוקה על הלאו דחנלה ,כיון דקיימא
א״כ העונש הזה חמור דאפשר דיחפוס ג״כ ,א״כ כודאי קשה על הר״מ.
והנה אפשר לומר ,אף דמלקות חמור מממון ,מ״מ נלאו שיש נו כרת דיש נו לן חייכי מיתוח שוגגין אינם פוטרים ממלקות רק ממשלומין ,עיין חולין פ״א
מלקוח מלקות קל מממון ,דנאמת כרת חמור מממון ,דעור כעד עור ע״נ ור״מ פי״נ משחיטה ה״ז ,א״כ כיון דאינו משלם דהמיחה פוטרח אוחו
וכל אשר וגו׳ [איוב כ׳ ,ד׳] ,ורני נחוניא כן הקנה סונר דכרח פוטר מחשלומין חייב מלקוח על חונל ,נמו הכה הכאה שאין כה שוה פרוטה כיון שאינו משלם
[כתונוח ל׳ ע״א] ,אך לא קיימא לן כן ,עיין נמכוח י״ג ע״נ דנדי רשעתו נרשעה לוקה ,א״כ הכא נמי כיון דאינו משלם דהמיחה פוטרמו ,לוקה ,כיון דהיה שוגג
ואין חייכי מימות שוגגין פוטרין ממלקוח ,וזה פשוטי).
המסורה לניח דין ,ועיין צל״ח פסחים כ״ט ע״א ד״ה מאן ,אכל ידוע דכרח ממור,
א״כ נלאו שיש נו כרח וגס נתוסף ממון ,כגון חונל כחנירו כיוס הכפורים ,כודאי
סתבס
סזמי
ייגי
1
מ
־
,
1
י
5
׳
?
yS
?
™
י
3
1
משנהדיי
’
"
סי
1
ל
מ
ל
גמשנה
וציין
W
ש קו .זז ובס
מסור לניח דין לענשו ,ועונש הממון חמור ממלקוח ,והטעם ,דאנן קיימא לן
נמכוח נ״ג ע״נ דהלכה דכל חייכי כריתוח שלקו נפטרו מידי כריתתן ,וכן פסק שיש נהם מיחת כיח דין ,כגון עושה מלאכה נשכח ,דנאחרו כיה חייב מיחח
הר״מ סי״ז מסנהדרין ה״ז ,וא״כ אם הניח דין יענשו אוחו מלקוח ,יפטר מכרת כיח דין וכלא אתרו כיה חייב נרח ואינו חייב מלקוח ,דהוי לאו שניחן לאזהרח
ולא ישלם ,ונודאי קולא הוא ,דאי יענשו אותו כממון ישלם וגם נשאר עליו חיוג מיחח כיח דין ,ואם לקה ,כיון דלקה שלא כדין נפטר מנרח ,אכל נחייני כריתות
כרח ,א״כ כודאי מלקוח קיל מממון ,על כן פוסק הר״מ נחונל נמנירו כיוס לנד דלוקין מן הדין לא נפטר מכרת ,עי״ש .ודבריו צריכים עיון ,הא מכואר
הכפורים דמשלס .ולפי זה אס חונל נחנירו כיוס טוב נאמת לוקה ולא משלם ,כמכות י״ג ע״נ ובמגילה ז׳ ע״נ אהא דרכי חנניה כן גמליאל חלוקין עליו
דמלקוח חמור ,ודוקא כיום הכפוריס מלקוח קיל כמו שנחננו .אן נאמת מסוגיא חניריו ונר ,תנינא אין נין שנח ליום הכפוריס אלא שזה זדונו כידי אדם וזה
זו קשה ,דמיירי נאחוחו שהיא ג״כ מחייני כריתות ,ומ״מ מנואר לרני יוחנן זדונו כידי שמים ,ואס אימא דנפטר כמלקות אידי ואידי כידי אדם הוא ,ומחק
דנהחרו נו פטור מתשלומי! ,ולמה ,כיון דמחוינ נושח ופגם מטעם חונל ,וחונל זה עיקר זדונו ניד אדם וזה עיקר זדונו כידי שמים .ולפי דנריו מה מקשה
משלם ואינו לוקה עכ״ס נחייני כריתוח כמו שנתכנו ,על כן דנרי הר״מ צריכים הש״ס ומחק ,הא כיום הנפורים ליחא לדין זה ,טון דלינא חיוב מיחח כיח דן
עיון ,וישמע מכס וכר .ועיין משנה למלן שם [נדנד המגיה] לעגין חייכי כריחוח לא נפטר כלל ,ולא פליג רני חנניה כן גמליאל .וגס מה שנחנ דהמוס׳ הכריחו
שלקו ,ודנריו צריכים כיאור ואין כאן מקומו" .והגם דמלשון הר״מ פ״ד מחונל זה כחולין ס׳ ע״א ד״ה הראשון ,עי״ש דהתוס׳ כחנו הא דמנן נמחניתין שם
ומזיק ה״ט נראה דמטעם דגלי קרא ,מ״מ אפשר הדין מסתנר ולא מטעמיה.
הראשון חייב כרת ושניהם סופגים את הארבעים אחי דלא כמאן דאמר חייכי
ןאל יקשה לן לפי מה שנחנט דנחייני כריחוח ממון חמור ממלקות דלא כרימוח שלקו נפטרו מיד כריחתס ,והכין נדנד המוס׳ דחרווייהו לא שייךדיהיה
נפטר מכרת ,א״כ היאך אמרינן אלמא סונר עולא כל הינא דאיכא ממון מלקוח נחייני נריחוח וגם יפטר כמלקוח מכרת ,וכאן מנואר שלוקין ,א״נ לא
ומלקוח ממון משלם ולא לקי ,דילמא דוקא כאן כמשנה דהס חייכי כריחוח ממון נפטר ,ועל סי זה הקשה על הר״מ דפוסק דיש מלקוח נחייני כרימוח ופוסק דחייני
חמור ,אכל נחייני מלקיות לחוד נאמח מלקוח ממור .זה אינו ,דנמשנה מנואר כריתות שלקו נפטרו מכרח .ונאמח אין ענין זה לזה ,אף דש מלקוח נחייני
דגם חייכי לאוין כלא כרח ממון משלם ,דמני הנא על הממזרח דחיינ מלקות נריחוח מ״מ אם אתרו נו ולקה נפטר ,ונונח המוס׳ שם דמנוארים שני עונשין
לחוד ,על כרחך מוכח דסנר ככל מקום דממונא משלם.
כמשנה כרת ומלקוח ,וכאמח אם לקה אח״כ [נפטר מכרח] ,על נרחך המשגה לא
ולפי מה שכתבנו דפעמיס מלקות חמור ופעמים ממון חמור ,יש ליישב אתיא נהך מאן דאמר ,עי״ש נחום׳ ,אכל שני דגים אלו שניהם אמח ,עי״ש נמכוח
קושיח התופ׳ ישנים כחובות ל״ב ע״ב ד״ה מגא ,דנתחילה אמרינן
ובמגילה ,ומדו צע״ג ,ונחנמי רק למזכרח.
בן כן הקשה רעי־א חו״מ סי׳ תכייד דייה סמ״ע אות גי.
גז ועייע להלן אות גי.

ד) וכ״כ לעיל מצוה ל״ר אות וי - .וע״ע להלן אות הי.

רמו

הכאות
לשוה
3רומה

מנחת

משפטים ,מצוה מט ,חובל בחבירו

חילוק זה ,דאהכאה שאין בה שוה פרוטה לוקין ,ובהנאה שיש נה
שוה פרוטה כיון דאיכא ממון וחרחי לא עבדינן משוס כדי
רשעתו משוס רשעה אחת וכו׳ ,אך התורה גילתה דכאן עונשין בממון ופוטר
המלקות ,ודוקא אם בפעם אחת דהיינו בהכאה ראשונה היה שוה פרוטה,
התשלומין פוטרין ממלקות ,אבל אס הכה

כמה פעמים ,ובהכאה ראשונה לא היה שוה
פרוטה ובהכאה שניה ע״י צירוף ראשונה יש
שוה פרוטה ,כי נעשית בו דרך משל חבורה,
ואי לאו הכאה ראשונה לא היתה אחרונה
מזיקה כנראה בחוש דבהכאה אחר הכאה
בצירוף הכאה ראשונה נעשית איזו פעולה

בהכאה אחרונה ,א״כ בהכאה ראשונה נתחייב
מלקוח ובהכאה אחרונה חשלומין ואינם באים

חינוך

הכאה .וכן רקק בגופו דחייב בבושת ,והכל נלמד מקראי בש״ס בנא קמא פ״ה
ע״ב ,ועיין ר״מ שס ה״ג ופ״ג ה״ט ובשו״ע שם סעי׳ י״א ול״ח ,מ״מ אינו
עובר בלא יוסיף דאינה הכאה והלאו הזה גבי הכאה כתיב ,א״כ אפילו אפחות
משוה פרוטה אין לוקק ,כן נראה לי פשוט.

שורש מצוה זו ,ובכלל כל מה שבא בתורה
בענין הדין ,איני צריך ליגע אחר טעמו של
דבר ,כי דבר מושכל הואי ,שאם אין משפט
לא יתיישבו בני אדם ולא יעמדו יחדיו לעולם,
ואי אפשר לארץ בלתי המשפט.
דיני המצוה ,כגון החובל בחבירו שחייב
בחמישה דברים הידועים ,וכיצד מחשבין
אותן ,ודין הבושת שהכל לפי המבייש

וגם ה) נראה לי דאם נתן לו רשות לחטל ט,
יעויין ר״מ באן פ״ה הי״א ושו״ע
סי׳ תכ״א סי״ב דלענין תשלומי! יש דעות ,ויש
סוטרין ,עי״ש ,מ׳׳מ אין לוקין ,דאפשר מחל
בלב שלם ,ואס נתן לו רשוח נראה פשוט דאינו
עובר בלאו זה ,עיין מה שכתבנו לעיל מצוה

הכהונרסות

מ״ח [אות ג׳] ,וזה פשוט.
?i1M”3

אי אתסבתולה

'TO

מחייבי לאוין ,דכתבנו לעיל [אות א׳ זזיונו ran
י

J

זזובד

ד״ה אך קשה] דפסקינן בהתרו בו אינו חייב
ממון כלל ,ועי״ש מה שהקשנו על זה ,אבל הכי
הלכתא ,א׳׳כ לכאורה אס התרו בו גס משוס
לאו דלא יוסיף לכאורה ילקה משוס לאו זה

כאחד ,ועונשין בשני העונשין .אך דין זה דומה
לזורק חץ וכו׳ וקרע שיראין המבואר בכתובות
ל״א ע״א ,דלמאן דסונר דפטור כיון דחיוב
ה .ובמורה נבוכים ח״ג פל״ה .הכלל החמישי כולל המצוות התלויות
במניעת העול והחמס ,והם אשר כלל אותם ספר נזיקין מחבורנו,
מיתה מתחיל תיכף ,כיון דאי אפשר להנחה
ותועלת זה הכלל מבוארת.
ג״כ ,דהוי ליה חובל .אך באמת נראה דלאו זה
וכו׳ וע״י צירוף עקירה חייב ,א״כ מתחיל חיוב
המיתה תיכף ,א״כ הכא נמי כיון דהיה ע״י צירוף ,דבהכאה אחרונה לא היה בהכאה דוקא ,ומ״מ צ״ע באונס ,דלאו דחבלה ודאי לאו דוקא ביד הוא הדין
שוה פרוטה בלא הראשונה ,א״כ מתחיל חיוב התשלומין תיכף ,ופטור ממלקות ,באיזה אבר ,א״כ במאנס בתולה למה אינו עובר בלאו הזה ,א״כ אפשר דעובר,
כי בכאן המשלומין סוטרים כמו המם המיתת בית דין .אך למאן דסובר שם א״כ היכא דפטור מתשלומי! מחמת לאו אחר דפוטר לוקה משוס לאו דחבלה
דתלוי אם מצי לאהדורי ,ובמעביר ד׳ אמות (פטור) אף דע״י צירוף חייב [מיתת
בין דין] ,מ״מ כיון דהוא בידו שלא יתחייב ,מתחיל החיוב לכסוף ,וחייב על
השיראין ג״כ דאינם באים כאחד ,א״כ הכא נמי כיון דבידו שלא להכות לא
התחיל חיוב משלומין עדיין עד לבסוף וחייב על הכאה ראשונה מלקות ,ועי״ש
בכתובות ובתוס׳ ד״ה הכא ,ולברר העניניס אם תלוי נאהדורי אין כאן מקומו,
ועיין ר״מ פ״ג מגניבה ה״ב ובשער המלך שם ואחרונים ,ואין כאן מקומו.

ב׳] ,דאס חובל נחבירו בשבת בשוגג
והנה Iבמה שכתבנו למעלה [Jאות
שו״’1.מ’
יז"ב
L
ת [Jה]Ml II 1
י״קן
ש7
דסטור מתשלומי! דחייבי מיתות שוגגין פטורים מתשלומין ,א״כ
דע■ תפיסה
אס המרו בו משוס חובל חייב ,דכיון דאינו משלם לוקה ,כמו בהכאה שאין בה שוה
פרוטה ,וחייבי מיתות שוגגין אין פוטר ממלקות ,עיין לעיל .נראה לי לדעת
מהרש״ל [יס של שלמה ב״ק פ״ו ס״ו] הובאו דבריו בש״ך חו״מ סי׳ כ״ח סק״ב,
הא דסברת רש״י [ב״מ צ״א ע״א ד״ה רנא] דגבי קם ליה בדרבה מיניה מהניא
חפיסה ,היינו בחייבי מיתות שוגגין דלא עבדינן החומרא ,אבל בהמרו בו דעבדינן
החומרא נפטר מממון לגמרי ולא מהניא מפיסה ,מ״מ כאן אף דלקה מ׳׳מ מהניא
חפיסה ,דדוקא אי עבדינן החומרא ומחמת חומרא זו נפטר מממון פטור לגמרי,
אבל כאן לא נפטר מממון מחמת המלקוח ,כי אדרבא בחובל ממונא משלם ,רק

דכאן עיקר הפטור שנפטר מממון מחמת חיוב שבת בשוגג ,והפטור הוא ע״י
שוגג דלא עבדינן החומרא ומכח זה נפטר מתשלומין ,א״כ הוי ליה כמו בכל
דוכחא אס נפטר מחמת חייבי מיתות שוגגין מהניא תפיסה ,אף דלקה מ״מ מחמת
מלקות לא נפטר רק מחמת שבת ,ועל שבת לא עבדינן החומרא ומהניא תפיסה
לדעת מהרש״ל ,כן נראה לי .ומ״מ צל״ע בדבר זה כיון דעכ״ס לקה והוא חמור
[מממון] כמו שכתבנו [למעלה אות א׳] דמלקות חמור ,לא מהניא חפיסה ,וצ״ע,

ישמע חכם וכו׳.
והנהי החובל בחבירו ,פעמים חייב בחמשה דברים ,ופעמים בארבעה או
ייייי [י]
 1י
בחמשה
בשנים או באחד .במקום שיש כולם כגון קטע לו אבר משלס כל
דבייס
החמשה ,דיש נזק דנפחת מכספו וגס צער וריפוי ,ושנת נותן לו כל ימי החולי ,אע״פ
שמשלם לו דמי אבר כגון שקטע ידו ,מ׳׳מ ראוי לשמור קישואים ,ושמין לו כמה היה
יכול להשתכר בזה ונותן לו כל ימי החולי .ודוקא נסתם בני אדם שמין כן ,אבל בבעל
אומנות כגון מלמד תינוקות או נוקב מרגליות דגם בלא רגל ראוי לזה ,א״כ החולי
מבטל אותו ממלאכה גדולה כזו ,שמין לו השבת כסי אותה המלאכה שבטל מינה
כפועל בטל .ואס אינו משלם נזק ,כגון הכהו על היד וצבתה וסופה לחזור דהלכה דאינו
משלם נזק ,שמין לו השבח כפועל בטל ,עיין כל זה בר״מ ס״ב מחובל ומזיק ובשו״ע

ג״כ אס התרו בו משוס לאו זה ,ומ״מ צ״ע בזה.

 nובושת אינו חייב אלא אס היה מעשה ,אבל מבייש בדברים פטור והוא
מהש״ס שס צ״א ע״א ,ועיין כאן בר״מ פ״ג ה״ה ושו״ע סעי׳
ל״ח .וצ״ע בדברי הר׳׳מ כאן ס״ה הל׳ ו׳ וז' ,שכתב דמודה מעצמו שחבל אינו

חייב בנזק וצער אבל שלשה דברים משלם וכו' ,ולמה משלס אדם שלשה דבריס אלו
על פי עצמו ,שהשבת והרפוי ממון הוא ולא קנס וכר ,והבושת לא הגיעה לו אלא
בשעה שהודה בפנינו שהוא חבל בו וכו׳ והודאתו בבית דין היא שביישה אותו,
עכ״ל ,וכן כתב עוד בביאור בהל׳ ח׳ .ולמה משלם הבושת ,כיון דלא היה לו קודם
בושת רק עתה בהודאתו והוי מבייש בדברים ופטור ,ולומר דמיירי מבושת למגדר
מילתא ,אין זה במשמע ,רק דמיירי בחמשה דברים שמתחייב מן התורה ,עי״ש,
וצע״ג .ובלאו הכי דברי הר״מ שם תמוהין כמו שאבאר לקמן [אות כ״ה]ין.

עוין

חו״מ סי׳ ר״ז סט״ז ,דהרבה סוברין דאין בשידוכין משוס אסמכתא,
מחמת בושת ,אע״ג דהוי מבייש בדברים מ״מ עכ״פ מסלק האסמכתא.
ועיי! בית שמואל אבה״ע סי׳ נ׳ סקי״ד מביא בשס מהרי״ק ,דאפילו אי לא

עבדינן קנסות מ״מ משלם לו בושת ,היינו למגדר מילחא ,במו שכתב הר״מ כאן
פ״ג ה״ה ובשו״ע סי׳ מ״כ סל״ח ,ועיין במקנה [קונטרס אחרון סי׳ נ׳ ס״ו],
ובלאו הכי אין בושת נגנה בזמן הזה ,ואין כאן מקומו .שוב ראיתי במהרי״ק
עצמו שורש כ״ט דנזהר מזה וכתב דזה עדיף מביישו בדברים ,גס כתב שס טעם
אף דאין נגנה בזמן הזה ,וגס כתב שם כדברינו דאף דאינו חייב בבושת מן הדין
מ׳׳מ מסלק האסמכתא ,עי״ש.

[ח] והדת החובל ,יהיה מי שיהיה ני! איש ובין אשה טומטום ואנדרוגינוס החייבים
1
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i

.

חו״מ סי׳ מ״ב ,ולדקדק בכל דין צריך חיבור מיוחד ואין כאן מקומו.
" ™,ופשוט דאפילו במקום שאין כל החמשה דברים כמבואר שם ,מ״מ אין
לוקין ,כי התורה ריבתה לכל אחד מהחמשה דברים לתשלומי!,

וכל האישים ,חייב החובל מלקוח מלאו דלא יוסיף ,אפילו חבל בעבד כנעני

ופטור ממלקות .וגם פשוט דאפילו אם אין בדבר אחד של החמשה דברים שוה

ושפחה כנענית של חבירו חייב מלקות ,כי עבד אחיו הוא דחייב במצוות .אך אס
חבל בעבד כנעני שלו ,עיין כר״מ כאן פ״ה ה״ג שכתב דחבל ענדו של חבירו
חייב מלקות ,משמע בעבד שלו אינו חייב מלקות ,ובפט״ז מסנהדרין הי״ב כחב
סתם החובל בעבד חייב מלקות ,משמע אפילו עבד שלו .ובטור חו׳׳מ סי׳ ח״כ
[אוח ה ],כתב כלשון הר״מ בהלכוח חובל ומזיק דעבד חבירו דוקא חייב .ובב״י

ה) במהדורות הקודמות נדפס קטע זה באות ז׳ בסוף ד״ה ובושת.

ו> ראה הערה קודמת

פרוטה רק בצירוף ,מ״מ הוי ליה הכהו שוה פרוטה ,ומשלם ואינו לוקה.

וגט נראה פשוט דבמקום שלא הימה הבאה שאינו חייב אלא בשבת לבד ,כגון
הדקיה באינדרונא היינו שסגרו בחדר ובטלו ממלאכתו דחייב בשבת ,אס
לא היתה השבח שוה פרוטה מ״מ אין לוקין כי הלאו דלא יוסיף אינו אלא על

בתשלומים

וכל האישים ,חייבים בחמשה דברים אס חבלו באחרים .ואם אין
בהכאה שוה פרוטה ,חייבים מלקות מלאו דחבלה .וגס עבד ושפחה כנענים
חייבים בתשלומי! ,ופגיעתן רעה שאי! להס מה לשלם כי אין להס נכסיס ,ומ״מ
רמי עלייהו חיוב תשלומי[ ולכשישתחררו ישלמו ,על כן פטורים ממלקות מחמת
שנחחיינו לשלס ,והוי ליה כמו עני שחבל כיון דיש עליו חיוב חשלומין אין לוקה.
ואשת איש שחבלה או אשה שחבלה בבעלה ,ג׳׳כ בני תשלומי! הם ,וכיצד משלמי!
עיין ש״ס בבא קמא פרק החובל פ״ט ע״ב ,ור״מ כאן פ״ד הי״ח ,ושו״ע סי׳
תכ״ד ס״ט .חוץ מחרש שוטה וקטן שחבלו באחרים ,פטורים דלאו בני דעה
נינהו ,ואפילו הגדיל אח״כ ונשתפה ,מ״מ בשעה שהזיקו לאו בני דעה נינהו,
ופטורים ממלקות ומתשלומין כמו בכל התורה .וסומא חייב אס חבל ,לפסק
הלכה דסומא חייב בכל המצוות ,עיין פלוגחא זו בפרקין פ״ז ע״א.
[ט] ולענין הנחבלים יש כמה דינים ,ואי״ה יבוארו לפנינו .החובל חבל ה בעבד

שאין בה שוה פרוטה ,יהיה הנחבל מי שיהיה בין קטן ובין גדול

י״סצתס

גשיווכי!

מנחת

משפטים ,מצוה מט ,חובל בחבירו

חמה על זה למה לא מחייב כענדו ג״כ ,כיון דאחיו הוא כמצוות ,על כן לא העתיק
בשי״ע ס״ב תיבת של תכירו .ועיין סמ״ע סק״ו מיישב דברי הר״מ והטור ,דאי
ילקה כאין כה שוה פרוטה ,יכה אוחו הכאה גדולה שיש כה שוה פרוטה ויפטר,
עי״ש .ואיני יודע ,נהי דחוכל כעכדו פטור מתשלומי! דהכל שלו ,אפשר דמלקות

מחויב כיון דאינו משלם ,וכפרט אס נאמר
[דאינו] חייב כרפואה ויתכאר לקמן [אותט״ז].

ואף אס נאמר דכשוה פרוטה כיון דכאמת הוה
ליה כאילו משלם רק הוא נעצמו זכה ,כמו אס
אחר תכלו דהוא לאדון ,על כן אינו לוקה ,מ״מ
כאין כו שוה פרוטה ילקה .וסנרח הסמ״ע צ״ע,
שזה כמו נתינח טעם להמצוה ,ומהיכן יצא
להר״מ .והמשנה שס פ״ז ע״א שמנואר החובל
נעכד כנעני שלו פטור ,כל המשנה מיירי שם
מממון ,א״כ קושיח הנ״י נכונה לפענ״ד ,דאין
דרך הר״מ לכתוב דין מה שאינו כפירוש,
ונפרט מה שהוא רק מסנרא.

חינוך

רמז

החונל בו חייב נארנעה דברים .ונעמיס חלים ועתים שוטה ,פשוט אם כעח
חלימוחו חבל נו חייב ככל ,ואם נעח שטותו פטור מן הכושח ,אף דאפשר נשעה
שיחלים יהיה לו נושה ,מ״מ נראה שם מהש״ס כנא קמא פ״ו ע״ב דפטור ,כיון
דעתה לא מכסיף ,עי״ש.

די] והחובל

והמתבייש ,ודין ישן שבייש או שביישוהו,
ואם מת מתוך בושתו מה דינו עם יורשיו,
ומבייש שוטה או חרש או קטן מה דיניהם,
ומבייש גר ועבד ,והמבייש בדברים ,והחילוק
שבין תלמיד חכם לשאר בני אדסי ,ודין
הבועט בחברו ברגלו או שתקעו בכפו ,או
סטרו על פניו ,צרם אזנו ,תלש שערו ,רקק
והגיע לו הרוק ,ויתר פרטיה ,מבוארים בבבא
קמא פרק החובל [דף פ״ג ע״ב ואילך].

קטנה של אחרים

חייב ג״כ בחמשה דנריס,
רק נזק ושבח שייך לאב אס פיחתה מכספה ,כי
האב יש לו רשוח למכרה וגס מעשה ידיה שלו.
ואם היא נערה דאין האב יכול למכרה ,עיין

בפני יהושע שם פ״ז ע״א [ד״ה גמרא כעי]
חקר ,דאפשר מ״מ הוי דאב כי יכול לקדשה,
או אפשר כיון דאינו יכול למכרה הוי דידה,
וכחב דזה מלוי כשני תירוצי המוס׳ שם עמ׳ נ׳
ד״ה א״ל לא זיכתה ,עי״ש .והחונל נכחו ג״כ
הנזק והשנת שלו ,עיי! שו״ע סי׳ מכ״ד ס״ו
שיטוח אס בסמוכה על שלחנו או לא ,עי״ש
הדינים והשיטות ואין להאריך כמה שמכואר

ובר״מ פ״ב מרוצח הי״ב כתב ,מה נין
ו .בו״א וקכ״י נוסף "מה דיניהם".
ענדו לענד אחרים שענדו יש לו
בטור ושו״ע.
רשוח להכותו לפיכך וכר ,מכואר להדיא בר״מ דעכדו יש לו רשות להכומו ,לא נטי] החובל נענד ענרי חייב ככולם כמו ככל איש מישראל ,ולמי ישלם ,נענדענת
עיי! הדעות נר״מ שם הי״ג ובטור שם אוח ח׳ .והחונל נענד
כב״י שדקדק בר״מ הל׳ סנהדרין דאין חילוק ,וכאן מכואר להדיא דיש לו רשות
ענרי שלו ,חייב ג״כ חוץ משנת דמעשה ידיו שלו ,עיין נש״ס שם פ״ז ע״א.
להכוח ענד שלו ,וכודאי יצא להר״מ דין זה מאיזה מקום ואנחנו לא נדעין.

ונראה לי ,לפי מה שנראה מלשון הר״מ שמלה דין יום או יומיים כזה ,שכתב
לפיכך וכר ,א״כ כמקום דאינו כדין יום או יומיים ,כמו שכתב הר״מ אחר זה
כהל׳ ט״ו וט״ז ,כגון ענד של שני שותפים או חציו עכד וחציו כן חורין או
המוכר ענדו ופסק עמו שישמשנו שלשים יום ,דנכל אלו נהרג האדון ככל גוונא
כאיש אחר כמבואר שם ,א״כ ענד כנעני נכהאי גוונא על כרחך אין רשות לרכו
להכותו ועוכר נלאו דלא יוסיף ,ומלקין אח האדון ,דנראה מדנרי הר״מ דדין אס
נהרג נעמד יום או יומיים תלוי אס יש לו רשות להכומו ,א״כ ככל גוונא דאין כאדון
דין יום או יומיים עוכר ,ואין כאן מקום לדינים אלו וימכארו לקמן אי״ה [עיין
מצוה נ׳] ,ככל הנהו הוי כעכד של חכירו לענין הכאה ג״כ ,כן נראה לי.
הכאת ישע [י] ןעק“ הכאח רשע אינו חייב כלאו הזה ,עיין סנהדרין פרק הנמנקין פ״ה

ע״א ור״מ פ״ה מממריס הי״ב דכעינן עושה מעשה עמך ,ואס
עשה משונה חייב .ואס אחד נגמר דינו להריגה ומנירו הכהו ,אף דעשה תשונה
מ׳׳מ פטור הואיל והולך למיתה ,דדרשינן כעמך נמקויס שנעמן ,וכן הוא
כסנהדרין ור״מ שם .ונראה לי ,כיון דדרשינן כעמך המקוים כעמך ועל כן
ננגמר דינו פטור דהולך למות כמו שפירש רש״י ,א״כ גס על הטריפה אינו
מוזהר נלאו הזה ,כיון דאינו חי והולך למוח ,ועיין מיס׳ שם ע״ח ע״א ד״ה
ההורג ,גני הורג אח הטריפה דפטור אף למאן דסונר [כחולין מ״ב ע״א]
טריפה חיה דמ״מ סופו למוח מאומה חנלה ,עי״ש ,מכל שכן למאי דקיימא לן
[פ״ד ממאכלות אסורות ה״ט] טריפה אינה חיה ,ואף אדם טריפה אינו חי
[פ״ב מרוצח ה״ח] ,א״כ נראה לי דאין לוקין אס חכל כטריפה ,וכיוצא נזה
כחכמי לקמן פרשח קדושים [מצוה ר״ס אוח כ״א] לעני! קללה ,עי״שי" .וכל
מה שכתכנו עד כאן הוא נהכאה שאי! כה שוה פרוטה לענין מלקוח ,ולענין
חשלומין כיש כה שוה פרוטה ינואר אי״ה כסמוך.
הכאחהיתי [יא] ךןץ״ב עניד אינש דינא לנפשיה אפילו ליכא פסידא ,אפילו כהכאה .וגס
לאפרושי מאיסורא מומר להכוח אומו אס אי אפשר כעני! אחר ,עיין
חו״מ סי׳ ד׳ ס״א וסי׳ מכ״א ס״ו ,וכמשנה למלך הל׳ עבדים [פ״ג ה״ה] ,ואין כאן
מקומו ,ואי״ה נפרשח חצא נלאו דלא יוסיף [מצוה מקצ״ה] ינואר עוד.
תשלומיו [יב] ךלעניץ תשלומין ,החונל כגדול חייב כחמשה דנריס היכא דשייכיס
כולם ,ואם לאו משלם מה ששייך ,פעמים ארכעה וכו׳ .וכן
מ8זובטו החובל כקטן ג״כ חייב ,אס יש כו דעח חייב ג״כ ננושח אס נכלם ,אך כקטן
שאינו נכלם אינו חייב כנושח ,וכן אס אינו יכול לעשוח מלאכה אינו חייב כשנת,
הכלל דינו כמו גדול .ולמי משלמין כקטן ,אס לאב ,עיין ר״מ פ״ד מחוכל ומזיק
הי״ט וש״ס ככא קמא פ״ז ע״ב ,ויש אריכות כפרטי הדינים ואין להאריך כי אין

1טץ] החובל כעבד כנעני של חנירו חייב כחמשה דברים והם של רגו ,בענדנ״ת-
והיינו המומר מדמי רפואה כגון שציערו ונתרפא מהרה,
אכל הרפואה צריך לרפאות לעכד או שנוחן לו דמי רפואה .ואס חנל נו הרב,
מכואר כמשנה שם שפטור מחמשה דנרים .ונחוס׳ שם ד״ה נעכד ,הקשו הא
מנואר כגיטין י״ב ע״ב דרפואתו דידיה דצריך להמרפאות ,ותירצו לחד תירוצא,

דהכא נמי אס ענדו ליה סמא חריפא ונמרפא מהרה פטור מן המותר ,ועוד
תירצו דאס חנל נו הרב עדיף ואין צריך לרפאומו כלל ,ועיין כספר פני יהושע
שם הטעם לזה ,וכתב שכן דעת הטור [סי׳ תכ״ד אוח ד׳] ,עי״ש.
ו ר י" ר כמנחי [למעלה אוח ט׳] דלדעח הכ״י דחייכ מלקוח על עבד כנעני ™ב מלקוח
בעבדו ננער
.
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שלו כהכאה שאין בה שוה פרוטה ,א״כ לכאורה כענד כנעני שלו אף
אס יש כה שוה פרוטה מ״מ כיון דהכל שלו ואינו משלם א״כ חייב מלקוח כיון
דאינו משלם .אך אם נאמר דחייב נרפואמו ,א״כ משלומי הרפואה פוטרין אותו,
אך אם נאמר דאינו חייב ברפואתו כתירוץ שני של חוס׳ א״כ מלקין אוחו .אך
אני כחכמי לעיל [שם] דאין מלקות נעכד כנעני שלו כמו שנראה מדנרי הר״מ
פ״ב מרוצח הי״ב ,עי״ש ,אך [אפשר אפילו] לדעת הכ״י מ״מ אין לוקין ,אף
דאינו משלם מ״מ נאמח מחויב בחשלומין רק דהוא זוכה כו ,השתא חנלו
אחרים הוא של האדון מכל שכן בחנל האדון עצמו ,א״כ הוי ליה כאילו משלם
רק זוכה כמשלומין ,הוי ליה כמו שמשלם ,ופוטר אומו ממלקות דהוא זוכה
מחמת מה שקנה ענד וכו' ,א״כ הוי ליה כאילו משלם ופוטרו ממלקות .ונקצות
החוש! סי׳ מכ״ד סק״א הקשה על זה ,הא אמרינן נכתונוח ל״ב ע״א דעולא
סונר ממונא משלם מילקא לא לקי ,ומוקי המשנה דמכוח י״ג ע״א דמנואר שם
דלוקין בימימה ומפומה דאין דין משלומין והיינו מטעם מחילה ,ולפי הנ״ל
מ״מ כיון דאיכא חיוב ממון עכ׳׳פ ,אף דמחצה מ״מ יפטר ממלקות ,כמו כאן
דהוא זוכה מהעבד אף שאינו משלם מ׳׳מ פטור ממלקוח ,המם נמי כיון דהוא
מטעם מחילה ומ״מ נר משלומין הוא א״כ יפטר ממלקוח ,ועי״ש מה שתירץ.
ועיין שיטה מקונצח כתונוח ל״ו ע״ב סוד״ה מתני׳ ,גכי משל דמפומה וכו׳
לאומר קרע שיראין שלי וכו׳ ,שכתב דלאו מטעם מחילה הוא רק דהמורה לא

חייכה כלל ברצון הניזק ,עי״ש ,א״כ כמפותה לא נתחייב כלל ,א״כ לא קשיא
הקושיא הנ״ל .והונאו דנרי השיטה מקוכצת בקצוח החושן סי׳ רמ״ו סק״א,
עי״ש ובדברי הירושלמי [שם פ״ג ה״ז] לענין קנס ,ואין כאן מקומם.
ונראה פשוט אף לדעח חוס׳ שכחכנו דאס חבל נו הרב שלו אינו חיינ ענדוויש
לו שותף
1
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לרפאתו כלל ,היינו כיון דהוא שלו תלוי ברצונו דאינו רוצה שיעבוד
לו ,אבל בעבד של שני שותפים אם חבל בו אחד בודאי צריך לשלם החצי להרב

כאן מקומו .וכן החובל בבנו בין קטן בין גדול ,אס אין סמוך על שלחנו חייב

השני ,כי הוא ממון מכירו ג״כ .אך (אפילו) רפואה צריך לרפאוח אומו כולו

"3י“'“™ 1יג] החובל כחרש חייב בחמשה דברים ,וכשוטה חייב כארכעה כי אין לו
בושת ,אף שמבואר ככמוכות ל״ב ע״א דשוטה אין לה פגם
ג״כ ,דהיינו נזק ,דוקא שם דשמין כמה היא שוה להשיאה לעבדו והיא צאי נח
נשואין ,כי אין אדם דר וכו׳ ,אכל לעני! מלאכה הוא שוה כי ראוי לזה ,על כן

בעצמו ואין יכול לומר דהחצי שלו אינו רוצה לרפאוח ,דכאמח אס לא ימרפא
אינו ראוי לעבוד לרבו השני כלל ,א״כ הוי ליה כולו ממון חבירו וצריך לרפאתו
כולו משלו .אך הנזק ושאר דברים חציים אינו משלם שהוא שלו ומצי צריך לשלם
לרבו השני .ועיין בספר פני יהושע [הנ״ל] כתב נ״כ דהרב עצמו אין צריך
לרפאחו והטעם כמו שהוא כדין יום או יומיים .ובעבד של שני שותפים אינו

ז) עיין ר״מ פ״ב מרוצח הי״ד .לכך נאמר בשבט שלא נתנה תורה רשות להכותו אלא
בשבט ומקל ורצועה וכיוצא בהן ולא בהכאת רציחה.

ח) לעיל מצוה ל״ד אות וי כתב דאין חילוק בי; חובל אח הבריא או אח הטריפה בי;
בהכאה שיש בה שוה פרוטה ובין בהכאה שאי; בה שוה פרוטה.

האב ,ואס סמוך על שלחנו פטור ,עיין שם בש״ס ובר״מ.
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לנרי׳ למישקל לי׳ סילוי ,מר נרי׳ דרבינא לא שביק לי׳ לנרי׳
למיפתח לי׳ טותא ,דנמא חביל והוה לי׳ שגגת איסור,
א״ה אחר נמי ,אמר שגגת לאו ,ננו שגגת חנק ונו׳ פיי״ש.
והנה לכאורה יש נ״מ נין הטעמים ,רש נכא[ כלשה מ״ד,
דלת מתנא דאמר מואהנח לרעך נמוך ,נם מצרה
איכא ,וכדמוכח מדברי כרמב״ן שבנמו״י שם ,ולרב דימי
פטור ומותר כמו מכה נהמה ,ולרב ומר נרי׳ דרנינא אף
איסור איכא ,אך מפי׳ רש״י שכתנ בד״ה ואהנת נרעך
כמוך ,לא הוזכרו ישראל מלעשות לחנריהס אלא דבר
שאינו הפך לעשות לעצמו ,כרי דייק דרק אזהרה אין כאן
אבל לא שיהא מצוה ,אנל ר״מ וחד פליגו עם ת (או ר׳פ)
ומר ברי׳ דרגינא ,דלדידכו אסיר ,כדמוכח מדברי כרי״ף.
וס״ל דכלכה כר״פ ומר ברי׳ דרבינא.
והרמב״ם (נפ׳ כ׳ מה׳ ממרים) כ״ז כתב וז״ל המקיז
דם לאביו או שהי׳ רופא וחתך לו בשר או
אבר פעור ,אף מל פי שהוא פטיר ,לכתחילה לא יעשה,
או להוציא סלק מבשר אביו או אמו נא יוציא ,שמא יעשה
חבורה ,במה דברים אמירים כשיש שם אחר לענית אבל
אם אין שס מי שיעשה אנא היא והרי כן מצטערין הרי
זה מקיז וחותך כפי מה שירשהו נעשות עכ״נ.
והנה יש לספק בדברי כרי״ף אם מה שפשק כחפ ומר
ברי׳ דרבינא ,רצונו צימר דאסיר אף בא״א באחר,
או רק כשיש שם אחר ,ועי׳ בזה נחי (יו״ד סי׳ רמ״א) ובב״ח
שם ,והרמב״ן בם׳ חורת האדם שהיבא בב״י וב״ח שם,
כתב בחמלה דנא פליגו אמוראי ,דיש נחנק בין הקזה
להונאת סילוי ,דהקזה החבנה גופה נרפואה היא ומותר,
אבל הוצאת סילוי ולמפתח לי׳ בוכא אפשר בלא חבלה,
לצורך רפואה ואסור ,ואם
חככה
ימית על ידי הקזה בנו ואמר שיין עיי״ש ,וכה״ג ס״ל
לרבינו ירוחם (נתיב ראשק מלק ב׳) שהובא בלה״מ שעל
הרמב״ם שם עיי״ש ,ומכנ מקים מסקנת הרמב״ן כהרי״ף,
ואף בהקזה אסור נבנו ,כיון דאיכא אחרינא נא שבקינן
נברא למעבד הכי דלמא חביל בי׳ טפי ממה שהוא בדרך
הרפואה ,ומיני׳ דאף להרי״ף שרי כיכא דציכא אחר
עיי״ש.
ב) ומדברי הלמב״ם הנ״נ ,נראה דמזכה שערא לבי
חרי ,א׳ דיש לחלק בין איכא אחר אי לא,
אף בהקזה ,ובזה י״ל או דפליגו והלכה כרב (כחפ) ומר
ברי׳ דרבינא דהיכא דאיכא אמר אסיר ,או דלא סליגו
ואף דגחמ יש מצוה דיאכבח לרעך' כמיך ,ונחד ב״ח
&טיר ומזתר ,מכל מקום כיכא דאינא אחר אסור צננו
למיעל לבית הספק אף נדידהי ,וכמביאר כ״ז בכ״מ וב״י
וב״ח שם ,ב׳ דיש לחלק בין הקזה להוצאת סילוי ומפתח
נזעא ,דגהקזח דם דייק "לכתחילה לא יעשה" ,ינהונאת
סיניי סחה נא ייציא .דמוכח מזה דס״ל לחלק דבהקזת
וחתיכת אבר מדינא שרי אלא שנא יעשה כן לכתחינה,
ודזקא בדאינא אחר נדמסייס בסיפא דוקא בהני חרתי,
ובהוצאת סיני• נא יוציא מדינא ,וכדרייק בזה הב״ח,
ומטעם שמא יעשה חבירה שאין בה שום צורך להוצאת
הםי,יי ,ואם כן יש לימד דבזה האמרין יהי׳ אסור אף
בדליכא אחר.
אמנם נתב כב״ה שם רמדברי דבינו כטיר מבואר דאין
מיניק אנא 3כנ ענין אסיר מדינא כשיש שם אחר

וסיים ודוק עיי״ש .כנראה ניונתו אף דהטור מסיים כלשון
כדמב״ם באס אין שם אחר ,ה״ז מקיז והותך כפי מה
שירשהי נעשית ,הרי כתב רק הקזה וחיתוך אבר ,מכל
מקים מדברישא נענין איסור נא מינק בנשונו כנשזן
הרמב״ס ,ומשמע דדינם שוים צענין איסור ,ממילא גם
נענין היתר זינם שמם דמיתר היכא דניכא אמר.
והיוצא נני דישנן בכאן ד׳ שיטיח לדינא ,א׳ דהכג בין

יצחק

הקזה ומתוך אבר וכיוצא בזה ובין הוצאת סילוי
ומפתח גומא וכיוצא בזה אסור לבנו אף בדליכא אמר,
ב׳י דכנל שרי היכא דליכא אחר ,ג׳ דהקזה וחתוך שרי
אף בדאיכא אמר ,והוצאת סילוי ומפתח בועא דוקא
בדליכא אחר ,ד׳ דהקזה וחיתוך דוקא בדליכא אחר שרי׳
והוצאת סילוי ומפתח בופא אף בדליכא אמר אסור.
ובפסק השו״ע יש פלוגתא בין כמחבר וכרמ״א ,דכממבר
פס (פעי׳ ג׳) פסק כדיעה א׳ דהכל אסיר אף
בדליכא אחר ,והרמ״א פסק כדיפה ב׳ דהנל שרי בדליכא
אחר ,ואף דדייק גם כן הקזה וחיתוך ,מכל מקנס מדפובב
על לשון הש״ע דהוי כלשון כטור (ומה שכתב בבאה״ג
דהוא לשק הרמב״ם צ״ע דהרי חילוק יש בין הלשונות
וגפקא מינה לדינא כנ״ל) ,והגיה על זה הרמ״א כל דברי
הטור במסקנתו לחלק בין איכא אחר לדליכא אמר ,אם כן
מבואר דאק מילק ביניהם נדינא ,וכמו שכתב הב״ח
בשיטת העור כג״צ
נ) ומה הוא החבנה נענין חיוב במכה אביו ,מביאר
בירושצמי סצכדרין שס ,וז״ל באי זו חבורה
כחבירת שבת (או) כחבורת נזקין ,אין חימר כחבורת כבת
אפילו לא חיסר ,ואין תימר כחבורת נזקין עד שעה שיחסר,
ט״כ ולא איפשטא בירופנמי ,אבל פשטות הגנר דידן דכיק
שיצא דם הוי חבורה ואפילו יצא דם מבפנים כעין הכהו
מל אזנו יחרפו ,וגס בהוצאח סילוי ומפתח בועה ליכא
אצא חשש חבלה דהוצאת דס ,ושמע מינה דהוה כעין
חבורת שבת ,וכן מדמי לי׳ בגמ׳ דידן שם לדין דחובל בשבת,
וכמו שכתב בכל זה במראה הפנים שס ,ובחובנ בשבח
קיי״ל דחייב אם יצא דם או נצרר אף על פי שנא ינא הדם.
והנה ,בעשיית האוניעקציאנען ,ואין צריך לדם ,הוי כמו
הונאת סילוי ומפתח בועא ,דאין החבלה הרפואה,
ואפשר לעשות בלא הוצאת דם ,ומכל מקים נ״פ נתאדס
כעור וכמו נצרר הדם תחתי' ,ויש בזה כנ החומרות שבהוצ׳
סיני! ומפתח בוטא ,דדינמא חביל בלא צריך לרפואה ,ונכ״פ
אסור אף בא״א באחר .אמנם לפסק הלכה דוקא באפשר
באחר אסיר לבנו ,ועי ,בת׳ חשובה מאהבה (סי׳ ל״ד
וקצ״ה) לטנק מעשה האיספפ״ן לילדים בש״ק על ידי רופא
עכו״ם ,דהביא שם מרופא מיממה ,דהפושה מעכה
אימפפינ״ג עם כלי מחט הנקרא קארלסנאדל לא יראה
ולא ימצא אף קורט דם ולא שים נצרר הדה זונת הגבהת
העור לבד היא האומנת ,אמנם כעושה סס כלי הנקרא
לאנצעט לא ימלט שיבא לידי מעט חבלה אבל לא צדם
היא צריך בעסק כרפיאה הזאת ואם כן כוי דבר כאינו
מתכוון עיי״ש ,ומעשה כאוגיעקציאנען צא עדיף מזה (ועי׳
בס׳ ירושת פליטה סי׳ ט*ו) ,ולענין הבלח אביו לא מהני
מה דאינו מתכוין כמו שאי׳ בש״ס דסגכדרק שם לחלק
בין שבח להכאת אביו עיי״ש ,ואין צגו רק ההיתר באה אין
כאן אחר.
ד) ומהר השיעור דאין שם אחר ,אה הכוונה דאין בכל
העיר או דאק כאן בשעת מעשה הרפואה אצל
החולה ,לא נתבאר ,ולכאורה יש צימר כיון רהאיסורא הינא
דאיכא אחר נלמד מרב (ר״פ) ומר ברי׳ דרבינא דלא שבקו
לברייהו להוציא סיליי ומפתח ביטא ואלו הענינים ל״ה
מעשה אומן כ״כ ,ישכיח' בקיאים לעשות זאת בכל עת
ובנקל ,כהאי נוונא אסיר לבן למשוח ,אבל היכא וצריכים
לרופא ,לאי בכל עת יבכל זמן אפשר להגיע נרופא ,ובזה
כשאמרו אצל הריפא שיש שם אמר ,הכוונה שהוא מוכן
ומזומן על אחר כמו כבני ,אז אסור להבן לעשית הרפואה,
א3נ בנאו הכי חשוב כהו אין אחר ,ומכל שכן כעין נידון
דידן שהאב חלוש וטרחא יתירה לילך אצל כרופא או
לבית החולים ,וכמה פעמים צריכים להמתין כמה שעות
עד שאפשר להשיג כרופא*,וכבוד מחו׳ הגאון מוהרמ״י
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ברייש נ״י מציריך הפיר אוחי לראי׳ לזה ,ממה דאיתא
בתים׳ ;פסחים (דף כ״ה ע״ב ד״ה אי אפשר) ,וז״ל נראה
כר״י יצא אפשר כדרכו אצא בטורח גדול חשוב לא אפשר,
עיי״ש ,ופי׳ תום׳ יבמות (ה׳ ע״ב ד*ה כולה ,שציין מהרש״ם
ע״ז בדרכי שלום ס״ז) דאי לא בוקר שגי היה אמינא
דשריפח קדשים דוחה יום טוב ,אף על גב דאפשר נממר,
לא מקרי אפשר לקיים שניהם עיי״ש ,וביותר כעין נידון
דידן דהוא צריך לזה בכל יום ,ואם לא יתירו לו על ידי
בגי בודאי יתרשל מלעשות הרפואה בזמנו הראוי ויזיק
לו ,או על כל פנים יהי׳ לו צער על ידי זה ויהי בכלל
מצפפרים שנזכר ברמב״ס וש״ע ,ע״כ יש לצדד להיתרא,
שבנו יעשה לו בעתו ובזמנו דהיי כאי אפשר באתר.
ושוב נתעיררתי מידידי הרה״ג מוה״ר יצחק גאנדיטש נ״י
דיין דפה ,שכבר נשאי ונתנו בשאלה זו איזה גדילים
בארן ישראל ,וכדאי׳ בס׳ גשר החיים ,מהרב הגאון מיה״ר
יחיאל מיכל עיקיצינסקי נ״י בעיה״ק ירישצים תובב״א.

ה) והנה במה דאמר בש״ס הנ״ל אי הכי אחר נמי,
ומשני אחר שגגת נאי בני שגגת חנק ,יהקשה
במל״מ (פ״א מכל׳ יו״ט הי״ז) מד׳ כש״ם ביבמות (דף
קי״ט כ״א) מה לי איסיר כרת מה לי איסיר לאו .עיי״ש,
למדתי פי׳ נכין על דברי הש״ס דידן באופן שלא יקשה
קושי׳ הנ״ל ,מדברי תשו׳ מכרי״א (חיי״ד סי׳ רמ״ה
ורמ״ט) ,שהביא מדברי כומב״ס (רפ״ה מחיבל) 1כ׳ וז״ל
כל המכה אדם דרך נציין (נ״א בזיק) עובר בלא תעשה
וכ״ה לשין הסמ*ג וחרדים ,כרי ד נא אפרה התורה אלא
דוקא דרך בזיין ,וטעמא נראה לי מלשנא דקרא דיכיב
טעמא פן יוסיף וכו׳ ונקלה אחיך יכי' הרי רעל בזייני
<וקא חסה התירה ,וממילא היכא דאין מחכיין נבזית ליכא
איסיר חובל ,וכל זה באחר מה שאין כן באביו דלא נפקא
לן מהאי קרא דלא יוסיף וכו׳ ונקלה אחיך וכי׳ גם בלא
מכוון לבזותי חייבה רחמנא ,עיי״ש ,ובזה יש נפרש אחר
שגגת לאי היינו נאו דלא ייסיף ,דאין איסיר אלא במחכיון,
בנו שגגת חנק ,כיינו דלא גפקא מקרא כנ״ל אלא מקרא
דמכה אביי ואמו מות יומת ,ומהאי קרא שמע מינה
דגם בלא מכיק לבזיחי חייב ,ואם כן אין עיקר החיניק
בין נאו לחנק ,אלא מאיזה קרא ילפינן ,אך יש להעיר על
זה כמו שהעיר המנ״ח (מצום מ״ח) על הא ראיתא בש״ס
דאם נגמר דיני להריגה ויוצא ליהרג מפני עבירה שבידו,
מכל מקום אם עשה תשובה ובא בנו וחבל בי חייב ,הא
אמר שחבל בו פעור ,על זה הקשה כיון דכל כיקר אזהרה
דמכה אביו ואמו איני אלא מלאו דצא ייסיף ,דהאב
בכצל ישראל הוא ,וכמביאר ברמב״ס ובחיניך שם ,אם
כן כיין דבאחר ליכא אזהרה בכהאי ניונא צא נשמע גס
כן אזהרה גבי אביו יאמי כככאי גיונא ,ולמה יהי' חייב
מיתה עיי״ש ,ובל זה יוקשה גם כן אס נאמר הפי׳ כדלע<
דבאינו מתכוין ליכא איסור באחר ,ובאביו יש איסיר חנק,
כיין דאזהרה דאביו נשמע רק האזהרה דאחר ,יאילי יש
לחנק ,אמנם איך שיהי׳ גם שם מביאר בש״ס דכא תלי׳
זה בזה ,מיובא דאביי יאיסירא דאחר.
ו) וראיתי בס׳ גשר החיים הנ״ל בהששו׳ מאת הרה״ג
מיהר״י הרצת שליט״א ,ומיה״ר שלמה זלמן
אויערבאך נ״י שהעירו להיתר על פי דברי המנ״ח שם,
שחידש דאם אביי ואמי אמרו לו שיכה ,איני חייב מיתה,
ומה דמביאר בש״ס לענין להקיז דם ,היינו שלא מרצין אביי,
וכן הנהי תנאי דלא שבקו לבניהם ליטול להם קין ,היינו
דלהא יעשו תבנה שלא גצירך בשוגג כלא מרצין אביי ,אבל
אם אביי מיחל ומציוב להכותו נראה דאינו חייב כצל,
עיי״ש ,וכמה מן כדוחק דברי המנ״ח אלו ,דהרי אם יש
עצה לאביו לציות לו בפירוש ,ואז לא יעשה בגו איפור ,אש

יצחק

סז

כן אמאי צא שבקו לבניכם ,דבכלמא שהבן יעשה מעצמו
שלא ברשות אביו אף דמותר לרפיאה כמו שכתב שם
כמנ״ח ,מכל מקום יש לומר דיש לחשוש דלמא יעשה שנא
לצורך ,אבל אם האב רוצה יוכל לצוות בפירוש באופן שלא
יעשה הבן איסור אף אם יחביל שלא כצורך כרפיאה ,ואמאי
לא שבקו לבניכם בדרך זה ,וביותר קשה לפי המביאר
ברמב״ס הנ״ל ובטור ורמ״א כנ״ל ,דמקיז יחותך כפי מה
שירשהו לפשות ,ובאמת הפיר במל״ה שם על הא דהצריך
דוקא רשית אביו לרפואה ,אבל על כל פניה הרמב״ם
והשיר יהרמ״א כתבו כן ,וכן כתב המאירי בסנהדרין
שם וז״ל טישה ברשותם לכתחילה וכמצוה עליו נעשית
עיי״ש ,יאם הי׳ ברפות אביו אמאי לא אשתמטי לימר
דמותר אף בדאיכא אחר ,כאופן שיתן רשות אף על כחבלה
בשוגג פלא לצורך הרפואה ,יע״כ דבאמת אף בכה״ג
אסור ,ישאני חבלת אביי ואמי מאחר דאף שלא במתכין
חייב כנ״ל ,נס מה שכתבו לצדד מחמת שעל ידי הזר־קית
(איניעקציאנען) כל שנעשה על ידי תימחה ,אינו מציי
יציאת רם לחיי ,וגם לא נראה על ידי זה צרירת דם של
מבירה היא פלוגתא במציאית ,שאיני כן דעת הגאין מיה״ר
צבי .פסח פראנק פליט׳א ,שכתב שם דיציאת דם עג ידי
זריקה הוא דבר מציי ,ימה שכתב שם בסיף בסיגים,
לחנק בין זריקה הנעשית בתיך הגידין ,יבין כנעשית בתוך
כבשר ,נם בזה ראיתי רב גדיל אחד בס׳ ירושת פניעה
בם ,דבאמת ריאין כי על ידי האינעקציאן כ״פ נתאלם הכיר
וכמו נצרר הדם,
ז) גם מה שרוצה להיכיח שם בחשו׳ א׳ מלשון כרמב״ם
הנ״ל ,שגבי הקזה לא הזכיר ריפא רק גבי נהיח
נבשר ,שמע מינה שבהקזה יכהאי גיונא לא חיישינן לרופא
שיקכקל ,הנה בדברי העיר יש״ע שם איתא בפיריש ,וכן
אם הוא מקיז דם אי ריפא וכי׳ ,הרי דגם לעני! הקזה
הזכיר אומן הייני "מקיז דם' ,ואפילו הכי אסור היכא
דאיכא אמר על כל פנים ,יכן כתב בפרישה (אות ד׳) להיכיח
דמיירי במקיז מימחה עיי״ש ,ונשאר לני רק החידוש שחידש
כרה״ג מיהרי״מ הנ״ל דכשעישה הבן בחנם וליכא אחר
בחנם הרי זה כניכא אחר ,ובת' ג׳ שם ,כתב שכן מביאר
ביפה נגב (ח״ג רמ״א) ,שנתב בזה הלשק ,ואף אם יש שם
אחר והוא בשכר יבנו עישה בחנם ,וניחא לי׳ לאב בחנם
רשאי וכי׳ השק ביתי (אות ס״ט) ,פכ״ע וכל שנן בגדין
דיון מ״ל.

והנה הגם מה שצירף שם בסיכום ,מה שרוכ״פ הסכימו
שכל האיסור הזה "לא להקת דם לאביו לרפיאה*
היא רק חומרא בעלמא ,קשה לצרף בנדון דידן דגרע מהקזה
ודימה להוצאת סילוי ומפתח בועא ,דאין החבלה עלמה
הרפואה כנ״ל ,מכל מקום הרי גם בהוצאת סילוי כתב הג״ח
שם דלישנא דתלמודא לא שביק לי' לברי׳ וכו׳ ,משמע
ממדת חסידית לא שביק לי׳ לברי׳ וכו׳ עיי׳ש ,ובזה יש
לומר על פי דברי הש״ך ביו״ד (סי׳ קי״ע ס״ק כ״ז יבסוף
סי׳ רמ״ב) בענין אם העמידו חכמים דבריהם אף כמכין
ממין ,ובהגהית יד שאול שם כתב דמעת שראה דברי
הש״ך נצטער דזה היפוך כג הש״ם יפוסקים ,דכל שנאסר
מדרבנן בידאי מיציאין ממין על ידי זה ,וקלת ראי׳ לדברי
כש״ך מהא דאמרי בחולין (דמ״ע) איסור תירה ,ואתה
אמרת התירה חסה על ממען של ישראל ,ומשמע דבאיהיר
דרבנן שייך צימר התורה חסה ,ימיכו שם יש צדדים נהקל
יע״כ דברי הש״ך צע״ג פיי״ש ,ונם יש פוסקים דחף
מחייב לבזבז כל ממונו שנא לעבור על איסיר דרבנן ,דכל
איסורי דרבנן איבא בהו לאו דנא חסיר ,מכל מקום מצינו
גם כש״ס דהקיני בדרבנן משים איביד ממון ,ובזה צ״ל
דאין מדמיו איסירי דרבנו זה לזה ובמהוס שאמרי אמרי,
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וכמ״ש בזה באריטח בס׳ דעת חודה בפתיחה לה׳ טריפות
(אות ל״ד ומ״ס} עיי׳ש מכל מקום בכה״ג דלכמה פוסקים
לא הוי רק מומרא בעלמא יש לצרף כל הג״ל לכיחרא .ופ״ע
מה שכתב בס׳ נשר החיים שם ,לענין העמדת קרני אומן

יצחק

(באנקעס) לאביו ואמו ,והעמדת עלוקות לאביו ואמו
מיק שם.
ידידו דו״ש

יצחק יעקב וחים

סימן כח
עוד מנץ הנ״ל
ב׳ה
לכבוד מהר אהובי הרב הגאון ד״גדו׳ל חממורסם
לעבה ולתהלה זמ״ס וכו׳ וט׳ כש-ת סוד״״ר
מרדכי יעקב ברייש שליט-א אב-ד׳ !יריד סנ*ו.

אתדשת״ה באה״ר ואה׳ע,

א) את יקרת מכתבו בנדון אס מותר לרופא לעשות
זילוף לאביו .קבלתי ,והוא מלא על כל גדותיו
בחריפות ובקיאות ,אמנם בעיקר יסודו שחידש ,דדק
המבואר 3גמ׳ (סנהדרין דפ״ד) ובפוסקים ,מיירי רק
לעשות לו דבר בענק שאק בו סכנה או ספק סכנה ,רק
שהוא מצטער ,וכן להקיז דם זה רק להברות גופא ,כנראה
מגמ׳ דסוך מפנק ,דאמר שמואל פורסא דרמא כל תלתק
יומק וכו׳ עכ״ד ,לזפתי א״א לומר ק דהרי כת״ה מהו׳
נ״י כתב בעצמו במוסגר דמ*מ באופן יוצא מן ככלל בא
ההקזה לשמרו מסכנה ,כנה אף דיכי׳ כן דרק באופן יוצא
מן ככלל ,מכל מקום כן הוא דימצא כן ,וכמפורש איתא
במם׳ בכורות (דל״ג ע״ב) בכור שאחזו דם אפילו מת
אק מקיזין לו דם ,דברי ר׳ יהודה ,וחכמים אומרים קח
וכו׳ ומזה ילפינן גם כן לאדם ולנמק שבת ,ונמ*ש בם׳
א״ח הובא בב״י או״ח (סי׳ שכ״ח) ופסק כן בש״ע (שם
סעי׳ ח׳) דמי שאחזו רם מקחין לו דם מפני בסכנה
אפילו כולך על רגליו ,ואפילו ביום ראשק פיק שם.
וכרי דכוצרך לאשמיפנן לענק שבת לידע דלוחה שבח,
ואמאי סתם בש״ע נפנק הקזת דם לאביו דלא יקח,
ולא אשמיענן דבככאי גוונא מותר ,וע״כ דאף במקום

סכנה הדין כן.
ב) וביותר מוכח כן בדברי הרמב״ן שהניא כב״ח
(ביו״ד סי׳ רמ״אץ דאף דהצדק עם מחו׳
נ״י ,דמש״ג בדהקזה איכא סכנה שלא יקיז כוונתו כשמקח
יכולק לבא לידי סכנה אס אינו פושה כשורה ,אבל מכל
מקום כיק שבהתחלחו כתב דבל מה שהוי חולי יותר,
הוי היתר יותר לעשות לאביו ,ואס  pפשיטא דנכלל לס
כן חולה שיש בו סטה ,אס כן בסופו דמזר והודה נחנק
בין יש אחר או לא ,אם איתא דאינו סובב על כל מולי
דרישא הי׳ לי׳ לפרש ,ולא לסחוס.
ועוד אף אס לא׳ דבהקזה ל״ה הרפואה בעצמה סכנה,
רק אם אינו עושה כשורה ,אבל הפוסקים והב״ח
מכללם בקשר עס דברי כרמב״ן כנ״צ הזכירו גם כן חתיכת
אבר ,ובודאי חתיכת אבר מקושר עם סכנה גדולה ,והאיך

להמית או להחיות ,ומכ״ש דהרי לדעת הרא״ש אק כאן
סמת נפשות ,ונהי דלעק איסור דאו׳ הולכים להקל שמא
הלכה כמאן דאמר דיש נו סכ״ג ,אבל לעומת זה נפנק
למוסרה למיתה אמרינן שמא אין בחוצי זה סכנת נפשות
וכר עיי״ש ,וכזה המירו כאחרונים בענק כל עיקר נחוחים
באברים כפגימים שעושים הרופאים ,כמו שהביא בדרכ״ח
(חיו״ד סי׳ קנ״כ> מס׳ חי׳ הרשב״ן (מס׳ כתובית י״ח
ט״א) לעניו תרופת שבר בכנ״נג על ידי נתוח בב״ר" שהוא
ס«כ גדולה אם לא ימות מהגחוח ,וכראי' דאינם עושים
בצחי אם חותמים מתחילה שמסכימים לעשות הגתות,
וכתב שכבר נתפשמה ההוראה להתיר ,מעמם שגאידך
גיסא הוא בכל יום בסכנת מות אם יוצאק למון ולא יוכנו
להחזירן עיי״ש ,ומכל מקום דוקא משוס לכניל נפשו מסכנה
כותר לו להכניס בסכנה שעל ידי הרפואה ,מה שאק כן
היכא דאק סכנה במחלתו ,מדוע יותר לו להכניס עצמו
בסמה ענ ירי כרפואה ,וכיק שבחתיכת אבר בודאי יש
סכנה ,ע׳׳כ מיירי בחולה שיש בו סכנה ,וע״כ הותר לו
לרפאות עצמו ברפואה שיש בה סמה ,ולאביו אף בכה״ג
אסור ,וכמ״ש ככ״ג בפרישה שם (סי׳ רמ״א ס״ק ד׳)
דע״כ מיירי במומחה ראם לא  pמאי אורי׳ לאביו אפינו
לאחר נמי עיי״ש .ועוד ראי׳ דהרי כדק הזה של הקזה
לאביו נכפל בדברי המור סוד כפעם (בסי׳ של׳ו} ושם מיירי
כל הסימן מהחיוב שעל הרופא שלא למנוע עצמו מלרפאוח,
דאס מונע עצמו כרי זה שופך דמיה ומסיים על זה וז״ל
ובן מיבעיא אי פלי להקת ודעת הרמנ׳ק להתיר אלא
שכתב אבל רבינו הגדיל כתב איבעיא לכו בן מהו להקת
ואסיקגא ר״פ לא שביק נברי׳ וכו׳ עכ״צ הרי שמע מינה

משטחיית כהמשך דנם בפקוח נפש הדק כן עיי״ש.
ג) אמנם מודינא דמ״כ צריכק אנחנו לדחוקי אנפשק
וליישב ההערות הנשגבות שהפיר מחו׳ נ*י
להוכיח דע״כ נא מיירי בחילה שיש בו סכנה ,דלא גרע
מפק״נ דדוחב שנח ,ולכ״פ שבת הותר אצל פק״נ ,ואס כן
גם מכה אביו הותרה אצל פק״נ ,וכמבואר ביומא (דף
ד׳) דאם טומאה כותרה ,אפילו איכא טמאין וטכורק
בהאי בית אב עבדינן גם בעמאק עכ״ד ,וכנה כגם
דמעומאה לק'מ דבוראי גס כאן הותרה ואף שלא במקום
פק״נ מקרא דואהבת נרעך כמוך ,או מהיקש דמכה אדם
למכה בהמה ,וגם יש לומר דמצוה איכא כזה כמ״ש
בתשובתי הקידמת ,רק כאיסור פה משום גזירה דדנמא
יחבול יותר ממה שצריך והוי שגגת חנק כמבואר נש״ס

יפצה על הדעת לעטות לבר כזה רק לה;לל מצער ,אם לא

וזה ל״ש שם לענין טומאה ,ורק הקושי׳ קמה וגם גנבה

דחחיכת האבר בא להצילו מסכנח כל הגוף ,ופול גם מדינא
מי התיר לו למסור עצמו לסכנה בחתיכת אבר ,אם לא

מפק״נ רדומה שבת והותרה נעשות כל מלאכות לכורך
משיב״ס ,ואף דשייך גם שם לגזור דלמא יעשה יותר ממה
שצריך לרפואה .וכגוונא דכקשה הש״ס בסנהדרין שם,
לענק חבלה ,ממחט של יל ליטול בה את הקוץ ,ומשני
דהוי מקלקל או מלאכה שאינה צריכה לגופה ,וכ״ז ל׳ש
בכל המלאכות שהותר לחולה שיש בו סכנה.

פ״ו4

להציל נפשו מסכנה ,מי׳ תשיבת מת״ס (חיו״ד סי׳
מש״כ לענין כנדון בחולי נכפה ר״ל אם מומר לימן לה
סמים חריפים שהמה לחיים או למות ,כתב שם ,דאפילו
רופאים ישראל מי התיר להם להימס נפשם בספק נפש

מנחת יצחק ־ א ווייס ,יצחק יעקב בן יוסף יהודה עמוד מס (76הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

מנחת

סימן כח

ד) ובזה צריכץ אנו ערר בשבח גופי׳ מהו הדין בחשיב״ס
שאפשר לעשות הרפואה בנא חלול שבת ,יהוא
התחלק נתנתא ,א׳ כגון ע״י מרי ,ב׳ אף ע״י ישראל
ורק בדבר שאין בו מינוב שבת ,ג׳ שאין סכנה אם ימתינו
עם הרפואה עד נאחר שבח ,הנה הדין הא' מבואר במם׳
יומא (דף פ״ד ע״ב) דחגא שם דאין פושין דברים הצלו
לא על ידי קטנים (כ״ה גרסת הגר״א) ואין אומרים יעשו
דברים הנצו צא ע״י נשים ולא ע״פ כוחיים אכל מנטרפין
נדעה אחרת ,עיי״ש ,ויש בזה שינוי נוסחאות בהרא״ש
וב״י וכ״ס בש״ע (סי׳ שכ״ח סעי׳ י״ב) ,אבל כרמ״א בשם
א״ז ס״ל דאם אפשר לעשות על ידי א״י בלא איחור כצל
יעשה עצ ידי א״י עיי״ש.
והדין הב׳ יש צצמוד מהא ראיחא במם׳ שבח (דף קכ״ט
ע״א) דאמר רב המצוצא דבר שאק בו סכנה אומר
לנכרי ועושה ופי׳ רש״י ,חוצה שאם לא יעשו צו רפואה
זו אין מסוכן צמות וכו׳ ,ומשמע מדברי רש״י דאף בחוצה
שיש בו סכנה ,אין מחצלין בדבר שאין בי סכנה ,דדייק
מדברי ר״ה דצא אמר חונה שאין בו סכנה ,רק "דבר"
שאין בו סכנה ,הביאו הב״י באו״ח (סי׳ שכ״ח) ,וכתב
ע״ז דנא כן דעת ה״ה בפ״כ גבי אין עושק מדורה לחוצה,
דמשמע דנכל צרכיו מהננין ואף עצ פי שאין במניעת הדבר
שעושין צו סכנה ושכן נראה מדברי הרמב״ם שם ,אבל
הרמב״ן ס״ל דכג צרכי מולה אף על פי שיש בו סכנה
היכא דאפשר צמשבד צמצאכה בשינוי שצא יתחצנ בה שבת
משנין ,פיי״ש ,וכנראה שזהו טעם האו״ז שהביא בדרכי
מכה שם (ס״ק ג׳) ובש״ע (סעי׳ י״ב) ,דאם אפשר לענית
בלא דיחוי ובנא איחור ע :ידי כינוי עושה פיי״ש ,וכפי
הנראה איני כן דעת המחבר כש״ע שם (סעי׳ ד׳) ועי׳
מג״א שם ,וכמ״ש צהנן ,יצ״ע שצא העירו בזה דדעת
הרמ״א שנא כדעת המחבר בש״ע צם בזה ,ועי׳ שם במ״ב
ובביאור הנכה מכמה פיסקים דס״ל כן ,וחידוש דאף
שהביא שם דברי האי״ז מ״מ צא העיר מדברי הרמ״א
הנ״צ ,ושכמה מדברי האו״ז עיי״ש ,ופי׳ מצ״א (ס״ק ד׳
וי״ז).
והדין כג׳ מביאר (בסמי׳ ד׳) שם ,דאיתא שם מכה של
חנג אינה צריכה אומד ,שאפילו אין שם בקיאים
ומולה אינו אומר כלום עושים צו כנ הרגינים נפשות לו
בחונ (המשמעות ,דאף על פי שאין בו סכנה במניעת הדבר
ההוא ,כמ״מ הנ״ט וכמ״ש המג״א) ,אבל כל שיודעים
ומכירים באותו חולי שממתי; יא״ג מינו :אסור לחלל
עליו אף על פי שהיא מכה של מלל עכ״צ ,הרי מפורש
שהיכא שאין סכנה אם ימתינו עד מו״ש ,אין מחננין נכ״ע,
וכן הביאו לראי׳ מדברי הש״ם (ביומא דפ״ד) ,דאיתא שם,
מהו דתימא ניעכב עד לאירחא כי היכא דנא ניחיל עלה
תרי שבתא קמ״ט יפירש״י שם שאם צא יעשי ני היום
שמא ימית נשבח הבאה ע״כ ,הרי דבאין השש סננה
אם ימתינו עד נאירתא ,אף דהחוצי כעצמה יש בה סכנה,
יש צהמיזין עד הנינה.
ה) ואי דקשה פ״ז מהא דאי׳ כיימא (דף ר) נפנק טומאה
בצביר דאס היתרה אפיצו היכא דאיכא טמאים
ומהורים בההוא בית אב עבדי נמי טמאים עיי״ש .ע״ז
נאמר דבאמח נענין הנכה גבי פק״נ בשבת יש פניגתא
בין הפיסקים ידעת הרבה יהרמב״ם מכצנם (פ״ב מה'
כבת ה״א) דס״צ רק דחויה עיי״ש ,יאף נספיסקים דס״נ
דפק״ג היתרה אנג שבח הנה מדק הג׳ בודאי רנק״מ,
די" :כל שאפשר :המתין עד נאחר שבת ,ל״ה פק״נ ,אצה אף
מדיניה א' י3׳ צמ״ד שעישין עג ידי עכי״ס אי פ :ידי
ישראל בשיניי ,נא קשה ,רשאני טימאה דאין ספק בעבירה
צא בדין ילא במציאיח דדינה נדחית טומאה בנביר ,אבל
בפר :",אה> דבעיהר.הדץ אץ ספק צמ״ד דהיחרה בשבת,
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אבל א״א שנא יהי׳ ספק במציאות אם הוא באמת פק״נ
שא״א .צכמתין עד הלינה ,או אם הרפואה בדוק ומנוסה,
אמנם הדין הוא דאף בספק פק״נ דומה שבת ,אבל היכא
דאפשר לפשות בהיתר מה״ת דידחה ,דדוקא היכא
ומוכרחים לעשות איסור א׳ כצדק שדיבר מזה הרא״ש
ביומא והובא בש״ע שם (סעי׳ י״ד) ,כגון צהאכיל נבלה
המובן או צשחיע בשבת ,אז אמרינן ישבת קיל למאן דאמר
והותרה ,אבל לא היכא דאפשר בלא שום איסור כלל,
או יש לומר דיש לגזור שמא יעשה ייתר ממה שצריך
לרפואה ,וכמו צענין מכה אביו כנ״צ יאף להפוסקים
ועושין על ידי ישראל אף באפשר על ידי נכרי בנא איחור,
מכג מקום טעמם בצדם ,התום׳ ביומא (דף פ״ד) כתבו
משום שמא יתעצל הנכרי וצא יעשה ויבא לידי סכנה,
יהעו״ז באו״א שם חשש משום דלפעמים צא יהי׳ עכו״ם
מצוי ואתה מכשיצן לעתיד צבא ,אב :זולת היו טושין על
ידי עבו״ם ויוכל להיות אף צהפוסקיס דס״ל דחף היכא
דאפשר נעשות המלאכה על ידי שימי מכל מקום אין
משנים ,יש לומר דבמה שנוגע לעיקר מעשה הרפואה הקילו,
אבג צא במי שעושה הרפואה.
ו) ובזה נבוא לנידון דידן ,דלא קשה מידי למאן
דמחלק בין אפ׳ באחר או לא ,דגם בשבת היכא
דאפשר באחר כנין עצ ידי נכרי הי׳ עושין עג ידו
לכיני פלמא ,זולת מטעמים הנ״ל ,דאינס שייכים
כאן ,דחשש עצמת שייך רק בעכו״ם ,ולא צענק
מכה אביו יאפשר בישראל אחר ,וגם חשש הטו״ז
דפעמים נא יה* העכו״ם מצוי ואתה מכשילן לעתיד
צבא ,צ״ש רק בעכו״ם או קטנים שזה מיצתא דשכיחא
שנא יהיו מצייס ,מה שאין כן שנא" יהיו שכיח שום בן
אדם שייכל נעשות הרפואה כמו בנו ,הוי מיגחא
דצא שכיחא ,וצא גזרו בזה ,ואם באמת ליכא אחר שפיר
היתר לבנו לרפאות אפילו במקום דליכא סכנה ,אנא נמאן
דאינו מחלק באפשר באחר או צא יס״ל דבכל איפן אסיר

לבנו ע״כ 5״נ דמיירי באופן דאפפר להמתין עד שיבא
אחר ,ולא יהי׳ סכנה בנתים ,יאף שמצטער ,מכל מקום
נא הוחר כמו שהדק בשבת כנ״ל .ואם כן במה שנוגע
מדין דידן נמי אם היא באיפן שאפשר להמתין ונ״ה סכנה
עד שיביא אסר ,א״א נצרף מה דהוי חינה שיש בו סכנה,
אס נא כל הצדדים שכתבתי בתשובתי וגם כת״ה הסכים
נזה כהוספית ראיית צודקית מאד.
ז} דמה שהעיר כת״ה מחו׳ נ״י ,מהא דירושנמי נדרים
(פ׳ אין בין המודר) ,שנא מן הכל זוכה להתרפאות
וע״כ מותר להמדיר נרפאית נהנידר ,הנה לפי הנ״ל יוקשה
בזה גם ענידינא דשבת ,דעישין על ידי פכי״ם מעיקר
הדין אם לא מטעמים כנ״ל ,וביותר יוקשה בזה על המור
שביי״ד (סי׳ בנ״י) הביא את דברי הירושלמי הנ״ב שמקורו
נענין הריר יכמו שציין בב״י (נפרק אין בין המייר) ,ומ״מ
הביא אמר כך את דברי הרמב״ן שמסקנתו כדברי הרי״ף
שאשור לבן להקיז דם לאביי כנ״ל ,אכן נענ״ד נראה דנק״מ
דהרי מה שכתב כת״ה מחי׳ נ״י דמן הסברא דלא אהריגן
דכאו מן הכג זוכה להתרפאות רק במקום סכנה ,הגה
אף כי כן איחא בקרבן העדה על הירושלמי (פרק ד'
דנדרים ה״ב) דכחב רמשים חשש סכנה נפשות התירו
ני נרפאחי אף ביש שם רופא אחר עיי״ש ,אבל בנמו״י
(נדרים דף מ״א) בד״ה פיסקא ימרפאהי רפיאת הנפש,
כתב בפיריש דהוחר צו נרפאית אף שנא כמקים סק״ג
רק שנריך שיהי׳ הסם של חונה ,ובפק״נ הותר צו אף בסם
של המדיר ,יכה״ג כתב הריעב״א שם( ,יאגב אעירר
שלדעתי יש שם ע״ם בנמי״י ,והוספת כמגיה שם חיבת
"אף" נא כיעיל כנים ,וצ״ל "ימיכו כיון שנכסי רופא
אסירי! על החולה ,צריך שיהי׳ הסס של חונה ,דמשיס
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מניה צא הותר למיתן צי׳ מיד ליד משלו כדאמרינן (דף
מ״ח) צני המודר הנאה מחבירו נר* היינו נמקים הותר
באי׳ בנמו״י צ״ל לא הותר דבלא זה אין פירוש לדבריו
עיי״ש ודוק ,וצפי הגהותי מתאימים דבריו טס דברי הר״ן
(דף מ״א עיי״ש) ,והכעס בזה דהותר אף שצא נמקים
סכנה ואף דיש אחר ,הוא משוס 1עצ כל פנים מנוה כוי,
ימסתמא נמקים מניה דנפשי׳ צא אדרי׳ ,עי׳ חידושי
כרשב״א (דף נ״ד ע״א) באריכות מזה ,ואס כן צא קשה
מידי מנ״ד ,דנא תני׳ בדעתי׳ ורק מה שהתורה התירה
ובכה״ג דיש אשש שמא יחבול יותר ממה שצריך צא הותר
משעם שנא מן הכל זוכה וכר ,וגם מוכח מד׳ הנמו״י
יכא דאפשר באחר הוי כאין סכנה
בם דאף במקום
עיי״ש ,יעיד אף רגם במדיר מצינו כהאי גווצא דאסור,
וכמ״ב בהי׳ הרשב״א (רף מ״א ע״ב) ,דבמקוס שאין לו מה
יי!ננ נא הותר מעעם דמציה דנפשיה קעביד ,דהחם צאחר
גמר מנוחי אידך מתהני משל מדיר ,א3צ רפואות מצותו
ורפואתו באין כאחד עיי״ש ,ואם כן מה״ט אסיר גם נענין
מכס אביו דדצמא יעשה איסור אחרי הרפואה ,מה שאין
כן נענין מדיר אין נחשיש נזה דממ״ג דמה כהוא יותר
ממה כצריך היי מקלקג ,ונא מהנאי כנים מזה ,והוא
הדירו רק מהנאה ,ושייך בזה כעין ת׳ הש״ם בסנהדרין בם
נענין שבת כנ״נ ,ומש״כ בדברי המנ״ח (מציה מ״ח) ,הנה
חף דרב גוברי׳ ומניה ניישב דבריו אב נ בכל זאת צא
נמלטנו מדוחק.
ח) ומה שהקשה כת״ה מחו׳ נ*י ,דכשחביו מנוה נעשית
צו חבורה ,נצורך רפואה כבר יש מנוה מה״ח
דכיבוד אב ,וממילא דוחה עבה זו דאורייתא נהאיסור
דרבנן דחבירה דמה״ת משרי שרי כנ*צ ,ואף על גב דמצוח
כבוד אינו דוהה נ״ת כמבואר ביבמית (דף ו׳) זה בראו׳
אבל בדרבנן ידחה ,אמנם כרמב״ם (הל׳ ממרים פ״ו הי״ב)
מפולש דאף באיסור מדבריהם אין שימעין צו ,והאריך
מחו׳ נ״י בדברים נכונים בטעמו שנ דבר ,הנה צדק־־דידן
עדיף עוד מכל זה דהחשש שמא יאבונ שנא לצורך רפואה
ואז באמת יש איסור אבנה דאורייתא .ונמו שאיתא
בגמ׳ דהוי שגגת חנק.
ע) ובאשר כח״ה מחו׳ נ״י הזכיר במכתבו בקשר עם
גרוננו ,הא דשבח הותרה או הודחה אצל
פק״נ ,אזכיר פה מה שאמרתי בישוב דברי כש״ם יומא
(דף פ״ג ע*ב) דאי׳ שם נימא תנאי היא דתניא מי שנשכו
נחש קורק נו רופא ממקום למקום ,ומקרעין לו את
החרנגוצח ונחזק צו את הכרישין ומאכינין אוחי ואין צריך
לפשר דברי רבי ראב״ש אומר צא יאכצ עד שיעשר וכי׳,
ובת׳ בית יצחק (חאו*א סי׳ צ״ה) כקשה אמאי לא
אשמיענן דשיחעין התרנגולת לאכילה (ועי׳ ברא״ש ובר״ן
ובת׳ הרשב״א ובתשב״ן) ,ונראה לייבב בהקדם קושי׳
המסרש״א דקאמר דרכה תנאי היא ,אמאי לא קאמר
דפניגו בפציג׳ דב״ת ורבנן ,אדמיפנגו בשבח ליפנגו בחול,
וכתב בת׳ בי״צ שם

(צ״ד־ו)

דל״ק דאי סלקא דעתך

דפניגו בפלוג׳ דב*ת ורבנן ,ומיירו בלא אפשר בחולין,
אמנם על זה יש לומר דבחול כולי עלמא סבירא נכו דטבצ
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חמור ,ורק בשבת כיון דמיירי דקוצצין לו בשבח וקשה
ליעיילה דרך גגות לפעור ממעשר ,וע״כ משוס דשבת
קובע ,ובזה לפי המבואר במל״מ (פ״ה מה׳ מפשר ככ*ב)
דלמו״ש מותר ,וא״כ תלוי רק בזמן ,וע״כ קיל מתרומה
דאם יפריש יהי׳ לעולם אסורה והוי א״ח ,ואיסור גברא
קיל מאיסיר חפצא ,דמהאי טעמא סבירא להו לכמה
פוסקים דשוחעין לחולה ולא יתנו נבילה המוכן ,משום
דאיסור שבת הותרה ושאר איסורים רק דחוי /מה שאק
כן בחול דא״א לומר הכי ואס מחויב במעשר עבל ממור
לכולי עלמא עיי״ש.
ולענ״ד אפשר לומר קושי׳ חדא מתורצת בחברתה ,דלא
קאמר שיחטק התרנגוצת לאכינה משום דע*כ
הוצרך לקרע את התרנגולת חי׳ לתת על המכה ,וכמ״ש בהג׳
מהריעב״ץ שם ,דנה״ג איחא נמי במס׳ שבת (דף ק״ט
ע״ב) אסוסא למאן דערקיה חויא על ידי קרוע עובר
המירה חיורתא ,וכיין שכן כבר יש לו נבילה מוכן ,וס״ל
דבכה״ג :ותנין לו נבילה המוכן ואין שוחטין כמו שס*ל
לכ״פ ,ולא ס״ל לחלק בק איסור גברא צחפצא ,ואם כן
אי אפשר לומר כנ״ל לחלק בין שבת צחול וקשה נמה
אשמעינן בשבת דוקא ,וע״כ ואיירי נדאפשר בחולין
ופליגו בדרנה.
י) ועוד יש צומר בישוב ק ישית מהרפ״א הנ״ל ,וגם
ליישב קושית המנ״א (בסי׳ תרי״ח ם״ק ט׳)
על הרמב״ם (פי״ד ממא״ם) דהשמיט תי׳ הש״ם שם
נחנק בק מעשר ירק לדגן בשבת ,בהקדם דברי התוספתא
(יומא פ״ד ה״ה) ,מי שאחזי בוצמם מאכילק אותו הקל
הקל ,כיצד היו טכנ ישביעית מאכינין אותו שביעית ,טבל
ינבינה מאכיצין אותו נביצה ,גבינה מזרימה מאכיצק איתר
תרומה ,תרומה ושביעית מאכיצק אותו שביעית ,ותמה בזה
בפו״ת מכרי״א אסאד (סי׳ קפ״ה) הרי נבינה בצאו
ותרומה בעין מיתה ,יאמאי תרומה קיל ,ותי׳ על פי ד׳
הפ״ם בסנהדרין (דף פ״ג פ׳ע) דאמר רב זר שאכל תרומה
לוקה אמרו צי׳ רב כהנא יר״א לימא זר במיתה וכו׳ ,ואלו
הן שבמיתה זר האונג את התרומה ,מתניתא ארב קרמיח,
רב תנא ופליג ,ואם כן יש לומר דגם תוספתא זו כרב
ס״ל עכ״ד ,ובזה׳ מיושב קושית מהרש״א הנ״ט דקאמר
לימא דרבה תנאי הוא ,אמאי צימא דפליגו בדצא אפשר
בחוצק ,וצהנ״ל יתכן דהרי במם׳ שבת (דף כ*ב פ״א) אמר
אביי כצ מיצי דמר — היינו רבה — עביר כרב .ואם p
לדידי׳ בודאי תרומה קיל מטבל דהוי במיתה ותרומה
רק בנאי ,יב״ת ורבנן ע*כ ם״נ דהוי איסור מיתה מדפציגו
בזה ,ירק י״ל גם נזה ורב תנא הוא וסליג ,ומכנ מקום
צאוקמי גס פציגתא דרבי ורבנן בזה ורבי יסבור דתרומה
חמיר דאמר אין צריך לעשר ,וע״כ ס״ל ותרומה במיתה,
לא ניחא לי /דא*כ פציג גם על רבי וקיימא צן כנכה
כרבי מחנירו ,ומיושב בזה גס כן דברי כרמב״ס ,דהרמב״ם
(פ*י מה״ת הי״ד) סובר דתרומה במיתה .א*כ אפשר
לאוקמי פלוגתייהו בלא אפשר בחולין.

ובזה הנני מחו׳ דושחה״ר כה״י באה״ר ואה*ע

מנחת יצחק  -א ווייס ,יצחק יעקב בן יוסף יהודה עמוד מס (78הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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שו׳׳ת מנחת יצחק חלק א סימן כז
בענין אם מותר לרופא לעשות זילוף לאביו.

יום ה׳ ואתחנן ,י״א מנחם אב ,תשי״ג לפ״ק ,מנשסתר יצ״ו .לכבוד הרב החו״ב מוה״ר רפאל מרגליות מנשסתר.

ע״ד שאלתו ,במי שלפי פקודת הרופאים צריך לקבל זילוף /זריקה( /אוניעקציאן) בכל יום ובנו רופא יהודי חרד ,אם
מותר לבנו ליתן בו הזילוף ,כי קשה לו לילך בכל יום להרופא או לבית החולים ,וגם בנו עושה לו בחנם.
(א) הנה מקור דין זה בסנהדרין (פ״ר ע״ב) ,איבעי׳ להו בן מהו שיקיז דם לאביו ,רב מתנא אמר ואהבת לרעך כמוך ,רב
דימי ב״ח אמר מכה אדם ומכה בהמה ,מה מכה בהמה לרפואה פטור ,אף מכה אדם לרפואה פטור ,רב (וגרסת הרי״ף
רב פפא) לא שביק לי׳ לברי׳ למישקל לי׳ סילוי ,מר ברי׳ דרבינא לא שביק לי׳ לברי׳ למיפתח לי׳ כוותא ,דלמא חביל
והוה לי׳ שגגת איסור ,א״ה אחר נמי ,אחר שגגת לאו ,בנו שגגת חנק וכו׳ עיי״ש.
והנה לכאורה יש נ״מ בין הטעמים ,ויש בכאן שלשה מ״ר ,דלרב מתנא דאמר מואהבת לרעך כמוך ,גם מצוה איכא,
וכדמוכח מדברי הרמב״ן שבנמו״י שם ,ולרב דימי פטור ומותר כמו מכה בהמה ,ולרב ומר ברי׳ דרבינא אף איסור
איכא ,אך מפי׳ רש״י שכתב בד״ה ואהבת לרעך כמוך ,לא הוזהרו ישראל מלעשות לחבריהם אלא דבר שאינו חפץ
לעשות לעצמו ,הרי דייק דרק אזהרה אין כאן אבל לא שיהא מצוה ,אבל ר״מ ור״ד פליגו עם רב (או ר״פ) ומר ברי׳
דרבינא ,דלדידהו אסור ,כדמוכח מדברי הרי״ף ,וס״ל דהלכה כר״פ ומר ברי׳ דרבינא.
והרמב״ם (בפ׳ ה׳ מה׳ ממרים) ה״ז כתב וז״ל המקיז דם לאביו או שהי׳ רופא וחתך לו בשר או אבר פטור ,אף על פי
שהוא פטור ,לכתחילה לא יעשה ,או להוציא סלון מבשר אביו או אמו לא יוציא ,שמא יעשה חבורה ,במה דברים
אמורים כשיש שם אחר לעשות אבל אם אין שם מי שיעשה אלא הוא והרי הן מצטערין הרי זה מקיז וחותך כפי מה
שירשהו לעשות עכ״ל.

והנה יש לספק בדברי הרי״ף אם מה שפסק כר״פ ומר ברי׳ דרבינא ,רצונו לומר דאסור אף בא״א באחר ,או רק כשיש
שם אחר ,ועי׳ בזה בב״י (יו״ד סי׳ רמ״א) ובב״ח שם ,והרמב״ן בס׳ תורת האדם שהובא בב״י וב״ח שם ,כתב בתחלה
דלא פליגו אמוראי ,דיש לחלק בין הקזה להוצאת סילוי ,דהקזה החבלה גופא לרפואה היא ומותר ,אבל הוצאת סילוי
ולמפתח לי׳ בועא אפשר בלא חבלה ,ואם יעשה חבלה הוה שלא לצורך רפואה ואסור ,ואם ימית על ידי הקזה בנו
ואחר שוין עיי״ש ,וכה״ג ס״ל לרבינו ירוחם (נתיב ראשון חלק ב׳) שהובא בלח״מ שעל הרמב״ם שם עיי״ש ,ומכל
מקום מסקנת הרמב״ן כהרי״ף ,ואף בהקזה אסור לבנו ,כיון דאיכא אחרינא לא שבקינן לברא למעבד הכי דלמא חביל
בי׳ טפי ממה שהוא בדרך הרפואה ,ומיני׳ דאף להרי״ף שרי היכא דליכא אחר עיי״ש.

(ב) ומדברי הרמב״ם הנ״ל ,נראה דמזכה שטרא לבי תרי ,א׳ דיש לחלק בין איכא אחר או לא ,אף בהקזה ,ובזה י״ל או
דפליגו והלכה כרב (כר״פ) ומר ברי׳ דרבינא דהיכא דאיכא אחר אסור ,או דלא פליגו ואף דלר״מ יש מצוה דואהבת
לרעך כמוך ,ולר״ד ב״ח פטור ומותר ,מכל מקום היכא דאיכא אחר אסור לבנו למיעל לבית הספק אף לדידהו ,וכמבואר
כ״ז בכ״מ וב״י וב״ח שם ,ב׳ דיש לחלק בין הקזה להוצאת סילוי ומפתח בועא ,דבהקזת דם דייק לכתחילה לא יעשה,
ובהוצאת סילוי סתם לא יוציא ,דמוכח מזה דס״ל לחלק דבהקזת וחתיכת אבר מדינא שרי אלא שלא יעשה כן
לכתחילה ,ודוקא בדאיכא אחר כדמסיים בסיפא דוקא בהני תרתי ,ובהוצאת סילוי לא יוציא מדינא ,וכדדייק בזה הב״ח,
ומטעם שמא יעשה חבורה שאין בה שום צורך להוצאת הסילוי ,ואם כן יש לומר דבזה האחרון יהי׳ אסור אף בדליכא
אחר.
אמנם כתב הב״ח שם דמדברי רבינו הטור מבואר דאין חילוק אלא בכל ענין אסור מדינא כשיש שם אחר וסיים ודוק
עיי״ש .כנראה כוונתו אף דהטור מסיים כלשון הרמב״ם באם אין שם אחר ,ה״ז מקיז וחותך כפי מה שירשהו לעשות,
הרי כתב רק הקזה וחיתוך אבר ,מכל מקום מדברישא לענין איסור לא חילק בלשונו כלשון הרמב״ם ,ומשמע דדינם
שוים לענין איסור ,ממילא גם לענין היתר דינם שוים דמותר היכא דליכא אחר.
והיוצא לנו דישנן בכאן ד׳ שיטות לדינא ,א׳ דהכל בין הקזה וחתוך אבר וכיוצא בזה ובין הוצאת סילוי ומפתח בועא
וכיוצא בזה אסור לבנו אף בדליכא אחר ,ב׳ דהכל שרי היכא דליכא אחר ,ג׳ דהקזה וחתוך שרי אף בדאיכא אחר,
והוצאת סילוי ומפתח בועא דוקא בדליכא אחר ,ד׳ דהקזה וחיתוך דוקא בדליכא אחר שרי׳ והוצאת סילוי ומפתח בועא
אף בדליכא אחר אסור.
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ובפסק השו״ע יש פלוגתא בין המחבר והרמ״א ,דהמחבר שם (סעי׳ ג׳) פסק כריעה א׳ דהכל אסור אף בדליכא אחר,
והרמ״א פסק כריעה ב׳ דהכל שרי בדליכא אחר ,ואף דדייק גם כן הקזה וחיתוך ,מכל מקום מדסובב על לשון הש״ע
דהוי כלשון הטור (ומה שכתב בבאה״ג דהוא לשון הרמב״ם צ״ע דהרי חילוק יש בין הלשונות ונפקא מינה לדינא
כנ״ל) ,והגיה על זה הרמ״א כל דברי הטור במסקנתו לחלק בין איכא אחר לדליכא אחר ,אם כן מבואר דאין חילוק
ביניהם לדינא ,וכמו שכתב הב״ח בשיטת הטור כנ״ל.

(ג) ומה הוא החבלה לענין חיוב במכה אביו ,מבואר בירושלמי סנהדרין שם ,וז״ל באי זו חבורה כחבורת שבת (או)
כחבורת נזקין ,אין תימר כחבורת שבת אפילו לא חיסר ,ואין תימר כחבורת נזקין עד שעה שיחסר ,ע״כ ,ולא איפשטא
בירושלמי ,אבל פשטות הגמ׳ דידן דכיון שיצא דם הוי חבורה ואפילו יצא דם מבפנים כעין הכהו על אזנו וחרשו ,וגם
בהוצאת סילוי ומפתח בועה ליכא אלא חשש חבלה דהוצאת דם ,ושמע מינה דהוה כעין חבורת שבת ,וכן מדמי לי׳
בגמ׳ דידן שם לדין דחובל בשבת ,וכמו שכתב בכל זה במראה הפנים שם ,ובחובל בשבת קיי״ל דחייב אם יצא דם או
נצרר אף על פי שלא יצא הדם.
והנה בעשיית האוניעקציאנען ,ואין צריך לדם ,הוי כמו הוצאת סילוי ומפתח בועא ,דאין החבלה הרפואה ,ואפשר
לעשות בלא הוצאת דם ,ומכל מקום כ״פ נתאדם העור וכמו נצרר הדם תחתי׳ ,ויש בזה כל החומרות שבהוצ׳ סילוי
ומפתח בועא ,דדילמא חביל בלא צריך לרפואה ,ולכ״פ אסור אף בא״א באחר .אמנם לפסק הלכה דוקא באפשר באחר
אסור לבנו ,ועי׳ בת׳ תשובה מאהבה (סי׳ ל״ד וקל״ה) לענין מעשה האימפפ״ן לילדים בש״ק על ידי רופא עכו״ם,
דהביא שם מרופא מומחה ,דהעושה מעשה אימפפונ״ג עם כלי מחט הנקרא קארלסנאדל לא יראה ולא ימצא אף קורט
דם ולא שום נצרר הדם זולת הגבהת העור לבד היא האומנת ,אמנם העושה עם כלי הנקרא לאנצעט לא ימלט שיבא
לידי מעט חבלה אבל לא לדם הוא צריך בעסק הרפואה הזאת ואם כן הוי דבר שאינו מתכוון עיי״ש ,ומעשה
האוניעקציאנען לא עדיף מזה (ועי׳ בס׳ ירושת פליטה סי׳ ט״ו) ,ולענין חבלת אביו לא מהני מה דאינו מתכוין כמו שאי׳
בש״ס דסנהדרין שם לחלק בין שבת להכאת אביו עיי״ש ,ואין לנו רק ההיתר באם אין כאן אחר.

(ד) ומהו השיעור דאין שם אחר ,אם הכוונה דאין בכל העיר או דאין כאן בשעת מעשה הרפואה אצל החולה ,לא
נתבאר ,ולכאורה יש לומר כיון דהאיסורא היכא דאיכא אחר נלמד מרב (ר״פ) ומר ברי׳ דרבינא דלא שבקו לברייהו
להוציא סילוי ומפתח בועא ואלו הענינים ל״ה מעשה אומן כ״כ ,ושכיחי בקיאים לעשות זאת בכל עת ובנקל ,כהאי
גוונא אסור לבן לעשות ,אבל היכא דצריכים לרופא ,לאו בכל עת ובכל זמן אפשר להגיע לרופא ,ובזה כשאמרו אצל
הרופא שיש שם אחר ,הכוונה שהוא מוכן ומזומן על אתר כמו הבנו ,אז אסור להבן לעשות הרפואה ,אבל בלאו הכי
חשוב כמו אין אחר ,ומכל שכן כעין נידון דידן שהאב חלוש וטרחא יתירה לילך אצל הרופא או לבית החולים ,וכמה
פעמים צריכים להמתין כמה שעות עד שאפשר להשיג הרופא +ע״ע בדע״ת (ה״ש בקו״א ס״ק כ״ד) ובפתירה (לסי׳
ל״ט אות א׳) מזה ,+.וכבוד מחו׳ הגאון מוהרמ״י ברייש נ״י מציריך העיר אותי לראי׳ לזה ,ממה דאיתא בתוס׳ פסחים
(דף כ״ה ע״ב ד״ה אי אפשר) ,וז״ל נראה לר״י דלא אפשר כדרכו אלא בטורח גדול חשוב לא אפשר ,עיי״ש ,ועי׳ תוס׳
יבמות (ה׳ ע״ב ד״ה כולה ,שציין מהרש״ם ע״ז בדרכי שלום ס״ז) דאי לא בוקר שני הוה אמינא דשריפת קדשים דוחה
יום טוב ,אף על גב דאפשר למחר ,לא מקרי אפשר לקיים שניהם עיי״ש ,וביותר כעין נידון דידן דהוא צריך לזה בכל
יום ,ואם לא יתירו לו על ידי בנו בודאי יתרשל מלעשות הרפואה בזמנו הראוי ויזיק לו ,או על כל פנים יהי׳ לו צער על
ידי זה ויהי בכלל מצטערים שנזכר ברמב״ם וש״ע ,ע״כ יש לצדד להיתרא ,שבנו יעשה לו בעתו ובזמנו דהוי כאי אפשר
באחר.
ושוב נתעוררתי מידידי הרה״ג מוה״ר יצחק גאלדיטש נ״י דיין דפה ,שכבר נשאו ונתנו בשאלה זו איזה גדולים בארץ
ישראל ,וכדאי׳ בס׳ גשר החיים ,מהרב הגאון מוה״ר יחיאל מיכל טוקיצינסקי נ״י בעיה״ק ירושלים תובב״א.

(ה) והנה במה דאמר בש״ס הנ״ל אי הכי אחר נמי ,ומשני אחר שגגת לאו בנו שגגת חנק ,והקשה במל״מ (פ״א מהל׳
יו״ט הי״ז) מד׳ הש״ס ביבמות (דף קי״ט ע״א) מה לי איסור כרת מה לי איסור לאו ,עיי״ש ,למדתי פי׳ נכון על דברי
הש״ס דידן באופן שלא יקשה קושי׳ הנ״ל ,מדברי תשו׳ מהרי״א (חיו״ד סי׳ רמ״ה ורמ״ט) ,שהביא מדברי הרמב״ם
(ו־פ״ה מחובל) ז־כ׳ וז״ל כל המכה אדם דרך נציון (נ״א בזיון) עובר בלא תעשה וכ״ה לשון הסמ״ג וחרדים ,הרי דלא
אסרה התורה אלא דוקא דרך בזיון ,וטעמא נראה לי מלשנא דקרא דיהיב טעמא פן יוסיף וכו׳ ונקלה אחיך וכו׳ הרי דעל
בזיונו דוקא חסה התורה ,וממילא היכא דאין מתכוין לבזות ליכא איסור חובל ,וכל זה באחר מה שאין כן באביו דלא
נפקא לן מהאי קרא דלא יוסיף וכו׳ ונקלה אחיך וכו׳ גם בלא מכוון לבזותו חייבה רחמנא ,עיי״ש ,ובזה יש לפרש אחר
שגגת לאו היינו לאו דלא יוסיף ,דאין איסור אלא במתכוון ,בנו שגגת חנק ,היינו דלא נפקא מקרא הנ״ל אלא מקרא
דמכה אביו ואמו מות יומת ,ומהאי קרא שמע מינה דגם בלא מכוון לבזותו חייב ,ואם כן אין עיקר החילוק בין לאו
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לחנק ,אלא מאיזה קרא ילפינן ,אך יש להעיר על זה כמו שהעיר המנ״ח (מצוה מ״ח) על הא דאיתא בש״ס ראם נגמר
דינו להריגה ויוצא ליהרג מפני עבירה שבידו ,מכל מקום אם עשה תשובה ובא בנו וחבל בו חייב ,הא אחר שחבל בו
פטור ,על זה הקשה כיון רכל עיקר אזהרה דמכה אביו ואמו אינו אלא מלאו דלא יוסיף ,דהאב בכלל ישראל הוא,
וכמבואר ברמב״ם ובחינוך שם ,אם כן כיון דבאחר ליכא אזהרה בכהאי גוונא לא נשמע גם כן אזהרה גבי אביו ואמו
בכהאי גוונא ,ולמה יהי׳ חייב מיתה עיי״ש ,וכל זה יוקשה גם כן אם נאמר הפי׳ כדלעיל ,דבאינו מתכוון ליכא איסור
באחר ,ובאביו יש איסור חנק ,כיון דאזהרה דאביו נשמע רק מאזהרה דאחר ,ואולי יש לחלק ,אמנם איך שיהי׳ גם שם
מבואר בש״ס דלא תלי׳ זה בזה ,חיובא דאביו ואיסורא דאחר.
(ו) וראיתי בס׳ גשר החיים הנ״ל בהתשו׳ מאת הרה״ג מוהר״י הרצוג שליט״א ,ומוה״ר שלמה זלמן אויערבאך נ״י
שהעירו להיתר על פי דברי המנ״ח שם ,שחידש ראם אביו ואמו אמרו לו שיכם ,אינו חייב מיתה ,ומה דמבואר בש״ס
לענין להקיז דם ,היינו שלא מרצון אביו ,וכן הנהו תנאי דלא שבקו לבניהם ליטול להם קוץ ,היינו דלמא יעשו חבלה
שלא לצורך בשוגג שלא מרצון אביו ,אבל אם אביו מוחל ומצווה להכותו נראה דאינו חייב כלל ,עיי״ש ,וכמה מן
הדוחק דברי המנ״ח אלו ,דהרי אם יש עצה לאביו לצוות לו בפירוש ,ואז לא יעשה בנו איסור ,אם כן אמאי לא שבקו
לבניהם ,דבשלמא שהבן יעשה מעצמו שלא ברשות אביו אף דמותר לרפואה כמו שכתב שם המנ״ח ,מכל מקום יש
לומר דיש לחשוש דלמא יעשה שלא לצורך ,אבל אם האב רוצה יוכל לצוות בפירוש באופן שלא יעשה הבן איסור אף
אם יחבול שלא לצורך הרפואה ,ואמאי לא שבקו לבניהם בדרך זה ,וביותר קשה לפי המבואר ברמב״ם הנ״ל ובטור
ורמ״א הנ״ל ,דמקיז וחותך כפי מה שירשהו לעשות ,ובאמת העיר במנ״ח שם על הא דהצריך דוקא רשות אביו
לרפואה ,אבל על כל פנים הרמב״ם והטור והרמ״א כתבו כן ,וכן כתב המאירי בסנהדרין שם וז״ל עושה ברשותם
לכתחילה והמצוה עליו לעשות עיי״ש ,ואם הי׳ ברשות אביו אמאי לא אשתמטו לומר דמותר אף בדאיכא אחר ,באופן
שיתן רשות אף על החבלה בשוגג שלא לצורך הרפואה ,וע״כ דבאמת אף בכה״ג אסור ,ושאני חבלת אביו ואמו מאחר
דאף שלא במתכון חייב כנ״ל ,גם מה שכתבו לצדד מחמת שעל ידי הזריקות (אוניעקציאנען) כל שנעשה על ידי
מומחה ,אינו מצוי יציאת דם לחוץ ,וגם לא נראה על ידי זה צרירת דם של חבורה הוא פלוגתא במציאות ,שאינו כן דעת
הגאון מוה״ר צבי פסח פראנק שליט״א ,שכתב שם דיציאת דם על ידי זריקה הוא דבר מצוי ,ומה שכתב שם בסוף
בסיכום ,לחלק בין זריקה הנעשית בתוך הגידין ,ובין הנעשית בתוך הבשר ,גם בזה ראיתי רב גדול אחד בס׳ ירושת
פליטה שם ,דבאמת רואין כי על ידי האינעקציאן כ״פ נתאדם העור וכמו נצרר הדם.
(ז) גם מה שרוצה להוכיח שם בתשו׳ א׳ מלשון הרמב״ם הנ״ל ,שגבי הקזה לא הזכיר רופא רק גבי נתוח בבשר ,שמע
מינה שבהקזה וכהאי גוונא לא חיישינן לרופא שיקלקל ,הנה בדברי הטור וש״ע שם איתא בפירוש ,וכן אם הוא מקיז
דם או רופא וכו׳ ,הרי דגם לענין הקזה הזכיר אומן היינו מקיז דם ,ואפילו הכי אסור היכא דאיכא אחר על כל פנים ,וכן
כתב בפרישה (אות ד׳) להוכיח דמיירי במקיז מומחה עיי״ש ,ונשאר לנו רק החידוש שחידש הרה״ג מוהרי״מ הנ״ל
דכשעושה הבן בחנם וליכא אחר בחנם הרי זה כליכא אחר ,ובת׳ ג׳ שם ,כתב שכן מבואר ביפה ללב (ח״ג רמ״א),
שכתב בזה הלשון ,ואף אם יש שם אחר והוא בשכר ובנו עושה בחנם ,וניחא לי׳ לאב בחנם רשאי ועי׳ משק ביתי (אות
ס״ט) ,עכ״ל ,וכל שכן בנדון דידן כנ״ל.
והנה הגם מה שצירף שם בסיכום ,מה שרוה״פ הסכימו שכל האיסור הזה לא להקיז דם לאביו לרפואה הוא רק חומרא
בעלמא ,קשה לצרף בנדון דידן דגרע מהקזה ודומה להוצאת סילוי ומפתח בועא ,דאין החבלה עצמה הרפואה כנ״ל,
מכל מקום הרי גם בהוצאת סילוי כתב הב״ח שם דלישנא דתלמודא לא שביק לי׳ לברי׳ וכו׳ ,משמע ממרת חסידות לא
שביק לי׳ לברי׳ וכו׳ עיי״ש ,ובזה יש לומר על פי דברי הש״ך ביו״ד (סי׳ קי״ט ס״ק כ״ז ובסוף סי׳ רמ״ב) בענין אם
העמידו חכמים דבריהם אף לענין ממון ,ובהגהות יד שאול שם כתב דמעת שראה דברי הש״ך נצטער רזה היפוך כל
הש״ס ופוסקים ,רכל שנאסר מדרבנן בודאי מוציאין ממון על ידי זה ,וקצת ראי׳ לדברי הש״ך מהא דאמרו בחולין
(מ׳׳ט) איסור תורה ,ואתה אמרת התורה חסה על ממונן של ישראל ,ומשמע דבאיסור דרבנן שייך לומר התורה חסה,
ומיהו שם יש צדדים להקל וע״כ דברי הש״ך צע״ג עיי״ש ,וגם יש פוסקים דאף מחויב לבזבז כל ממונו שלא לעבור על
איסור דרבנן ,רכל איסורי דרבנן איכא בהו לאו דלא אסור ,מכל מקום מצינו גם בש״ס דהקילו בדרבנן משום איבוד
ממון ,ובזה צ״ל דאין מדמין איסורי דרבנן זה לזה ובמקום שאמרו אמרו ,וכמ״ש בזה באריכות בס׳ דעת תורה בפתיחה
לה׳ טריפות (אות ל״ד ומ״ט) עיי״ש ,מכל מקום בכה״ג דלכמה פוסקים לא הוי רק חומרא בעלמא יש לצרף כל הנ״ל
להיתרא .וע״ע מה שכתב בס׳ גשר החיים שם ,לענין העמדת קרני אומן (באנקעס) לאביו ואמו ,והעמדת עלוקות לאביו
ואמו עיין שם.

ידידו דו״ש יצחק יעקב ווייס
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ברור ,שהוכיחו מקודם והלה לא קיבל וא״א להפרישו רק באופן

זה ,שמונעו מלעשות החטא ,בזמן שברי לו שע״י ההבאה ימנע
מהאיסור ,ושיהא המוכיח רגיל להפריש מאיסורא .ב>או שיגיד

לאחרים כגון רב ,קרוביו ,או לב״ד .ג>ואם אדם רוצה לעשות

איסור עם חפץ שבידו מותר לקחת החפץ ממנו אף אם החפץ

שייך לו.

סק״ה ,וכחו״מ רס״ו

מראה כהן
X

^■׳יה לההיא כותית דהוה לבישא כרבלתא

־כבוד

ובגד אדום ,רש״י) בשוקא סבר דכת ישראל

א "צ

היא קם קרעיה מינה אגלאי מילתא למפרע

דמבואר במס׳ ברכות (יט ):דאמרינן לגבי

דכותית היא כר .או שיגיד לאחרים (כן איתא

כלאים פושטו אפי׳ בשוק משום שכל מקום

כשד״ח ,וציין לתוד״ה אבל (שבועות ל.):

שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב,

ועי׳

הבריות וממילא
להודיעו

גם

חבירו שרואה

ולהפרישו.

לזה

והטעם

וחילול השם מקרי דוקא במזיד אבל עבירה

בשאג״א

(ח״א

סי׳

נ״ח)

ובספר

פרי

יצחק (ח״א סי׳ כ״ו) ,בענין מי שנפסקו

לו אחד מציציותיו בשבת ברה״ר ותכירו
רואה ,אם מחויב להגיד לו כדי שישליך

טליתו מעליו או דילמא משום כבוד הבריות
א״צ להגיד לו עד שיבוא לביתו ,דהשאג״א

מצדד שחייב להגיד לו .והפרי יצחק הביא
דבריו ושו״ט

בטוב

טעם

להצדיק

סברת

הרא״ש ושכך נקטינן שבאם הוא שוגג זה

שנמנע מלהגיד לו הוי שוא״ת ומפני כבוד
הבךיות א״צ להודיעו .והשג״א תלה דבר זה

^.י תירוצי התום׳ (שבועות ל :ד״ה אבל) אי
כשהוא

אינו עובר

הוי שוא״ת,

או כיון

בשוגג נדחה משום כבוד הבריות ,וחילה״ש

דהכא אין פירושו בפרהסיא כ״א האיסור
עצמו

מקרי

חילה״ש,

עיין

בשו״ת

נו״ב

(מהדו״ק סי׳ לה) והיינו דוקא מזיר[ .וראה גם
במג״א סי׳ תמ״ג (ס״ק ה) שאם יש לאדם פקדון
של חמץ מישראל חבירו יעכבנו עד שעה חמישית

ואם לא בא בעליו ימכרנו לעכו״ם ואם לא מכרו

חייב הנפקד לבערו שלא יעבור עליו המפקיד( ,ודן

אולי הנפקד שהוא שומר חינם אם חייב לשלם דמי
הפקדון שהרי הי׳ יכול להציל ברועים ובמקלות ולא

הציל ,ה״נ הו״ל למכרו קודם זמן איסורא עיי״ש)].

וראה

מש״כ ברמב״ם פ״ג מהל׳ עבדים הל׳

שעושין איסור על ידו לא מקרי שוא״ת.

ה׳ ,ובמס׳ ב״ק (כח ).בנרצע שפגע

[ולמד דין תוכחה מדין עדות] והפרי יצחק

בו היובל והיה מסרב בו רבו שיצא לחרות

מוכיח דאף הרא״ש ס״ל כב׳ תירוצים של

וחבל בו דפטור דמוקי לה רב נחמן ב״י

התוס׳ ,ונידון דידן אינו ענין לזה .רהרא״ש

בעבד

ס״ל דמה שאינו מודיע לא מקרי דחוי כלל

האידנא היתירא וכו׳ ופירש״י דרשאי לחבול

ומשום

דכיון

ראיסור כלאים

הלובש

נדחה

לגבי

בשוגג

של

בו

שרבו

דלא

מסר לו

עביר

דינא

שפחה כנענית עד

לנפשי׳

רק

לשמים.

כבוד

ולמד מזה השד״ח (מע׳ ה׳ אות ד׳) דמי שהוא

הבריות א״כ הוי כהיתר גמור לגביה משום

תחת ידו של אדם ורואה בו שעושה דבר

הלובש

משום

מנחת

הלכות תוכחה

מראה
עבירה

רשאי

׳-תן

להכותו

כדי

להפרישו

כהן

או לחלק צדקה לעניים ולהחזיק

אורחים

מהעבירה ואין צריך לזה ב״ד ,ראם כן גבי

תלמוד תורה אפי׳ מיעוט כופין את הרוב,

נרצע אמאי רשאי לחבול בו יבאהו לב״ד

ראה חו״מ סי׳ קס״ג ס״א ,ומשנ״ב סי׳ נ״ג

ויסרו אותו .וראה מש״כ ביש״ש (פ״ג דב״ק

ס״ק ס״ה.

סי׳ ט׳) ,רכן איתא בערכין (טז ):יכול לא

1בן וכל

יכנו ולא יסטרנו על דבר תוכחה'ת״ל וכו׳

דוקא

זה

חמשה

יתקיימו

אם

תנאים ,כאשר אבאר.

אלמא שמותר להכותו על דבר תוכחה.

א)

וכהרא״ש

(שם ,סי׳ י״ג) והר״ן על מתני׳ רב׳
שוורים ,איתא ראם רואה ישראל

שיהא

האיסור

דבמחלוקת

ברור:

הפוסקים יכול הלה לומר שסומך על

סברת

המקילין

והמתירים.

ואפי׳

כשלכל

מכה חבירו ואין יכול להצילו אם לא שיכה

הדעות הדבר אסור צריך להיות ברור שזה

את המכה אעפ״י שאין מכהו מכת נפש,

החפץ או המאכל הוא האסור.

מותר

להכות

המכה

לאפרושי

מאיסורא,

והר״ן מוסיף עוד ראי׳ לזה מהירושלמי .וגם

כ>

שהוכיחו מקודם והלה לא קיבל וא״א
להפרישו רק באופן זה :תרומת הדשן

רש״י (ערכין טז ):כ׳ שמותר להכות מדין
תוכחה.

נמצא

מכל הנ״ל שמותר להכות

סי׳ רי״ח .וראה מש׳׳כ הרמ״א בחו״מ (סי׳

תכ״א סעיף י״ג) ובאבן העזר (סי׳ קנ״ד סעיף

חבירו כדי למונעו מאיסור.

ג׳) .ובש״ך סי׳ שפ״ג ס״ק ב׳ בשם המררכי

אבל

כ׳

כ׳ שאסור אפי׳ לדוחפו אם אפשר לשומטו

דהחיוב לכפות אפי׳ כשצריך למנוע

בנחת ,ןוכ״פ בפסקי מהרא״י (פסקים וכתבים)

המנחת חינוך

(מצוה

ח׳ אות ה׳)

החוטא מלעבור על ל״ת ,הוא רק ע״י בית
דין ,ואילו ליחיד הוא רק רשות למונעו.

סי׳ ר״ח].
ג> שמונעו מלעשות החטא :אכל כשככר

אמנם לקיים מצות עשה אין ליחיד לכפות
אותו על כך

(והוא סברת הקצוה״ח במשובב

נתיבות חו״מ סי׳ ד׳) .אבל הנתיבות דעתו שגם
היחיד יכול לכפות לקיים המ״ע (שם) וכן
סברת המבי״ט בקרית ספר (בהקדמה פ״ז).

עשה החטא אסור להכות חבירו משום
עונש (דהגם בב״ק מיירי כשאינו רוצה העבד עברי

להפרד מהמשפחה ,אבל לאחר שעזב אסור להכותו

על שנשאר למה אחרי שנעשה חפשי) .אבל ב״ד
מותר ,וראה חו״מ (סימן ב׳ וברמ״א ריש סי׳

וראה שו״ת חת״ס חו״מ סי׳ קע״ז ,ובאור

תנ״ה).

שמח פ״ד מהל׳ ממרים ה״ג ,ורק שהוא

מסתפק אי באותן המצוות הצריכות כונה אי
כייפינן למ״ד מצוות צריכות כוונה ,עיי״ש.

ולגבי החיוב על ב״ד להכותו לקיים מ״ע

עד שיציית או שתצא נפשו ,ראה כתובות
פו ,.חולין קלב ,:ובשו״ע יו״ד רסי׳ רמ״ח.

ואם המצוה היא מצרכי העיר כגון להכניס

ד)

בזמן

שברי

לו

שע״י

ההכאה

מהאיסור :וכשבודאי ע״י ההכאה

יעשה

המצוה

ימנע
לא

אסור לנגוע אפילו בשערו

(אור שמח ,פ״ד מהל׳ ממרים ה״ג).

ה) שיהא המוכיח רגיל להפריש מאיסורא:

ראם

כמה

פעמים

ראה

דאחד

מכה

נזנחת

מח

כהן

שונה הלכות

מראה כהן
לחבירו ולא חש להפריש המכה י״א דאסור

דעביד לש״ש והוא אדם חשוב ומופלג,אבל

להכותו ,דאמרינן מחמת שנאה הוא עושה

בסתמא דאינשי לאו כל כמיניה דא״כ לא

ולא משום להפרישו מאיסור .ויש חולקין

שבקת חיי לכל ברי׳ וכל אדם ריק ילך ויכה

דכיון שמצוה קעביד להציל המוכה מה לי

חבירו ע״ד תוכחה כי אדם אין צדיק בארץ

אם עושה מחמת שנאה ובחו״מ (סי׳ תכא

אשר יעשה טוב ולא יחטא ,והתורה לא

א׳

נתנה רשות ומקל ורצועה אלא לדיין או

סעיף

יג)

כ׳

המחבר

באדם

שרואה

מישראל מכה חבירו וא״י להצילו אם לא

המכה יכול להכותו כדי לאפרושי

שיכה

לאדם חשוב שראוי להיות דבריו נשמעים.

אבל

מה

שהכה

שבין

חבירו

אדם

מותר

לחבירו
לאיש

כגון

פשוט

אחר
להציל

מאיסורא ,והרמ״א הוסיף :וכן מי שהוא
תחת רשותו ורואה בו שהוז^עושה דבר

אחיו ויכול להכות המכה כדי להציל המוכה

עבירה רשאי להכותו ולייסרו כדי להפרישו

מיד המכה אותו .ותנאי זה שיכוין לש״ש

מאיסור וא״צ להביאו לב״ד .והסמ״ע (ס״ק

הוא

כח) הרחיב הענין והביא עוד בבא שכתוב

אמנם כשכבר עושה האיסור כגון שלובש

דוקא להפרישו

שלא

יעשה

האיסור

בטור וז״ל וכן הדין בארם הרואה את חבירו

כלאים

שמכה לאביו או בנו או אחיו והרואה הכה

הפוסקים תנאי זה (ועיין בשו״ת לב אברהם סי׳

המכה כדי להציל את קרובו שפטור ,וכ׳

ע״ה) .הרי מבואר מדברי מהרש״ל דמשום

שדקדק בפרישה מדלא כייל אחיו ובנו עם

תוכחה יכול להכות חבירו

הבבא השני׳ ובכל אחד כתב טעם אחר או

להציל

את קרובו

אף

אם

אינו

משרתו אם הוא איש חשוב ומופלג.

או לאפרשוי מאיסורא

מזה דאיכא בינייהו נפקותא לדינא

הסיק

שקורע

הבגד

מעליו

לא

כתבו

ובשו״ת

הררב״ז (ח״ד סי׳ רנ״ח) כ׳ לגבי נער
בן ארץ ישראל שבא לחו״ל ונכנס

והוא ראם זה הבא להציל ולהכות המכה
לשרת בבית יהודי אחד ורוצה שיעשה לו

אינו

כר

הכי

דרגיל

לאפרושי

מאיסורא
מלאכה

,י־־כמה פעמים רואה שמכה א׳ לחבירו ואינו
™ושש לאפרושי המכה אז אמרינן דאסור

להכות לזה המכה רודאי מכח שנאה בא

גמורה

ביו״ט

שני,

ואחר

שפסק

שאסור לומר לו שיעשה מלאכתו סיים ואמר

ואם עושה מעצמו ראוי למונעו מזה ומותר

בא״י להכותו עד שימנע מלעשות מלאכתו
להכותו ולא בא להפרישו מהאיסור משא׳׳כ
שכיון שהוא משרתו מוטל עליו להפרישו

ברואה מכה אביו ובנו ואחיו דמותר להציל

מאיסורא ,וכן כל אדם מוטל עליו להפריש
קרובו

בהכאה

אף

שאין מדרכו להפריש

אשתו ובני ביתו מאיסור .והרדב״ז לא כ

אחרים ,והוסיף שזה באמת טעם הגון לחלק

שיהא איש חשוב ומופלג כדברי המהרש״ל,
בינייהו.

וביש״ש
למקום

תהו דוקא לענין אדם דעלמא שבא עליו

במס׳

ב״ק

(פ״ג אות ט׳)

בענין

אחר

דבעבירה

בעינן

דוקא

שיהא

בין

האדם

מחלק

מצד תוכחה ,אבל בעל לאשתו ורב למשרתו

אדם

דמוטל עליו להדריכו בדרך ישרה חייב או

מוחזק

לעשות זאת .ובזה

עכ״פ

רשאי כל

אדם

מנחת

כהן

הלכות תוכחה

מט

מראה כה!
אבל

השווה השד״ח (שם) הדעות ולא להמציא

פטור

מחלוקת בין המהרש״ל להרדב״ז ,רלהרדב״ז

שמענו,

שיהא

מ״מ

אם

בו

לחבול

מותר

דלכתחלה

איתא

לא

אסור

אפי׳ כל אדם דעלמא שאינו חשוב ומופלג

לחבול בו א״כ אמאי אם חבל פטור הרי

ולמהרש״ל דוקא אדם חשוב כו׳ מותר .ועוד

לא ירד ברשות ב״ד ,אלא ודאי מוכח דמן

ומשום

לחבול בו

הכי

הוא

אחרת דלמהרש״ל לאו דוקא ו׳ב למשרתו

הדין

ובעל לאשתו אלא ה״ה לכל אדם ,ואילו

דפטור .והרמב״ן נקט לשון הברייתא מנין

להררב״ז נראה בעליל דדוקא רב למשרתו

לנרצע כו׳ וחבל בו שהוא פטור כו׳ ורש״י

רשאי

ובעל לאשתו .אך לפי הנ״ל י״ל דלא פליגי

שם

דהרדב״ז מיירי באיש יהודי סתם מן דהוא

ולהפרישו דלא

ומשום

הכי הוצרך

משרתו

שהוא

לטעם

(ד״ה

ליה

דניחא

ומותר,

ומוטל עליו להפרישו.

איסורא)

כתב

ורשאי

להלקותו

דינא לנפשי׳ הוא .אלמא

לפרש לשון הברייתא דפטור

והיינו

דאי

כנ״ל

אסור

לא

הוי

מיפטר .וכן הבין הרב אורים ותומים (ריש

ןג1

הרדב״ז

ומדברי

למד

השד״ח

דגם

לאפרושי מאיסורא דרבנן מותר להכותו

שהרי

שני

ביו״ט

קא

דרבנן

סי׳ ד׳)

בסברת

עסיק.

איסור תורה ועובר על לאו דפן יוסיף נהי

לב (חאוי׳ח סי׳ י״ט).

ובאמרי

צבי בחי׳ לפ״ג דב״ק (סי׳ ג׳ נו):

הק׳

דבמקום תוכחה להפרישו מאיסור תורה אתי

עשה דתוכחה ודחי לאו דפן יוסיף משא׳׳כ

הרמב״ם

מאיסורא מותר לחבול בו .וע״ע בס׳ חקקי

ואף

שהשד״ח מחלק מצד הסברא דבהכאה איכא

דמשום

אפרושי

היכי

מאיסורא

אפרושי

שרי

הא

משום

להכות

אמרינן

בסנהדרין

(עד ).שדוקא לרודף אחר חבירו להרגו או
באיסור דרבנן דמן התורה הוא היתר גמור

ככל דבר הרשות מהיכא תיתי שיהא מותר
לעבור

על

לאו

דהכאה

כדי

להפרישו

מאיסור דרבנן ,בכל זאת מסיים שחובתנו
לשמוע לרבינו הרדב״ז דנהירין לו שבילין

אחר נערה לפגמה הוא תיתן להצילו בנפשו
ולא בשאר עבירות .ותירץ דהיינו להצילו
בנפשו אבל בהכאה בעלמא גם משום שאר

עבירות

מהל׳ עבדים ה״ג ,בד״ה שוב ראיתי) שב׳ דאף

שהרמב״ם סובר דאיסור שפחה כנענית אינו

אלא מדרבנן שפיר פסק בהל׳ ה׳ דנרצע
שמסר לו רבו שפחה והגיע היובל ורבו

1ד] ועיין בשד״ח בקונטרס הכללים (מערכת
הלמ״ד אות נ״ח ,ובמע׳ הואו אות כ״ו ס״ק

י״ד) במאי דאחז״ל דמכה בנו גדול עובר
משום ולפני עור לא תתן מכשול אי גם

במכה

אותו

בו

פטור

לאיסור
שהרמב״ם

מלעבור

עליו.

חילוק

ואין

מדרבנן
לא

בין

איסור

ואף

אמר

אלא

שאם

חבל

בו

משום

תוכחה

איתא

להאי

איסורא או לאו.

מסרהב בו לצאת לחירות ואינו רוצה וחבל

תורה

שרי.

הרא״ם בם׳ היראים (סי׳ רמ״ז).

דנהר דעה ,אם אין סתירה מפורשת מהש״ס
וגדולי הפוסקים .והביא דברי המשל״מ (פ״ג

כדי לאפרושי

וראה

מש״כ

1וזן באו״ח סי׳ פ״ב סעיף ב׳ ובמשנ״ב ס״ק
י״ב

ובביאור

הלכה

שם,

דאעפ״י

שאסור להרהר בד״ת בבית הכסא ובבית

מנחת

נ

כחן

שונה הלכות

מראה כהן
המרחץ ובמקום שיש צואה ,אם נזדמן לו
שם

אדם

להפריש

איסור

מדבר

מפריש

דהיינו כשצריך לכך וכגון רחיצה

ביוה״כ .עוד כ׳ המשנ״ב דפשוט ראם שמע
לבנו ובתו הקטנים שהם מדברים לשה״ר

ואפי׳ בלשון הק׳ ובעניני קודש.

לגעור

מצוה
[ו] יש

לעיין

כשרואה

אי

אפרושי

דין

חבירו

בבלי

ממחלוקת
נכשלין

דעת ,הוא ענף ממצות תוכחה או שחוב הוא
(

האדם מצד ערבות בלבד או משום לתא

ובשו״ע

להפרישו

אבל

שהם מניחים

לבניהם

לדבר

ושקר

לשה״ר ורכילות ולקלל ונעשה מורגל בזה

גדול

לפרוש

לו

קשה

מהרגלו

(לקמן ס״^ף כו)

שהורגל בזה שנים רבות והי׳ הדבר אצלו

כ׳

בחזקת היתר ,ועיי״ש עוד שיעור החינוך

(רסי׳

שנר׳ג)

המחבר קטן אוכל נבילות אין ב״ד מצווין
אביו

וקללות.

ובעו״ה

כמה

כ״כ עד שאפי׳ כשנתגדל ושומע שיש בזה

דלפני עור שאסמכינהו רבנן לזה.

או״ח

בהם

בזה

איסור

והנדרים בזה ראה מש״כ

ולהפרישם

מזה

וכן

מאיסורא

איסור

שעושה

וסיכה

מצווה

לגעור

והמסתעף ,וכמו״כ בשו״ע יו״ד ריש סי׳ שג,

בו

ובנו״כ.

להפרישו (מאיסור דאורייתא) כר .וכ׳ המשנה

ברורה דה״ה כל שאר איסורים וכן חלול

ודע

מהר״ם

שבת .אבל אם עושה בשביל גדול צריך

למחות בידו וכרלעיל סי׳ של״ד סעיף כ״ה

שמש׳׳כ

לעיל

תוכחה

שיק

שהיא

ט)

(סעיף

(חאו״ח

משום

שג)

לענין

נראה

דשם

סי׳

ערבות,

מהשו״ת

הכונה שמדין ערבות הוא לתת טעם וסיבה
(קטן שבא לכבות צריך למחות בידו [אפי׳ קטן שלא

שחייבה

במצות

התורה

תוכחה,

אבל

הגיע לחינוך .תוס׳ שבת קכא .ד״ה שמען דקטן אין

לאפרושי מאיסורא יכול להיות שאינו כלל
לו שקול לעשות אדעתי׳ דנפשי׳ ועושה לדעת אביו

ענף מתוכחה

אסמכוהו רבנן אלפני

אלא

שיודע שכבוי זה נוח לאביו ועושה בשבילו דמצווה

עור .וראה מש״כ לקמן סעיף י״ז אות [א]
על שביתתו .ובדליקת אחרים מחויב האחר עכ״פ
(ד״ה והמהר״ם ובד״ה ונלע״ד).

^■•־רבנן למחות בידו ,עיי״ש במשנ״ב ובשער הציון

"".ת נ״ד) .ואביו חייב לחנכו וכ״ש להפרישו

הנה

בספר פרי יצחק (סי׳ כו ד״ה גם) הביא

דלאפרושי

השג״א

מאיסור ,ועיין במחצה״ש דיש מהאחרונים

סברת

שסוברים שמצות חינוך מוטל גם על האם.

הוא מדאורייתא,

מאיסורא

ותמה עליו מאיזה ענין

ומש״כ באיסור דאורייתא כ׳ המשנ״ב דאז

יהי׳ מן התורה ,אם מלפני עור הא אין זה

אם לא הפרישו אביו ב״ד מוחין ביד האב

אלא בנותן איסור לפניו וכו׳ וסיים אם לא

להפרישו,

ואפי׳

באיסור

דרבנן

חייב

שנאמר שהוא ממצות תוכחה .והביא מש״כ

להפרישו כמו שצריך לחנכו וצדלעיל (סי׳ קו

הב״ח

(יו״ד סי׳ שג)

לגבי

הרואה

חבירו

סעיף ב) אבל אם לא הפרישו אביו אין ב״ד

שלובש

מוחין בידו .והגר״א פי׳ דלהכי נקט מאיסור

דאסמכוהו אלפני עור ובשד״ח (פאת השדה

פעמים

שא״צ

מע׳ הא׳ אות פד) הביא ראי׳ לזה מדאמרינן

לכתחלה

מותר,

דאורייתא

להפרישו

דמאיסור

ואף

ליתן

דרבנן
לו

במס׳

כלאים

מו״ק

(ה).

שהוא

רמז

רק

לציון

מדרבנן

קברות

מן

מנחת

נא

כד׳ז

הלכות תוכחה

מראה כהן
התורה מניין וכו׳ אביי אמר ולפני עור לא

קנס או גזירה ,כגון שרואה חבירו שאוכל

תתן מכשול ,ופירש״י כלומר עשו דבר על

חמץ שעבר עליו הפסח בבלי דעת שאינו

שלא

הטומאה

יהיו נכשלים

בזה

נושאי

תרומה וטהרות עכ״ל .והא ודאי אף

אם

חייב להודיעו ולהפרישו כיון

שמן

הדין

מותר ורק משום קנס הוא דאסור ,והביא

נאמר דציון קברות מן התורה כמ״ש התום׳

דברי ס׳ דרך המלך (פ״א מהל׳ חמץ ד׳ ו׳) שב׳

(שם ,ד״ה הא מקמי) ועיין להחיד״א בס׳ יאיר

שלא אסור אלא למי שיודע אבל מי שאינו

אוזן (מע׳ הצדי אות יא) מ״מ פשיטא שזה

יודע לא אסרו וא״צ להפרישו .והביא שם

אינו ילפותא גמורה דהא מקרא לא ילפינן

שרב א׳ נחלק עליו אבל הוא חזר לקיים

אלא שלא ליתן מכשול לפניו אבל אם אין

דבריו לחלק באיסורין דרבנן .לעומת זאת

אדם נותן מכשול לפני תכירו רק חבירו

בס׳ פתח עינים (הובאו דבריו

גם החיד״א

זה

בברכ״י בשיורי ברכה סי׳ תמ״ח) ובס' חיים שאל

אלא ודאי הילפותא

(ח״ב סי׳ לא) הביאו בשערי תשובה (שם ,ס״ק

הוי רק אסמכתא בעלמא ,דהא פשיטא לן

טו) והרב פתחי תשובה (יו״ד רסי׳ קיט) והרב

במס׳ ע״ז (ו ):דדוקא בדקאי בתרי עברי

עיקרי הד״ט (חאו״ת ס .......ח אות נ״ה) חולקים

עור

על הרב דרך המלך וס״ל דאין לחלק ובכ״ע

מאליו

נכשל

אין

שיעבור על לאו זה

הוא

דנהרא

דעובר

במשמעות

המושיט

מקרא

אלפני

אבל בדלא קאי בתרי עברי דנהרא אף אם
זה

מושיט

לפניו

האיסור

אינו

חייב

להודיעו

ולהפרישו,

עייש״ב,

וראה

לקמן סעיף כב אות [בן.

עובר

המושיט אלפני עור מה״ת אלא רק מדרבנן
אסור לדעת הרבה ראשונים ןתוס׳ שבת ג,
ד״ה בבא ,וכ״כ שם הרא״ש ,ועי׳ בטורי

אבן ,באבני מלואים ,חגיגה יג .בד״ה אין
מוסרין],

רק

שביטל מה

שמוטל על כל

ישראל להפריש חבירו מאיסור ,ולא נפלאת

להסמיכו אלפני עור וכדברי הב״ח .וראה

גם מה שהאריך בזה בשד״ח חלק הכללים

עוד

יותר ראיתי שהרב זרע אמת (חיו״ד סי׳
י״ט ,ד ,יז ):בשם הרבנים מוצל מאש

ובית יהודה כ׳ שאפי׳ רואה שחבירו נכשל
מחסרון ידיעה בדבר שאסור רק לכתחלה

ובדיעבד מותר ,כגון שרואהו מבשל בקדרה

שאינו כת יומא חייב להודיעו ולהפרישו,
וכ״כ הרב לב שומע (מע׳ הלמ״ד אות ע׳) בשם
הרב שפתי רננות (דף סד).

(מע׳ ואו ,אות כ״ו ס״ק כה) .וא״כ הוא הדין

לאפרושי

מאיסורא

לא

נפלאת

להסמיכו

וראה

אלפני עור וכדברי הב״ח.

שוב

בפירוש הערוך (ברכות כ .כהערות על

הגליון) די״א דמדינא דגמ׳ אם אשה

ראיתי בשד״ח אסיפת דינים (מע׳ הא׳

לבשה בגד פרוצות חייבים להפרישה אף

אות ב׳ בד״ה ואם רואה כו ),בהא שחייב

לעיני כל כיון שהיא אינה מתביישת גם אנו

להפריש חבירו בין באיסור דאורייתא ואפי׳

איננו מצווים על בושתה ע״כ .ונלע״ד רזה

באיסור דרבנן ,אי יש לחלק באיסורין דרבנן

כשיודעת האיסור ועדיין עושה בחוצפה בלי

בין איסור גמור לאיסור שאינו אלא משום

בושה,

אבל

כשאינה

יודעת

האיסור

אז

מנחת

נב

א) הרמ״א יו״ד סי׳
של״ד סעיף מ״ח
ב) שיטמ״ק ביצה ר״פ
המביא
ג) המג״א או״ח סי׳
חר״ח סק״ג בשם
ספר חסידים סי׳
חי״ג
ד) משלי ט׳

כה!

שונה הלכות

יז .א>אעפ״י שחייב למחות בעוברי עבירה אין אדם חייב
להוציא ממונו על זה ,ולבן נהגו מלמחות בעוברי עבירה
שיש לחוש שיהיו עומדים על גופינו ומאודנו ,ב)אבל במקום

שאין חשש סבנה אדרבא יש להחמיר בדורותינו בעוה״ר ואפי'
מדרבנן מחינן בהו .נ>ואם הוא כזה שאם יוכיחנו ישנאהו וינקום
ממנו אין להוכיחו ,וכן אמר שלמה המלך ד>אל תוכח לץ פן
ישנאך.

מראה כהן
כשיודיעו לה בפרהסיא תתבייש אז גם אנו

וז״ל כ׳ מהרי״ו בתשובה סי׳ קנ״ז אע״ג

מצווין על בושתה.

דאמרינן כל מי שיש בידו למחות ואינו

מוחה הוא נתפס על אותו דבר ,מה שאנו

ודע

,שאין זה ענין כלל למה שהראנו לקמן

(סעיף כ״א) לחלק בין איסווי המפורש
בתורה לאיסור שאינו מפורש בתורה ,שהרי

שם מדובר לענין מוטב שיהיו שוגגין ואל

יהיו מזידין ,אבל כשיודע שתכירו עושה
האיסור מחסרון ידיעה שהוא אסור ,פשוט
שצריך

להודיעו

דרבנן.

וראה

ולהפרישו

גם

גם בשו״ת רעק״א

באיסורי

אין

מוחין

משום

המלעיגים בתורה ובלומדים ואינם שומעים
למוכיחים,

בידם

היינו מוחין

אם

"איכא

על גופינו

למיחש לסכנה" שהיו עומדים

ומאודינו .והא דאמרינן כל מי שיש בידו

למחות כו׳ היינו במקום דליכא סכנה ואין
אדם חייב להוציא ממונו על זה עכ״ל.

(סי׳ ח׳)

שחייב להפריש אף המתעסק במלאכה אפי׳

והבכור

שאינו חייב חטאת מגזה״ב ,מ״מ עבירת

מיקרי ולכן חייב להפרישו .וראד
ץ*כ
לקמן סעיף כב (אות [ח]).

שוגג

דרבו

פריצי

עמנו

מלמחות
היינו

שור

(סוטה

מז):

שלומדין

מדברי

בעוברי

עבירה,

דוקא

היכא

דברי

צווח

על

הרמ״א

דכוונת
הזיקא,

מה
להקל

הרמ״א

דאלת״ה

בטלת לא תגורו מעיקרא דודאי לא נאמר

[ ♦Pא I

בהל׳ עכו״ם (יו״ד סי׳ קנ״ז סעיף א׳)

כתב הרמ״א וז״ל ,ובמקום שאמרו כל

מי שיש בידו למחות ואינו מוחה הוא נתפס

לא תגורו כ״א בדאיכא מקום לירא כמ״ש
(נדה

בגט׳

סא)

עיי״ש

הראיות

שהביא,

ומסיים כ״ש דיין הממונה לרבים ומעמיד

באותו עון ,מ״מ בדבר שיש חשש סכנה אין

משפטי

צריך להוציא ממונו על זה (מהרי״ו סי׳ קנ״ז)

הרמ״א בדרכי משה הם "למיחש לסכנה"

וכן

הביא

דברי מהרי״ו הללו לקמן סי׳

וכן

הדת

העתיק

על

בשו״ע

תלם,

בכל

אופן

פעמיים .ומש״ב

לשון

רעל

של״ד (סעיף מ״ח) וכמו״ב בהל׳ דיינים (חו״מ

דיין הממונה לרבים החוב הוא יותר ,כן

סי׳ י״ב סעיף א׳) ושם כ׳ שיש סכנה ,וגם שם

כתב גם הכתב סופר (שו״ת אה״ע סי׳ מ״ז) רזה

להדיא

רק באדם פשוט אבל לרב ואב״ד לא יחוס

במ״ש בדרכי משה באורך בסי׳ זק״ן סק״א,

על עצמו רק על כבוד ה׳ .עוד כ׳ דמכל

הכוונה

על

חשש

סכנה כמבואר
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הרפב״ן ז״ל לא ימנה זאת המצוה בחשבונו וכן כל ארבע המיתות של ב״ד שהי׳ סקילה שריפה הרג
וחנק שמונה הרמב״ם ז״ל לד׳ מצות לא ימנה הוא אותן ואמר כי בפסוק של ובערת הרע מהרבד
צרתה התורה דרך כלל שנבער כל עושי הרע מבינינו ובו נכללו כל הדינין וכשיפרט הכתור ,.ר
 pהלוה המשפטים לפי העונשים אין זה נחשב למצוה שאמו כי אם ביאור ענין והחכם יב!ר לו
הישר בעיניו :
מח .שלא יכה  pnהאב והאם ואפילו אם הם יכו אותו הכאה רבה בכל זמן שלא ישאו נפשם
להמיתו שנא׳ ומכה אביו ואמו מות יומת ואע״פ שלא הזהיר הכתוב בפי׳ על זה שיאמר
אל תכו האבות אלא שכתוב עובש המכה אותם ודרך הגמרא לעולם לשאול בענין כזה
ולומר עונש שמענו אזהרה מנין" גם בזה יש לנו אזהרה שהרי אבו מוזהריןעליכל איש מישראל

מנחת סולת

שיא

מצרה סח .שלא יכה הבן האב והאם.

שם חייב דנחשב ממשה כמכשף ס״ש ובאמת מיין בת״כ
פ׳ ויקרא דיטרא דחטאת פ״א דחושב מכשף לאב״ח וביאר
,.בסוס׳ העזרה שם כיון דאפשר כמחשבה א״כ ה״ה בשם
(א) החינוך כרי .דבמכה אביו יש נו כרם והפר״ד
חמאת
י״ל כן אמנם בספה״מ מל״ח ל״ד מבואר וחייב
בדרך מצותיך ח״ד כתב דאינו כן וכן מוכש
בזה ולא כת״כ ומי׳ במל״מ פ״א משנגות ובחשק שלמה
מדלא חשוב בריש כריתות זה וכן מבואר בת״כ פ׳ ויקרא
לכריתות ב׳ ע״א ובעיקר הובר נ״ל והרינה ע״י שם הוי
גבי פר כהן משיח ט״ש ולבאר זה נראה דבת״כ שמה
כמו בי״ש ולא ביו״א ובזה מותרן מה שפסק הרמב״ם
מוכח ימקלל אביו יש בו כרת חדמיעט מקלל מחעאת
פ״י מה׳ מלכים דב״נ שחבל לישראל ח״מ אבל לא נהרג
משוס ■דאין בו מעשה ומכה מיעט דאין בו כרת משמע
והרגיש הכ״ח הא משה הרגו ולפ״ז ניחא והרגו בשם הוי
דבמקלל יש בו כרת ונהי די״ל ימקידס לא פלה סל דממו
למעט מכח דאין בו כרת רק מכת דאכ״ח ואת״כ שמיעט
כמו בי״ש:
והבה בפנים יפוח כאן בקרא מכה איש ציק למ״ש רש״י
מכח דאין בו כרת באמת נתמעט מקלל נ״כ סש״ה מ״מ
דה״א אפי׳ נפלים והרגיש והא מביאר ונגפו אשה
בפשטות משמע דיש בו כרת וכן נסב הרא״ם בפ׳ ויקרא
בקרא מכל מצית ד׳ שמקלל יש בו כרת ע״ש וע״ס בתוספסא
הרה וגו׳ שמוכח שפמור מל הולד ותירץ וכתיב וניפו לשון
רבים לכן הוי כב׳ בני אדם בב״א דפמורין ולדמתי ז״א
כריתות פ״א שבמכה מיעט מקרבן משום דאין בו כרש
ומקלל משום דאב״ח והמנחת בכורים כסב שם דהתנא
והרי הרשב״א בב״ק כ״ג מ״ב ד״ה שור כחב ורק בב׳
נק'ט הפשיט תחילה פ״ש בכל זה כפשטא מוכח דיש בי
מקלות פטורין אבל בחד חייבין ו6״כ נדחה תרוצו וכן מוכח
כרת ופ״ע בשיטה מקובצס בריש כריתות שהקשה למה לא
בקרא ונגפו וכו׳ ואם יהי׳ אסון ונתת וגו׳ משמעשאע״ג
חשיב מקלל וא״ל דאנ״ח דהא חשיב פסח ומילה וא״ל
ופשו ב׳ מייבין סל האשה למ״ד נתכוון להרוג זה והרג
דאין בו לאו דהא הני נ״כ אין בו לאו ונ״ל לפסח ומילה
זה ח״מ מכאן ומה נס ע׳ בפנים יפוח בקרא ונגפו וגו׳
יש בהו מעשה בטשייח מצומן אבל זה אב״מ כלל פ״ש
־-כאשר וגו׳ שפירש שאחד הוא הניגף מ״מ כתיב ונגפו משוס
משמע דפשוע לו דמקלל ח״כ ולא במכה דאל״ב פה יפנה
שנם השני שהי׳ עמו וגרם קצת מצה ומרינה ע״ש וא״כ
סל מכה דיב״ח לחה לא חשיב (והנה זה שכתב דאק ט
נדחה תרוצו וחוכרחין לומר כתרוצו הב׳ וקודם שיצא לאויר
לאו תמוה דע׳ בסנהדרין ס״ו מ״א דיש בו לאו וצ״ל דאפשר
העולם שאגי ונהי שכתב שבמכילתא לא מוכח כן מ״מ לא
שכוונתו דאין בו לאו מפורש רק באם אינו פנין) אמנם
זכר דברי החום׳ בסנהדרץ פ״ד מ״ב ד״ה אפילו נפלים
הרסב״ם בסה״ח מל״ת שנ״ב כשב שנם מקלל אין בו כרס
ומה שהרגיש שם לענין קטן דהוי עשאאי״ל כבר כפבתי
וכן דסח התום׳ בכחובוס ל״ז ע״ב ד״ה מיתות וכן דעת
לפיל דמשכחת בב״ר וכנ״ל;
הגור ארי׳ בפ׳ ויקרא בקרא הנ״ל פ״פ ולבאר מחלוקתן
שרב דאימי בחפה״ח כאן שהאריך בדברי כרמב״ם בה׳
נראה דפי׳ בירושלמי סנהדרין פ״ז הלכה י״א דאסר שם
סנהדרין הנ״ל וכפב נ״כ דובסרת קאי סל העדים
אזהרה למקלל או״א מנין איש אמו ואביו מראו עונש וכרת
ס״ש שפנה לדרך אחר ובאמת לפ״ז הדבר פשוט כמ״ש
מנין ומקלל או״א מות יומת ואומר כי כל אשר יסשה מכל
לעיל ומ״ש שם לע׳ לר׳ יאשי׳ בסנהדרין נ״ב דחנק הוי
התועבות האלה ונכרתו ופירש שם הפ״מ כיון דמקלל כתיב
הלל״ח למה נחשב במנין המצות ע״ש לא קשה דהיכא
בק העריות ובהו כתיב כרת שוב נם במקלל יש ט כרס
דהלל״מ מפרש הקרא הוי כמו שכתוב בפירוש כמו בכל טריפות
ושוב יש להסובריס כן חקור מכאן וטי״ז נכון מה שהרגשתי
ח־ץ דרוסה וז״ס ומה שכתב המעה״ח הוכתה לרחב״ן דכולם
במוסגר דבמקלל יש בו לאו דלפ״ז י״ל דאזיל לשי׳ הירושלמי
יזנוה אחת מזה שהקשו התום׳ ביבמות ז׳ מנ״ל דרציחה
דיליף האזהרה מעשה ולהסוברים דאב״כ י״ל דבאמס פי"
לא ד״ש הא י״ל דרק הבערה דהוי הכשר לא ד״ש ומזה
הפ״ס תמוה דלפיטשו למה הביא הירושלמי למקלל שנסקל
חוכח כרמב״ן והבערה ל״ה מציה בפ״ע ושוב יכול להמימו
מקרא דפ׳ משפטים ולא הביא הקרא דבפ׳ קדושים ששם
במיתה אחרת וס״כ דסיקר הקרא קאי על רציחה עצמו
כתיב בין המריוח ונוכל ליליף משם גם כרת וטור למה
ס״ש ולדעתי כ״ז אינו דאפי׳ להרמב״ן מ״ח הוי כל מימה
ציין לקרא כי כל אשר יעשה וני׳ למבואר נע׳ אחרי
חלק המציה דבפי׳ לפשוס בכל אחת כיין 1ע' בתום' עירובין
והול״ל קרא דת׳ קדושים ששם נזכר מקלל ועור איך יליף
? ע״א ונפירש״י שם שמבואר יאפי׳ מציה דהוי רק לכתחילה
מקרא זה לכתיב אשר יעשה לחייב במקלל כרת טון דאב״מ
דל׳ת א«״נ דשם אם נחן במחנה אחח כיפר מ״מ סכח
ולא נקרא ■פשה כלל לכן נראה רחסר בירושלמי אחה חיטת
לכתחילה מדנ״ת ומה גם לדבריי מה משני שם ביבמות
וזה קאי על נערה המאורסה שנזכר במשנה שם שמייג
דאח• כר׳ יום• דסונר הבערה ללאו יצאת ונו׳ והא לדבריו
וע״ז אסר לבס ילפ" כרת מקרא זה כ• כל ונו׳ ולא כרעם
לא קא■ כלל כל הבערה רק סל רציחה וכן אץ־ הוטחו
מהר״ם המובא בחום׳ הראש ליבמוס ל״ד ע״א דאנ״כ זע׳
בשבת ק״ו דמקלקל בהבערה חייב מהבערת ב״כ ולדעתי
בהגהות הרש״ש לסניידרין נ״ח ע״ב מ״ש בזה וכן יש להוכיח
נפשה מישה אחרת דבו מקלקל פטור וע״כ שלא כדבריו
שגם נמרה המאורסה היא בכלל הקרא ט כל ויי׳ להת
והבן היטב

בקידושין
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ספר

מצוה מה שלא להכות אב ואם

החינוך

שלא להכותו שכתוב במי שנתחייב מלקות ארבעים יכנו לא יוסיף וכל שק לפי שלא נתחייב והאב
בכלל ישראל הוא ואזהרתו מהבא .ואע״ם שלאו זה דלא יוסיף נחשב ללאו בפני עצמו מכל מקום הרי
כלל בידינו שכל שיש בו כרת או מיתה יש בו לאו חוץ מפסח ומילה .ובהכאת אב ואם הרי יש בו
כרוז  wבלא עדים ופיתה בעדים ועל כן יש לנו לומר פכ״פ שנלמוד האזהרה בו מקרא דלא יוסיף
אחר שלא מצאנוה במקום אחר ותהיה עיהר האזהרה לישראל ובכללה נלמוד למכה אב ואם .וענין
חיוב המיתה במכה אמרו זי׳ל שהוא כשהוציא מהם דם דוהא מה שאין  pבשאר כל אדם שאפי׳
הוציא

מנחת סולת
™"®",בקידושין (ס״ז פ״ב) יצפינן דא״א אין קידושין חופסין בה
מהיקש דההוא קרא ואסיר מפרה המאורסה אינה בכלל
 נימא דקירושין סופסין בה אמנם יש לדחות די״ל כיוןראשח איש ילפינן מכאן אפ״נ דיש לה היתר בחיי אוסרן
שוב ילפינן נמרה המאורסה ממה חצינו .אך ז״א דהא
מצי לדחות מה להגי שיש בהו כרס משא״כ בה וט״כ
דגם בה יש כרס ופ״כ כמ״ש שגם היא בכלל .ובאחר
סוכרחין להגיה כן בירושלמי מדמפרש לטלהו שמשיב
במשנה מנין ולנפרה המאורסה לא מפרש ש״ח שחסר
כאן וכמ״ש :
ומצאתי בלימודי ד׳ לימוד קס״א שכתב נופם החינוך
שסובר שבמכה יב״כ מקירו מירושלמי זה ויליף
סכה ממקלל אך נשאר בקושיא למה לא נחשב בריש
כריתות זה פ׳ש .והנה לזה יש בירי לומר לון דלא חשיב
מקלל כיון ראב״ח לכן אין בו קרבן שוב י״ל דגם במכה
אפ״ג דיב״ס מ״מ אין בו קרבן טין דלסנין כרס ילפיק
ט סמקלל שוב לא נוכל לחייב ט יותר ממקלל דאמרינן
דיו לבא מהדין להיות כנידון .ואולי נוכל לדחות מה
שהוכחתי לפיל מתוספתא דאב״כ וכנ״ל רלפ״ו יש לפרש
דאין מבואר בו כרס רק ממקלל שוב לא נוכל לחייבו
בקרבן יוסר סמקלל .אמנם נוף דבריו לא נ״ל ראיך נוכל
ליליף בו כרס ממקלל דא״כ גס חיוב סקילה הול״ל ומיין
בהגהות מצפה איתן לסנהדרין (פ״ה ע״א) שפירן דמש״ה
לא ילפיגן זה כיון דל״ה סמוכין חמש ויש הפסק קרא
דגונב נפש וגו׳ ביניהו פ״ש ול״ל דאפ״ג דילפינן שם
מהיקש דפנזור בהכאה באינו מושה ממשה ממך ס״מ י״ל
דרק לקולא מקשיק זה לקללה ולא לחומרא מיין בסוס׳
קידושין (ג׳) ד״ה ואשה וכאן יש הכרח דלא דמי לחומרא
דהא מקלל לאח״ת חייב משא״כ במכה ומיין בתום׳
בסנהדרק (פ״ה ע״ב) ד״ה ומה ובמהרש״א שם היסב וסי׳
בב״ח בנזיו״ר סימן רמ״א שהרגיש נ״כ למה לא ילפינן
חיוב סקילה במכס מהיקש וסירן כיון דססם מיתה בחנק
ליס לן לאפוקי ממשמסוס רק נק״ו פ״ש ותרוצו תמוה
דהיקש עדיף מק״ו ומ״כ כסרוצי דהקש הוי רק לקולא
ושוב גם למבין כרס לא מציגו לילף וז״פ .ומה שהכריח
שם הלימודי ד׳ מסנהדרין (פ״ה) דרוצה ללמוד מק״ו
לפטור במקלל לאח״מ סמכה ואס״ר דבמכה אין ט כרת
הול״ל מה למכה דקיל ממקלל דאב״כ וליכא למימר דהיא
נופיה רלף הא אעמה״ד כמ״ש הסוס׳ כחולין (קמ״ו) פ״ש
לרפסי אין זה מוכרח דגוף סברס הסוס׳ שם בחולין תמוה
דלפ״ז נסכמל כל ק״ו וכבר האריכו בעלי הכללים בזה
אמנם גם לפ״ז י״ל דלאחבעיא לדעת הרא״ס פ׳ אמור
בקרא וכל איש אל ורעכס וגו׳ דנכרס מומה״ר מ״ש דלא
קשה אלא אפי׳ להחולקים י״ל דרק בכרס דיש בו קרבן
אבל כאן דקרק אין ס כמו
או חלקית או אממה״ר
במקלל דאב״ס ילענין מלקום אין נפ״ע כיון רבהסראה
יש ט סב״ר ולאו שניסן לאזהרס סב״ר אין לוקין ואין
מרס רק לכרס י״ל דכ״ע סוברים יעומה״ר ומור דהא
סתום׳ הרגישו שם הא י״ל מה למכה דקיל דהוי בחנק
תרצו דמא טפיה נילף ועיין בהגהוס מצפה איתן שם

בדנ״ב שכסב שלענין זה ל״ש אפמה״ד ס״ש סממו א״כ
גם למבין כרת שייך טעמו מ״ש וסבין .וסה שהרגיש פור
דאס מכה פטור מכרס למה לא חשיב במשנה סומר
במקלל ממכה לזה ע״ש ליעפי י״ל כיון דאין נפ״מ רק
לר״ש לכן לא חשביה .והעקר נראה שהן במכה הן במקלל
אב״כ מיין בחינוך מצוה קכ״א דכתב שיש ג׳ שיב״כ ולא
חטאת ולא חשיב מכה ומקלל וע״כ דאב״כ ומה שכסב
כאן ריב״כ טק דאם לא פושין בו ב״ר הדין נענש בי״ש
כס״ש בכתובות (ל׳) ימ״ש בהפלאה בתור״ה דין שכסב
שיש בהו חיוב מבי״ש א״כ י׳ל שזה כוונת הח־טך שנקיש
כרת וכוונתו למבי״ש כמו שמציט בקרא סוף פ׳ במדבר
שנקיט אל חכריסו את שבט זט׳ ומיין בספרי פ׳ קרח
דרבי יליף מזה הקרא ‘לחייב לוי בעטרה דהר בסבי״ש
פי* רמב״ם סוף פ״ר מה• כלי המקדש זנקיט חכריתז ושוב
נם בלשון החינוך י״ל כן ועי׳ בכ״מ פ״ד מה׳ ב״ח ה״ד
שיש חומרא בי״ש מכרם ועי׳ בקרבן אהרן פ׳ ויקרא פ״ר
קרא ח׳ שכתב ג״כ וסובא באמי מילואים בסי' קע״ד
והמניה שס לא ידע מקומו .אמנם הוא הכריח מכסם
מקומות להיפוך מ״מ י״ל דככה״ג שאין בו קרבן לא הוי
תמיר כל כך ולא מסתכלין על הלשון ולמנין הקרא ראל
תכריחו מיין בתום' מ״ק (ס״ח) ד״ה מס בשם ירושלמי
מוכת שדוקא הוא ומ״כ שזה קאי מל לא יבואו לראות
כבלע ובזה הי׳ ח״כ אז עיין בספה״ס שורש הג׳ דכסב
דהוי לשעה והק .והנה ברע״ב עה״ת בקרא מכה או״א
הקשה דלמא אביו ואמו ביחד וסיח דמקשינן לקללה פ״ש
ולפמ״ש לעיל דההיקש הוי רק לקולא נדחה זה וצ״ל כמ״ש
בבטלי התום׳ וריב״א דילפיק מקרא וסכה אדם !ט' יק
הוא במכילתא ושוב י״ל כנ״ל :
והנה מה שהקשו התום׳ בדפ״ה לגרסת המהרש״א לפ״ר
דלא מקשיק הכאה לקללה נילף שיפטור במכס
באממ״ע מק״ו ממקלל נ״ל דיסבור דאפי׳ במלקות לא
נתכפר העבירה פר שימשה חשובה פי׳ ברלב״ח בקונטרס
הסמיכה ועי׳ ברשב״ם בב״ב (פ״ח מ״ב) בפירושו הנדקר
שנדפס בש״ס מווילנא ומיק בגנזי יוסף מל פסיחה של
הפמ״ג באו״ח ח״ג אות נ״ז וא״כ טק דבקרא מטאר
לא יוסיף להטחו אפ״ג דעדק לא נתכפר לו ש״ס שנם
רשע אסור להכות ומזה הוכרח דבהכאה ל״ב עושה מ״ע
ולדידן מוכרחין לומר דנתכפר כמ״ש במכות כ״ג והק :
ועיין _3ח£ק_שלמה לפכות (כ״ג) שכתב דאפ״ג דקיי״ל
שפטורין על הכאת רשע ם״מ אם יש מ ש״ת
חייב לשלם לו ע״ש וכ״ק בזה בגמל המאור בסנהדרין (פ״ה)
ומ״ש החנ״ח דאם האב מצוה לבנו להכזחו אין איסור
להכוחו פי׳ כטורי אבן למגילה (כ״ח) שהוטח רל״מ סחילם
וכתב שם דבאחר אע״ג דיכול למחול על הכאחו מ״ס
גסתמא אסור פ״ש וזה לא נ׳ל דנם באחר הוי אישיר
דהא קיי״ל בב״ק (צ״א) דאדס אסור לחבול בעצמו ושוב
נם אס מצוה לאחר .הוי איסור .ופ״ש שם למק מ״ש
כקידושין (ל״ב) דמחל ליקרא דטזה מוכח דמעני סחילם
פי׳ בלימודי ד׳ לימור נ״ז בזה .ומצאתי מרט יוסף כד"
ר״מ ’בשיורי ברכס אריטע בזה וציין  opלספר חסידים
סי׳
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הוציא מהם דם ניתן לחיוב ממון :משרשי המצוה לייסר הנבלים והמוסרים שהרימו יד במי שהביאם
לעולם ברצון האל ועשה להם כסה טובות ומלך במשפט יעמוד ארץ  :דיני המצוה כגון מכהו לאתר
מיתה שפטור והכהו על אזנו וחרשו שחייב מיתה שא״א שלא יצא טיפת הדם בפנים והעושה בו
חבורה לרפואה שפטור ולכתחלה לא יעשה לו רפואה שמביאה לחבורה אם אפשר ע״י אחר .ודין
שתוקי שחייב על אמו ולא על אביו .ודין גר שהורתו שלא בקדושה שאין חייב בשניהן .ודין גר
שאסור לו להכות אביו עכו״ם דרבנן .ודין מי שהיו אביו ואמו רשעים גמורים מפורסמים שפטור
על

מנחת סולת

כד הק״ע ותקפ״ר פ״ש .ומק בפהמ״ש להרמב״ם סנהדרין
פי״א סשנה ג׳ היסב ופי׳ בסנהדרין (פ״ם פ״ב) דפרין
והא מיכה דלא יהיב לי׳ אות ונענש ומשני היכא דמוחזק
שאני דאלס״ה אברהם וכו׳ פ״ש וצ״ל מאי ראי׳ הביא
יוסר מאברהם ואליהו יומר מכאן ונראה דלמ״ר אדם
רשאי לחבול בעצמו שוב מחיוב איש אחר לשמו• לו ולא
בפינן מוחזק ומהני מוכח לכ״פ כן ופזי״ל דמש״ה מוכיח
מאברהם דאל״כ סג״ל לאותו נביא בעצמו שצריך לשמוע
למוחזק לכן הוכיח מדברי חורה מאברהם :
והנה בסנהדרין (פ״ד פ״ב) ילפינן ממכה בהמהדבעינן
חבורה ודחי דהא בבהמה נם הכחישה באבנים
חייב ומשני דילפינן מנפש באא״ע ומכאן צ״ע פל רש״י
בחומש פ־ אמוד דנקיס דילפינן ממכה בהמה כס״ד דש״ס
(ונכדי הרב פנחס יחי׳ הראה לי כי בס״כ פ׳ אחור
נקינז נ״כ דרשא זו כפירש״י מ״ש) ובאמת אינו  pדחייב
בבהמה אפי׳ בלא חבורה ובאמח גס סל המכילחא דליף
סק״ו מנדקין קשה ג״כ ועי׳ בב״ק סיף דפ״ה שהוכיח
דהכה לאביו בלא חבורה חייב בנזק הרי ראינו דאפ״ג
דבאב פנוור בנזק חייב ובאסח לפי המסקנא דיליף מנפש
נפיק אין סופה לחזור מי׳ ברש״י חולין (ק״ב פ״ב) ד״ה
לא מאכל ע״ש .והנה בירושלמי בסנהדרין פי״א ה״א בעי
באב אי הר כחבורה של שבח אפי׳ בלא חיסרו או כנזקין
דבסיק שיחסר ופי׳ במראה הפנים שפירש דאי ילפיק
פניש ל״ב שיחסר והרמב״ם סובר כן חדמחייב בחירשו
כרש ובאמם ז״א ראי׳ דבב״ק (פ״ו) מבואר שנס בנזק
חייב בכה״נ ונם פל מ״ש רש״י שם בב״ק דכל בלא
הבורה סופה לחזור ס״ש יל״ע הא המוס׳ כתט כאן
בסנהדרין דהכחישה באבנים מיירי דאין סופה לחזור ועי׳
בביס אפרים חאו״ח סי׳ כ״ב מ״ש ברברי הירושלמי
והנה מדברי הירושלמי אלו מוכח דאי ילפיק חשבת הוא
ספיר מסה שילפיק מנזקין וא״כ יל״ס סל מ״ש המנ״ח
כאן בפשפיוס דאס האב פריפה חייב דרק כמס פפור
והא למיל במצוה ל״ב במלאכה כ״ס מסופק אי בשוחפ
מריסה חייב משום נפ״ש פ״ש וא״כ לפ״ו נס כאן פסור
 xpvהיק דאס בפיק חבורה כבשבת ושם בשריפה לא הר
סבורה ופי׳ בסוס׳ נדה (ב׳) משמע שגורסי בחולין דילפינן
דאזליק בח״ר ממכה אביו דלחא פריפה הוא ופשור ופי,
בראש אפרים בקונפרם• הראיות לסי׳ ל״פ אות כ״ו שציין
שנם בס״ת מבואר  pוהוכיח דהם סוברי דאב פריסה
פפ«ר פ״ש ולנרסא זו מותרן מה שהרגישו המפרשים
לנרסתיט דלמא לאו אביו הוא הא ממזר דלא ידוע לא
סי כדאמריק ביבמות (פ״ח) ועור הול "ל דמיירי שנתן לה
סיס הסארריס ולא בדקוה המים ש״מ דלא זינסה .ואני
הקשתי לפ״ד כסוברים דאם היכה לאב או לאם ומחלו
לו נפמר א״כ אין יציף מסכה אב דאזציק נס״ר לפי מה
שידוע מאמר העולם דמש״ה לא ילסיק ממקלל כיון רי״ל
דסיירי דקילל סתם לסי שהוא אביו וא״כ שוב קשה דהול״ל
דהא דמייב במכה סיירי שקילל לאביו סתם ונתחייב סקילה
<פחל לו זה האב ואח״כ הכהו ואינו רוצה למחול דססנ״ע
חייב דאס הוא אביו חייב על הכאה ואם איש אבץ נתחייב
ה

J

מל הקללה סקילה כיק דאב זה אין בידו למחול כיק
דאינו אביו ומספק מחייבין לו מיתה הקלה אמנם לגרסא
זו רלמא מריסה הוא מותרן כל הקושיות ועי׳ בסנהדרק
(פ״ר פ״ב) דפריך באב דלמא עד דקעיל ובאחר בסייף
ובאב חמיר בחנק מ״ש והרגישו המפרשים דהא ממיתה
למיתה לא אזלינן בח״ר וא״כ רלמא לאו אביו הוא ולפ״ז
ניחא דלזה לא חיישינן כנ״ל רק דלמא פריפה הוא ושוב
גס משום אחר פמור ול״ה ממיתה למיתה .ובאמת משונית
זו מוכח דפריפה הוי ממש כחת ואק סברא לחייב ט
יותר מבמת דאל״כ אמאי לא אמר שם דמכה אביו חייב
בהורגו אפי' בשריפה ובאחר פפור בשריפה ופ״כ דאין
זה סברא לחייבו בשריפה ביון דבמת פמור ה״הבמריפה
והבן :
והנה ראיתי בספר קיל יהודא שמתק לגרסתינו דלמא
לאו אביו הוא הא משכחח דברקו במים המארריש
וכנ״ל וע״ז כתב דהא כנזיר (מ״פ) אסר דבעיק אב ואס
בפומאה דאי הוי כתיב אב משוס דמתיחס אחריו ואי
כתיב אס משוס דהו* ודאי פ״ש וא״כ גס בהכאה בעינן
צריכותא זו ושוב פ״כ לא שיירי באב ודאי דאס״ר ק
למה כתבה הא הוי ק״ו מאם פ״ש ;ודבריו אינם מובנים
דהא אין עוסה״ר ואולי לפ״ר הס״מ דהיכא דיש משה
סומה״ד וכאן אפילו ל״ה כתיב חיוב באב מ״מ פכ״פ יש
משה דכיבוד ומורא ולאו דלא יוסף לכן פוסה״ד או דנאמר
דאזיל כאן למ״ד עומה״ד .אמנם איני מבין דא״כ מה דמי
הש״ם דלמא מיירי שאביו ואמו חבישין בבים אסורין דהוי
ודאי ולדבריו לא מצינו לפרש  pדאס״ד כן למיל אביו
אמנם יש לומר דעי׳ בחיבורי לעיל סצוה א׳ אוח מ׳
שהרגשחי סל חה שרחי הש״ס זה דאין אסופרופוס למריזיה
דהא הוי מיפופא דמיעופא ומנ״ל להוכיח מכאן דאזליק
בת״ר נגד חימוש פ״ש .ולפ״ז י״ל דאין כוונס הש״ס לחזק
בזה ההוכחה דאזליק בשר רוב רק דבא לדחוח ההוכחה
די״ל דמיירי בחבושין בבום אסורין ולא חיקשי למ״ל אביו
וע״ז מסיק אפ״ה בעינן אביו משום רגם בכה״ג ל״ה שוה
לאם דהוי ודאי וכאן סכ״ע סיעועא דפיעזפא הוי מנח
דאין אפיערופום לעריוח לכן מוכרח לכחוב אביו ג״כ
ישוב אין ראי׳ מכאן דאזליני במ״ר רי״ל דכאן הוי חיפוסא
דסיפופא והנן .ובזה נכון מ״ש השום׳ שם בחולין דהופ״ל
משום דאוקי האס בחזקת צדקיש וכתב הסהרש״א דלפי
האמת י״ל שמא נאנסה פ״ש ולכאורה לפ״ז אינו מובן
דברי המום׳ דמנ״ל רהמקשן לא ירע זה הא י״ל דשפיר
ידע דיש חשש שנאנסה לק לא דמי זה ולפמ״ש י״ל
דכוונהם דהם סוגרי דלחשש נאנסה ג״כ הוי בסוג מיעופא
דסיעופא דיש קול לנאנסה כמ״ש הירושלמי ריש כתוסח
ונהי רהחוס׳ ננחובוח (פ׳) כתט דהש״ם דדן ל״ם
י״ל רק היכא דידעיק בבירור שזינחה מולק יומר
p
באונס מברצון נגד חזכ״ש אגל באן דלת ידפינן ל״ת
לאונס והוי רק כסוג מיעועא רמיפופא לכי שפיר כסט
דהש״ם לא הול״ל דמיירי בחטשין ומכח זה הד סיעועא
רפיפופארק סכת דש חזכ״ש וליכא חשש רק לאונם היי
בסוג מיעופא דתיפופא ולא סוכת דאזלינן גח*ר נני
מפופ
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מצוה מח שלא  .להכות אב ראם

החינוך

על הבאתן עד שיעשו תשובה אבל אסור הוא מ״ם אפילו קודם תשובה ולכן לא יעשה הבן עלית
ב״ד לייסר אביו חוץ ממסית .ויתר פרטיה בסוף סנהדרין (י“ד רמ״א) :ונוהג בכל מקום ובכ ז בזכרים
ונקבות וטומטום ואנדרוגינוס והעובר עליה והכה אותם הכאה שיש בה חבורה בעדים והתראה מיתת
בחנק .ובלא חבורה חייב עליהם כשאר כל אדם שהמכה חבירו הבאה שיש בה תשלומין של שוד!
פרוטה
r

מנחת סולת

מיעוט גרידא והבן .והגה בעיקר הדין לעני! טריפה עיין
בקהלת יעקב חלק מידות חכמים איח ט׳ סי' קכ״ב שהביא
משפר מגיד מראשים שאם אשתו נעשה מדיפה מוחל
לישא אחוחה דל״ה בחיה ושמה דא״כ אם האיש נעשה
טריפה יפקעו האישות ולמה אמר בירושלמי שלא התירו
בטריפה אלא לאחר יב״ח ע״ש ובאמת יותר הול״ל חגימין
(מ׳ מ״ב) דאמר ר״י א״ש שתט בו שנים או רוב ורימז
ואמר כתבו גט לאשתי יכתבו וימנו חי היא ושיפי למית
ט״ש הרי דאמ״ג דהוי כנבילה מ״מ הוי אשתו ועי׳ בהסכמת
_ הגאון מהרישנ״ז על שבוע יעקב ח״א שפירש דבריו ט״פ
שיטה זו ועי' בתומים סוף סי׳ ל״ג היטב ואכ״ס לבאר זה:
ומה שכתב המנ״ח לענק מה דקיי״ל ראם האב אינו עושה
ממשה ממך פטורין סל הכאתו במה מקרי כן מ׳
בסיפרי קב זהב מרף י״א ואח״כ שהארכתי בזה ע״ש ומה
שכחבחי שם דל״ה רק במפירסים לכל מ׳ש יש הונחה
לזה מלשין החיניך כאן שגקיט רשעים מפירסמים ומה
שפלפל המנ״ח כאן על מה דאמרי׳ במכות י״ב ומי שרי
ן זכר ולפ״ר התים׳ דבלא עשה השיבה מיתר היל״ל דמיירי
בלא עשה תשובה ס״ש לא ראה בריטב״א שם במקומו
שהרגיש בזה ותי׳ דבשוגג לא צריך תשיבה ע״ש ומיכח
מריסב״א דמכח עבירת משה לא מקרי אפמ״ע ולא כדעת
ןן?.
 /סמנ״ח של״ס כן וכן מוכת בבעל הטורים בפי קדישים
בקרא דלא תלין וגי׳ שכתב סמיך לא תקלל לומר לך כי
אפי׳ אם ילין לא תקללהו ע״ש .הרי מוכח שנס משום
מטרם לאו דאין לוקק עליו מ״מ אסיר לקלל אמנם בקרא
זילא שלך רכיל כתב מותר לימרלה״ר על בעלי מחלוקת
v׳? שנאמר לא תלך ונו׳ ומונה שם הראי׳ משים שנא׳ בעמך
וזה אינו ממ׳ע הרי דחשיב זה לאטמ״ע אע״ג דאקליקין
V
■ rסליו וסותר עצמו וכנ״ל וע״ב נראה שפיריש המניה אינו
רק היא כוון מסיום המקרא לא תממוד מל דם רעיך
וכפירוש האיר החיים שאם יש חשש שיהי׳ רמה לאותו
שדיבר מליו מותר להודיע לו ושוב מל בעלי מחלוקת שאם
לא יודיע לחבירו יגרום לו תקלה חותר לספרו לו ועי׳
בסיפרי כנ״ל בדף יו״ר ס״ב שביררתי שבלה״ר סוברין אף
אם אפמ״ע מ״ש ישיב ע״כ מוכרחין לפירוש זה וע׳ בזבחים
ז׳ פ״א דאמר אין לך ארם שבישראל שאינו עובר עשה
בכל יום פ״ש וא״כ שוב יפטר תמיר במכה אב לדעת
המנ״ח דמכח משה מקרי אעמ״ע ופי יודע אם עשה חשובה
זמ'כ דאינו כן וכנ״ל .והנה בספרי שם כתבתי דכיון שמיתה
מכפר חקרי אח״כ שמיד סח״ע חון ממסור ומומר ואת״כ
חצאתי ק בחמין החכמה בסוף פ׳ קרישים בדפים לטב
צ׳ מ״א רק לא ביאר דבמסיר ומומר אינו כן ובזה מותרן
חה שהקשחי שם בסיפרי לתה לא ילסי׳ דאזלי׳ כת״ר מדלא
חיישינן במכה אביו או מקלל דלטא אינו פמ״ע ע״ש ולפ׳ז
י״ל דממכה אינו ראי׳ למ״ד לא חקשינן הכאה לקללה
ומחייב אף באעח״ע יממקלל י״ל דמיירי לאח״ח דאז הוי
בבירור ממ״ע ואולי נם במכה י״ל לרבי ששובר בשבועות
י״ג ייי״ב מכפר טל שאינו שבין} שוב י״ל דמיירי לאחר
יו״כ דרובא דרובא הוי בסוג עמ״ע וז״פ:
רמה שהרגיש המנ״ח על מה ראמרי* בסנהדרין פ״ה דקילל
לאחר פטור לאח״ס רק באביו חייב ובהכאה לאחר
נמ״ר פמיר באחר ובאביו חייב והא אב יאחר ’לפי׳ נתרויהו

ה

מחר אזהרה ואיך נוכל לחלק ביניהו ס״ש מ׳ במומים לסי*
כ״ז ס״ק ג׳ שכתב לעגין מכלל לאו אתה שומע הן דאחר
פטיר ובאב חייב ואין לומר כיון דהוי מחד אזהרה אין
לחלק ביניהו דהא לסנין לאחר מיתה מחלקינן ע״ש הרי
דהרניש ב!ה אבל לא השיב מאוסה ולדעתי י״ל כיון דססיק
בסנהדרין ס״ו דאביו ילפי׳ מקרא א׳ לא פקלל באם איט
מנין ולמ״ד שהוא קידש ילפי׳ מיתורא א״כ שפיר י״ל וההוא
אזהרה כיון גם לאח״ח (ודברי רש״י בדפ״ה שכתב טלפי׳
חבעמך צ״ע) ומ״מ לענק אינו פושה מ״ע ילפיין ממה
מציגו מנשיא דפטור בכה״ג רק לענין לאח״ח שילפי׳ מקרא
דחייב שפיר אמרי׳ דהוי בכלל האזהרה ולפנק הכאה י״ל
דהא התיס׳ בדפ״ה הקשי אחאי לקי באחר הא ניתן לאזהרת
ממד ובתום׳ טל התורה כאן תרצו דתרי קראי כתיבי לא
יוסיף יפן יום ף ומיד דעיקר קאי לחובל בחבירו (ובספה״ח
כאן ובלאו דלא יוסיף בדף קצ״ה כוון מעצמו צזה) ועיין
בם ז״ע ת" ת״כ אות א׳ וממילא לתירוץ א׳ ל״ה סרזיהו
מחד אזהרה ונס לתירין ב׳ י״ל לרדד מקשינן הכאה לקללה
שוב באחד שפטור בקללה פטור על הכאה ובאב דחייב
סל קללה גס לאח״ח רק בהכאה ליכא לחייב בזה דבעי׳
חבורה אבל נננמר דינו פכ״פ חייב כמו בקללה והבן וס״ם
המנ״ח סל לשין הרמכ״ם שמקיז וחותך כפי פה שירשה
לעשות לח״ל הרשאה ס״ש לדעתי כוונת הרמב״ם בזה כפי
מה שירשהו חכמת הרפיאה ולא יותר וכוון בזה שמאד
צריך לזהר שלא יטעה ויעשה יותר והוא שגגת חנק עיין
בסנהררק פ״ר ס״ט ומ״ש המנ״ח דאם האב רשע חייב
סל אמו ע" פמ״ג בפתיחה כיללת לאו״ח ח״ב אות י״ע
שמשופק בזה ומ״ש המיקר כמנ״ח מרלא נקיט הרסב״ם
לפטור רק כל שפטור על אביו פטור על אמו ולא נקיס להיפיך
ופ״כ דברשע חייב ושוב לא משכחת רק .באין לו אב יכן
מוכח בחולין י״א דאמר דלמא לאו אביו ולמה לא אמר
ייתר דאפי׳ אס הוא אביו אס אמו זינמה והוי מרשעת
פמיר טל אביו וזה יש לרחום ד ״ל דכיין שאנסה ול״ה
רשעה כמ״ש המהרש״א וגס לפמ״ש בסיפרי הנ״ל שמה
בלא נודע ל״ה בסיג אינו עמ״ע וגם י״ל דכאן סובר לא
מקשינן הכאה לקללה אמנם מ״ח מסברא הוי ק וז״פ :
והבה המג״ח כתב לדמם הירושלמי בחצי עבד אם קידש
ביום של עצמו הוי קידושין א״כ בחצי שפחה
שהולידה ביום של עצמה הר הולד ב״ח ואם הכס לה
ביום של רנה פמיר כיון דעתה היא שפחה לדעתי אי
אפשר לומר כן דלדבריו אם יבא עליה ביום של רבה
יפטור ולמה לא אמר בירושלמי .דאם קידש ביום ש״ע
ואת״ב ביום של רס יפקע קידושין וע״כ ליון שחל שיב
לא פקע (יסתירה מכאך לרש״י ביבמות ח״ס) וה״ה כאן
לא נפקע ממנה שם אם אפי׳ ביום של רבה ואולי יש
מטעם אחר לפמיר על הכאה לדעת רימב״א נמכית ח׳
ט״ב דעבד לא מקרי בעמך ט״ש שיב נס בחצי י״ל ק
ועי׳ בנזיר ס״א שמיעט טכו״ם יאק לו טהרה והרגיש
בברכת ראש שם ת״ל דאק לו טומאה ע״ש ולירושלמי י״ל
דמשכחת בעבד דהחוס׳ שם בחכו שנס עבדים נתמעט
חזה ישיב משכחת שנטמא ביום של עצמו שלא מצי לסהר
עצמו כיוס של רכו אמנם לש״ס דדן ליכא למימר ק.
ומ״ש החג״ח לססתשק אם הכן ואחר היכי ביחד אם
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מנחת סולת
הק ואם נאמר דחייב י״ל בישוב קר הרא״ם מל רש״י
בקרא מכה איש דכתב דה״א אפי׳ הכאה בלא מיתה ומ״ז
הרגיש דא״כ מה הוסיף באב פ״ש ולפ״ז משכחת בב׳ ביחד
דבאחר פמור ובאב חייב אמנם לפ״י קשה בסנהדרין פ״ד
דאמר דאי אפשר לפרש דקעיל שנס באחר חייב ע׳ש זהול״ל
נפ״מ בב׳ ופ״כ דגם באב פמיר וממעס דכסיב גבי נפש
בעי׳ כל נפש פ״ש ברש״ל בתיד״ה ה״ג ולפ״ז יל״ע גם
על מ״ש המנ״ח דאס ככה לחמו שהיא חלי שפחה חייב
ע״ש דאולי י׳ל דבעי׳ כל אס ולא חצי דמצד חציה לא
מתיחם אחרי׳ וכן יל״ע לדעת הסוברים דאשה מתעברת
מב׳ אנשים פי׳ בסוס׳ סונוה מ״ב אס הכה לחד אי חייב
דהוי מקצת אביו ואולי תלוי בספק הש״ס בגימין מ״ג פ׳א
ומה שמסופק המנ״ח באם הכה לאביו מפני פ״נ אי צריך
לשלם דחי חבלה דכיון דהוי בהיתר לא פעור מתשלומין
מ״ש ס׳ בשממ״ק לכתובות ל־« ע״ב ד״ה ואי לא מצי
לאהדורי שהביא בשם שימה ישינה דבכה״ג לא פמור ע״ש
מעמו ולפ״ז יש לס׳ קו׳ התום׳ כתובית ל״א ע״ב למה
לא מקשו מל ח״ל ולפ״ז י״ל לפ״ד החינוך מצוה רצ״ו דלא
צריך למסור נפשו פל ח״ל שקידושין חופסין לכן בח״ל הוי
מציגו לאוקמי בכה״ג שפעור בשוגג וגס לר״ל דסובר שם
דחייבי מלקות שמנין פעורין בכה״ג מודה אבל בח״כ דצריך
למסור נפשו פריך שפיר דהמקשן הוי סיבר כר״ל והא
דסריך שם בדל״ה אי ר׳ יצחק קשיא-ממזרת ולא מוקי
בכה״ג י״ל דע׳ בפגי יהושע בפתיחה לסדר נשים בשם
חסנו דר׳ יצחק מוכרח לסבור אין קידושין תופסי! בח״ל
ושוב לדידי׳ גס פ״ז בפי׳ למסור כפשו־לכן פריך שפיר
אמנם לפמ״ש המנ״ח במצוה רצ״ו דקנס לא חייב באונס
נדמה זה וס״ש המנ״ח די״ל דאם הרג לאב בשוגג לא
גולה כבר מפורסם בעולם שדבריו נסתרים ממכות ח׳
ע״ב פ״ש ודפ שיל״ע שם במכות שמימע אב מדכתיב נפש
זפירש״י דבאב אץ תלוי בנפש פ׳ש והא בסנהדרין פ״ד
מ״ב אמרי׳ דנבי אב ג״כ כתיב נפש לכן בעי׳ חבורה
ומ״ש המנ״ח לתמוה על הרמב״ם שכתב גבי מדיח שיכול
להכות לאב מנ״ל מ׳ בדבריו מצוה תס׳ב שהראה שכן
גורם הרי״ן) ושאלסוע ואי״ה נבארו שמה:

מצרה מט .לדון דיני קנסות.
(א) הרמב״ם פ״ד מה׳ חובל ה״ע כסב החובל בחבירו
ביו״כ חייב בתשלומין אפי׳ במזיד וכו׳
שבפירוש דיבתה תורה חובל לחשלומין שנאמר רק שבחו
יתן פ״ש ומקורו חש״ם כמיטת (ל״ב פ״ב) אךשסילפיק
זה מכן ינחן כו וזה ההוכחה שכתב הרמב״ם ילין) שם
(בדל״ג פ״ב) ודחי שס דלמא בשוגג ונקה חגלות ומסיק
בקושיא וצריכין להבין למה הרמב״ם הביא זה ומוכח מכאן
כדעת הנוב״ס חיי״ד סי׳ קס״ג שכתב שי״ל שרבינו סובר
כר״ח דלא נדחה הדבר מכח קשיא ע״ש ומי' בשעמ״ק
בכתובות שם דכסב דל״ה קושיא דאין חבישה לגלות פ״ש
ומה גס פי׳ בפנים יפות שכתב כקרא ונקה המכה שאם
נפרש לגלות נפרש הקרא כר׳ נחפי ,בסנהדרין (פ״ח)
דאס היקל זמזר והכביד סמור ולענין גלות מורים רבנן
לזה.כראיסא בנימין (ע׳) ע״ש ומעסה י״ל דהרמב״ם לא
•סובר כדבריי דהא המום׳ כאן הקשו דאין נפרש בגלות

עסות

הא בעינן שימות תיכן) ומרצו דמיירי כהני אופנים דלא
תלינן בבלבול הרוח ועי׳ ברמב״ם פ״ה מה׳ רוצח ה״ב
ובראב״ד וכ״מ שם וא״כ שוב בכה״ג גם בגלות חייב ופ״כ
סובר דעיקר הקושיא קאי לר׳ נחמי׳ דלדידי׳ יש לפרש
כן אבל לרבק שפיר מוכח מכאן ח״פ .והנה מכאן מוכח
דהרמב״ס סובר דמומרה לדבר חמור הוי מותרה לדבר
קל יאל״כ אין שוס ראי׳ מכאן כמו שאמרינן נגמר׳ וק
מוכח מדבריו פי״ד מה׳ סנהדרין ה״ו שכתב כל ח״מ
שנתערבו נידין בקלה ומשמע אפי׳ בהמרו במיתה החמור
הוי כן דלמ״ר ל׳ה מותרה לדבר הקל חינו חייבים בכה״ג
רק בהחרו בהו סתם מי׳ בסנהדרין( .פ׳ ע״ב) ופ״כ ששיבר
דמחמור לקל הוי התראה וכן ציין העין משפע בכתובות
(ל״ג) וה_און רי״פ ז״ל ציין שלא נמצא  pפ״ש בגליון
הגמר׳ ולדעתי מוכח מהגי מקומות שסובר כן ופי׳ בשו״ת
הגרע״א תנינא סי׳ קנ״ב שכתב דמסקינן שמותרה לדבר
חמור ל״ה התראה לקל פ״ש ובאמת ז״א וכמ״ש :
והגה בהגהות הרש״ש לב״ק (פ״ז פ״א) הרגיש סנ״ל
להרמב״ם דגם בחובל ביז״כ משלמין ולא לוקץ
הא י״ל דרק בחובל בחול הוי ק ולא ניו״כ והמשנה
דמתייב ביו״כ מיירי בשוגג דלא פוערה המלקות ע״ש וכ״ק
ההפלאה לכתובות (ל״ב פ״א) בזה ותירן מכח שסובר
הרמב״ס חמונא לחומרא לכן גם ביש לאו אחר עושין
החמור ומור מירן דהא בגמר׳ שם אמרינן דסש״ה לא
ילפיק מחובל לשאר מקומות דכידון בממון משום ד״ל
שאני חובל דהוחר מכללו בב״ד ושוב ביו״כ דהותר ג״כ
מכללו בעבודה ילפינן מחובל דנידין בממון ודחי פירן זה
דיו״כ לא מקרי הותר מכללו דמצוסו בכך והכריח כן עמה
דפריך הש״ס שם (בדל״ה) על המשנה דהדליק נדישו
ביו״ב שחייב שיפערגו המלקות ומה פריך הא י״ל דביז״כ
ילפינן מחובל דהוחר מכללו ועוד מזה דאמרינן סובל
בפחות מש״פ וקרע שיראין של תכירו פעור דמלקוס פוערו
והא בחובל דהוסר מכללו ממק סוער 1פ׳כ דממונא
למימרא פכ״ר .ובאוהל דוד לכחובות (ל״ב) דחי מ״ש
דיו״ב מקרי מצותו בכך מיומא (פ״א) דחזשט להותר
מכללו וע״ע בח״ס חחו״מ סימן ל׳ ח״ש בזה .ובאפס
בחולין (ק״כ) אמריק דכיון שכהנים משולחן גטה זכי לא
מקרי הותר מכללו ,אמנם ע״ש בפירש״י שפירש שזה לא
הוסר להדום רק לגבוה אבל להדיוע לא חצינו לו היתר
אבל חלב גם להדוע מותר בחיה וכן פירש במנחות (ו׳
פ״א) וא״כ שפיר כאן י״ל כמו שהותר חובל לנ״ד סכח
שמצוה הוא להכות לזה שנתחייב מלקות ונחשב בחשבון
המצות ה״ה יו*כ ניתר לצורך מצות עבורה ושוין המה.
אמנם לפ״ז מקשה למה קירא לחובל הומר מכללו הא
י״ל דמש״ה מותר בב״ר מכח מדל׳ס כמ״ש החום׳ ביבמות
(ה׳ ע״ב) ד״ס כולה דמש״ה לא מקרי הוסר מכללו וצריכין
לומר כיון דבח״ה קיי״ל למסקנא ביבמות (ז׳) דאעד^ס
שיב״כ לכן פריך שפיר רחובל הותר מכח פרל״ס סשח״כ
בח״כ דחנן שם במשגה דכהו לא מצי פשה לדחותם ופי*
בשעמ״ק שם בכתובות ד״ה ואי סמונא שהביא משימה
ישגה שאשת אחיו ג״כ מקרי הוסר מכללו ביטם ופריך
דק על השאר ח״כ דלא הותרה ע״ש ומוסרן בזה קושית
הסוס' שם (בדל״א ע״ב) למה לא מקשה על ח״ל פ״ע
ולפ״ז י״ל דבממזרס חצינו ג״ה פדל״ח בינום <* יבמות
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מנחת סולת
ב׳ ושוה לחובל סשא״ב בח״כ לא נמצא שום מיתר יאפי'
אם נאמר פדל״ח שיב״כ מ״מ ילפי׳ מעליה שם ביבמוס
נ׳ ללא הומרו פ״ש והא דפריך שם בכפזבוח ל״ה ע״ב
אי ר׳ יצחק קשיא סמזרס י״ל לפמ״ש הפי יהושע בפתיחה
לסדר נשים בשם חשנו דר״י סובר א״י.. .־סין ".ז״ל וע׳
ביבמוח מ׳ מ״א דמ״ר כן יסבור ח"’ נאו בני יכום מנהו
ושוב לדידי׳ גם מחזרת לא הומר ביבום ולא אמרי' בדידי'
פדל״ש לכן פריך שפיר .אמנם לפ״זשוב בכל ח״ל שאינן
בכרס הול״ל דממונא משלם כיון דהוחר מכללו ע״י עדל״ס
והנה לפמ״ש השסמ״ק כי״ה שכן הותר מכללו שכוונס
הש״ס דמש״ה מקרי קולא ולא חשו שמא יוסיף טל הכאוח
ס״ש א״כ שוב י״ל שגם לעני! מחזרת ושאר ח״ל יש לדחות
כן דבממזרת באמם אמרי׳ שם ביבמות כ׳ נזירה ב״ר אנוו
ביאה שניה ועי׳ בחום׳ קידושין ל״ח מ״א ד״ה איקרוב והן
אמת שמוכח דהוי רק מדרבנן מ״ס י״ל לפמ״ש הרשב״א
בחולין צ״ח דאפ״ג דאין מבסלין איסור לכמחילה הוי מדרבנן
מ״ס הוי חידוש בורוע בשילה שיהי׳ מצוה כן ט״ש וה״ס
כאן י״ל כן ובאמס דעת הרסב״ם פי״ז מה׳ סנהדרין ה״א
שזה שמלקין ל״ס הוי פחשש פן יוסיף ס״ש אבל התורה
לא חששה לכך לכן הוי קולא והב! ולולי פירש״י הייתי
מפרש סה דאמרי׳ בחובל שהומר בב״ד הכוונה למכות
מררוח שיש רשות לב״ד להטת אע״ג דאינו מחיוק מראו׳
פ״ז ס״ס מוסר וע׳ בחיבורי קב זהב ה׳ ע״ב שכתבתי
שסש״ה מוסר מכח דהוי למיבסו להחזירו למוטב לק מקרי
הומר מכללו ומומרן ג״כ מה שיל״ס להפנים יפיס פ* לך
שיש בכל מילה איסור חובל ס״ש וא״כ הול״ל שכן הותר
מכללי בחילה ופ״כ כיון דהוי סכח עדל״ת לא מקרי הוסר
אמנם ע' כאן נחיבירי לעיל מצוה ב׳ אוח ה׳ היטב:
ועיקר הפרס הפלאה הנ״ל שאם יו״כ מקרי הומר מכללו
מה פריך מהדליק גדישו (ובאמת יוסר הול״ל
סב״ק דע״א פ״א דפריך סל יו״כ שיפטור המלקות והול״ל
דילפי׳ מקובל) וכנ״ל נ״ל דנם בלאו שהוסר מכללו קיי״ל
דלוקה ואינו משלם כיון דילפי׳ מקרא כדי רשעתו וסמיך
צי׳ ארבעים יכנו כמ״ש שם בכתובות ל״ב ע״ב ומקרא
שלס דיבר הכתוב אפי׳ בלאו שהוסר מכללו וע״ש בפני
יהושע ד״ה אלחא קסבר שכתב באמצע דבריו דעיקר כוונת
הש״ס הוי מל הני שהוסר מכללו שנילף מחובל וע״זמשני
סדסמיך ארבעים ימו ט״ש ושוב ניחא שגס ביו״כ לוקה
זאיט משלם וק בחובל גופיה לא משלם רק אם הסשלונדן
סשום חובל אז חידשה רחמנא דסשלם אבל בפחות מש״פ
דאם קלע שלאין דמשלוסין משוס מזיק לא פוטר ממכות
אמנם בחובל ביו״כ סובל הלמב״ס דאמלי׳ כיון דמכח
חובל בעצמו יש מלקות ורחמנא גילתה בזה דמשלם ואינו
נוקה שוב אפ״ג ייש עיד לאו דיו״כ מ״ח כיון דהותר
מכללו חמש כמו חובל אמרי׳ הואיל וגלי גלי דכיון שחשלומין
כוי משוס חבלה ונזה גילחה רחמנא דמשלם שוב אפ״ג
ש עוד לאו כיון דגה זה הלאו הומר מכללו נ״כ משלם
ואינו לוקה הן אמס שיל״ט לפמ״ש החים׳ בפסחים כ״ס
ע״א דה מאן ילא אמרי׳ סמבי״ש לכרת י ק שוב י״ל דגם
מצאו גרידא ליו״ב דיש בו כרח לא אמרי׳ ק והרי החום'
כאן בכתובות פירשו מה שדח; מחובל וטדי זונזמק שיש
בהו צד הקל דהמונה דאין בהו כרס ט״ש א״כ שוב קשה
איך .נילף יו״כ מחובל ואולי י״ל דמש״ה סובר המקצעות
שהובא בהגהות הרא״ש בב״ק פ״ז דביו״ט בחובל משלם
וצא ביו״כ מ״ש ולפ״ז טעמו דטפמו דביו״ט הוי רק לאו

י

אמרי׳ הואיל וגלי גלי ולא בירה אמנם הרסב״ם י״ל שסובר
כיון שקיי״ל כרת אינו פיטר מפשלומין רק מלקות שוב
אמרי׳ בו הואיל וגלי בחובל כן ה״ה ביו״ב וכחירון הב׳
בתום׳ פסחים כ״ט שס וע׳ במורי אבן למגילה ג׳ ע״א
ד״ה ולאמיתו דאמרי׳ הואיל מקילתא לחמירסא ולפ״ז אפי׳
אם נסטם דיו״כ לא מקרי הוסר מכללו כדעת הפלאס
ס״מ סובר הרמב״ם דאמרי ,בו הואיל וגלי גלי וע׳ בעטרת
חכמים בפסחים ל״א ע״ב שמוכח ממנו שסובר ג״כ האי
סברא ע״ש היטב:
ועוי״ל נטפס הרמב״ם דע״ש בהפלאה שכתב דלר״ל
שסובר חייבי מכות שוגגין פטורק מתשלומין שוב
פ״כ מוכרח לסכור שגם בלאו אחר יש בחיבל חיוב פסון
דאל״כ כן ינסן בו למ״ל ע״ש ושוב י״ל להרסב״ם כאן
דיליף לחובל מכן שבתו ימן וכנ״ל ומיותר כן ינחן ט
על לאו אחר לכן סובר שגם ביו״כ הוי כן והמקצועות
סובר רק ביו״ט כן וכנ״ל והבן' ולכאורה יש להוכיח ק
ממ״ש בכתובות ל״ה דרבא יליף מכה מכה דגם בשוגג
פטור במלקות בסשלומין וכוק לחובל שאין ט ש״ס ע״ש
היסב ומעתה אס״ר דחובל ביו״ט או ביו״ב פטור מששלומין
א״כ איך יליף זה הא י״ל דסיירי ביו״ט או ביו״כדמכה
בהמה יש חילוק בין שוגג למזיד דבשוגג משלם ובמדד
פטיר ה״ה באים בהכהו ביו״ט או ביו״כ במזיד לוקק
ואינו משלם וע׳ במהר״ם שיף שהרגיש דלמא מימיי בשבת
ומי׳ דזה ידעי׳ מעצמינו ע״ש אבל טל יו״ס ויו״כ שסיר
הוי חידושא דלא נימא כסברת הרמב״ם שגם ביו״ב משלם
ובפרט לכפלאה הנ״ל שתלוי במחלוקת אי מסונא לחומרא
או לקולא וכג״ל שפיר אשמפי׳ זה דבחובל ביו״כ חייב
מלקות ופטור ממון וע״כ דפשיט לש״ס דנם ביו״כפוסר
ממין וכסברתי הנ״ל אמנם יש לדחות די״ל דאנן קיי״ל
דלא כר״ל נסבור באמת להיקש זה דקרא סיירי ביו״כ וכפי
הנ״ל דבכה״ג יש מלקוח ופטור ממון -ורבא לר״ל יסבור
כסברת הרמב״ם לק הוכיח שפיר ואק לא קיי״ל כן והבן:
והנה ההפלאה שם הוכיח דגם רש״י סובר כרמב״ס
ממה שכתב בדל״ה להוכיח ממשנה דשטעות ל״ג
מ״א דסנן הדליק גדישו ביו״כ משלם ולא נקיט רש״י ממה
שמנן שם מקודם שחבל בי חביריומ״כ דבזה משלסע״ש
ולדעתי אק זה ראי׳ די״ל דמש״ה לא ציין רש״י לזה
דהומ״ל שכוון שחבל בי חבירי בחול .דבזה לכ״ע משלם
ואע״ג שרש״י שם בשטעוח פירש דסיירי ביו״ב מ״מ אינו
מוכרח מ״ש ברש״ש ומ״כ נקיט יותר מהדליק ח״פ ולכאו'
יש הכרח להרמב״ם ממה דאמרי' ,שם בשטעוס שהדליק
גדישי לאפוקי מרנב״ה וכו׳ ולכאורה קשה לפ״ד רש״י
בפסחים כ״ט דרנב״ה מודה בשוגג דאיט פוטר (פק
בהפלאה לכתובות ל״א ד״ה בא״ד ועוד אומר ר״ת שב׳
שגס במיתת ב״ד סובר רנב״ה כן ע״ש ומותרן צפ״ז קו׳
הפני יהושיע במגילה ז׳ ע״ב ע״ש) .וא״כ מנ״ל לאפיקי
מרנב״ה דלמא מיירי בשוגג וע״כ שסובר הש״ס שמסחמא
סיירי במזיד נם כן ושוב מוכח כרמב״ם דבחובל נם במזיד
חייב בתשלוחין אמנם ז״א דבהדליק גדיש לכ״ט במזיד פטור
וע״כ חיירי בשוגג וא״כ פ״כ מוכרחין לומר דהגס׳ שס
אזיל לר״ל דגם בשוגג פוטר במכית ועיין פני יהושע
לכהונות ל״ה פ״ב דלדידיה גס בשוגג פוטר רגב״ה לכן
הוכיחו שסיר דלא אתי כרנב״ה ולדידי ,ט״כ המשיי׳• שם
בשטעוס אתי כר״ת או כרי״ 5כמ״ש בכתובות ל׳־ה ושוב
נדחה ראייתי אמנם אם נאמר דחבל בי חבירי מיירי בחול
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שילקה מממונו מה שיצערהו בכדי מה שציער הוא את ועירו בפו שבאה ההבלה בו ואפי ,לא הכהו

מנחת סולת
מ״ש ברש״ש ואשמעי' דמשלם וס״כ מיירי במזיד ואיורו
ס דא״כ ל״ה חידוש כמ״ש בכתובות שש ושוב גם הדליק
בדישו מיירי באשרו בו דמסתם שניהם מידי בחד מנין
ושוב פ״כ לכ״ע את• או כר״מ או כרי״צ שוב נכין שגם
לדידן ע״כ לא אתי כרגב״ה ולפ״ז מה דאמר בכתובות
ל״ה לר״ל מאן תנא דפליג על רנביה ע״כ לא קאיעל
המשנה דשבועוש דלפ״ז ע״כ תיירי באתרו בו ולכ״ע מוכרחין
לאוקמי כרי״צ והבן .אמנם קצת יש הוכחה דרש״י שובר
ברמב״ס מדלא נקיש שם בכתובות המשנה רב״ק פ״ז
דתנן בפירוש שחובל ביי״ב חייב וע״כ דחוכל שאגי אמנם
בס זה אינו הוכחה דאכשי קשה למה לא נקים המשנה
דב״ק דפ״א ובהגהות הרש״ש ציין לזה וע״כ אין ראי׳ כלל
והנה ברמת רש״י הנ״ל לרנב״ה שבשוגג מודה ע׳ בתוספתא
בכ״ק פ״ט הי״ב שמבואר להיפוך ט״ש והנה הרדב״זבפירושו על הרמב״ס בפ״ו מה׳ הרומית ה״ו כ׳ שבכרת
יקט״ש לוקה ואיט משלם כדי שיפטרנו מכרת ומבי״ש
ס״ש ונעלם ממנו שזרמב״ם סובר שגם בחובל ביו״ב משלם
ואיט לוקה ולא כדבריו ומ״מ בדעת המקצועות י״ל דמש״ה
מחלק בין יו״ם ליו״כ משוס דביו״כ לוקה כדי שיפטר
מכרת וז״פ ומ״ש הרדב״ז שם דאע״ג דלא לקי כיון שיש
בדבר חיוב מלקוח אינו משלם אינו מנין דקיי״ל כרי״ו
דחס״ל שוגגין חייבין בתשלומין וצ״ל דכוונתו בכה״ג שחייב
מלקות כגון באתרו בו ומ״מ הב״ד לא מלקין אותו מ״מ
פטור כיון דחייב מלקות נהי דהב״ד אין עישין כמשפט
התורה פטור וז״פ והנה בספרי קב זהב דפ״ג ע״ב הבאתי
קושיא מליו דאיך הוכיח טולא מחובל דממונא משלם הא
באן חיירי בח״כ דיש סברא דכאן לוקה ש־פטרנו מכרת ע״ש
ס״ש פ״ז וכמת נ״ל בפשטיות די״ל דהא ־השים דחי דברי
מולא מה להני שכן יש בהו צד הקל ופירשו החים׳ דאין
בהו כרת א״כ לרדב״ז י״ל דבאמת זה כוונת הפרכא כיון
דבכרת יש סברא זו שילקה כדי שיפטור מכרת ומ״כ משני
סחת תחת נמיר וט״כ אתי לח״כ דלח״ל ידטי׳ ממה מצינו
וגם להתום' מוכרחין לזה והנן:
והנה לפמ״ש ברסב״ם פ״ה מה׳ ממרים דלרשט ליכא
לאו דלא יוסיף שוב ליכא לפרש כפירש״י דב״ד
יטלין להטת מלקות כיון דהוא רשט ליכא לאו וט״כ צריכין
לפרש שהותר מכללו ברשע שמותר להכותו מדאו׳ והא
דנקיס בב״ר היינו אם נתברר בב״ד שהוא רשע יכולין להטתו
אמנם הלשון לא משמט כן .
והנה המנ״ח הרגיש להרמב״ס מכתובות ל״א דהוכיח
דפולא חבר ככל מקים ממוגא משלם ולא לקי
ומנ״ל הא י״ל שטעם מולא כיון דיש בזה פגם דהוי חובל
זפ״ז לכ״ט משלם ואינו לוקה ושוב ממילא חייב קנס דהוי
כחייבי מלקות שונגין דחייבים קנס וכן קשה למה צריך
ר׳ יוחנן לאוקמי בלא התרו בו הול״ל בכה״ג שיש פגם
ואפי׳ אתרו הוי כלא אתרו ע״ש היטב ולדעתי מר׳ יוחנן
לא קשה כלל די׳ל דבאמת כוון בלא אתרו־ ט היינו בכה״ג
דאין בו מלקות והיינו אפי׳ באחרו מ״מ באיכא פנם דאז
אין ליקין גס באתרו אז חייב קנם ישם רתני לוקין מיירי
בכה״ג דליכא פגם ואחרו בו דאז לוקה ואיט משלם קנם
ובזה ניחא לשון הגס׳ בדל״ג ט״א דאמר אחותו נמי איכא
לאוקמי באחותו טגרת והרגיש הפני יהישע למה לא סיים
במשתה כמו לטיל ט״ש ולפ״ז ניחא דגם לר׳ יוחנן מוכרחין
לאוקמי כמפותה שלא יהי׳ פגם רק דלדידי׳ יוכל לאוקמי
בנערה לכן נקים רק טנרח והבן .אמנם מעולא שפיר קשה

אלא

אמנם כ״ק ההפלאה בגמ׳ בדל״ב מ״א ד״ה השתא וביאר
למרץ דלא הו״ל לעולא לחדש דפגם דינו כחובל ופ״ע בדבריו
בדל״ה בסוד״ה מחניחין בא״ר אבל בממינא שנהב הכרח דאין
להם דין חובל כלל ע״ש אך לא ביאר טמם למה לא יהיה
בזה חובל טון דפגמה וכמ״ש המנ״ח במאנש בתולה מקרי
חבלה בזה ואם נאמר דטנרש אק לה בחולים מ׳ בתום׳
בכתובות ט׳ פ״א שוב הו״לל דזהסונח מולא בנערה דיש
לה בתולים שוב הוי חובל לק משלם אבל במגרת דליכא
בחולים ול״ה חבלה לכן לוקה ימנ״ל להש״ס דפולא סובר
בכל מקום כן ועוד יש להקשות בכחובום כ״ס דאמר נערה
אץ קטנה לא וכו׳ ואי נאמר דפגם הוי חבלה וגם נאמר
דלאו דלא יוסיף הוי רק בגדול ע׳ בחשו' הגאק מהר״י
אשאד חיו״ד סי׳ רמ״ט שוב הומ״ל דסש״ה נקיט סחט׳
נערה דאז יש לאו דחבלה ופוטר ממכות לכן חייב קנם
אבל בקטנה דליכא לאו דחבלה שוב גם פגם לא פוטר
ממכות לכן פטור מקנס לכן נקיט נערה אבל בכשרה י״ל
דהחנא סובר דנם בקטנה יש קנס ואולי י״ל דאזיל כאן
לר״פ בסנהדרין פ״ר דמוקי סשנסיט במשחה מוב נס
בנערה ליכא לאו דחכלה ואפי' לפי מה שכמבתי לעיל
במצוה מ׳ח דגם ברשות לא מצי אחר לחבול בו כיון דגם
הוא אסור לחבול בעצמו ס״ע במפוחה דסיא רשעת
דהיא ג״כ מצוי' על הח״כ שוב ליכא בה הלאו דכיק שליכא
בה הלאו שוב ל״ש כזה לומר הואיל וגלי גלי אמנם למ״ד
דלא מקשינן הכאה לקללה נדחה זה והנה אם נאמר כמו
שכשכתי לעיל דרק ביו״ה מחייב הרמב״ם במשלומין כיון
שהותר מכללו וכנ״ל שוב לא קשה כלל קישיח המריח
דהני לאוין לא הותר מכללו לכן בהא נם ביש חובל לא
פיטר ממטח והבן והעיקר נראה דליכא לאו דחבלה בזה
כיון דכל אשה עומדת לכך ולא נקראת כלי עד שמוציא
בחוליה שוב ליכא לאו דלא יוסיף אפי׳ באונם כיון דזה
החבלה מוכרחת להיות בהן וכן נדחה בזה דברי מהר״י
אסאד שמה לענין מילה בנוי דיש בזה חובל דלפ״ז איט
כיק דמוכרחץ לחתוך ממט הערלה מה לי הוא עה לי
אחר וע׳ בכ״ק פ״ז דבעי חבלה אי שייך לאב טון דלא
מצי חביל בה פ״ש בפירש״י ואס״ד דכזה יש איסור חובל
הא האב מצי למוסרה למטול וחוכה שחין שלא ברצונה
ומכיל בה ועוד אפי׳ בעל איך מצי לבעל בשולה הא
אש׳ ברשות לא מצי לחבול בה ואי דרחמנא המירה זה
א״כ הול״ל דחבלה הותר מכללו בביאת בחולה ועוד איך
אמרי׳ ביבמות ל״ד ע״ב דמוחרת למעך הבחיליס באצבע
אמאי הא שבל בעצש ופ״כ הה ל״ה בסיג שבל וכמ״ש
ולכאורה יש להוכיח מלשון המ״ס פ״א מה׳ אישום ה״ד
דהביא משחה איך משלם קנס ולא נקיש אטסה ופ״כ
דיש לאו דחובל באנוסה לכן מסונא משלם אבל במשסה
סובר דליכא לאו וכנ״ל אמנם ז״א די״ל דסובר רנאנוסה
ליכא לאו דקדישה מ׳ כשושנת העמקים כלל ד׳ וו״פ :
ודע דמ״ש שם בשו״ת מהר״י אסאר הוכחה דיש בקטן
לאי דחובל חדראינו דבקללה אסרה רחמנא לחרש
ומכ״ש לקטן רק דהרגיש דאולי בהכאה קילא ע״ש עיין
בשו״ה מהרי״ל סי׳ קצ״ו שהוכיח נ״כ נמה דחייכין «ל
הריגת חרש פ״ש ובאמת גם לעגץ הכאה י״ל כן דאפ״ג
דכתבתי במצוה מ״ח דלחומרא לא ילפי׳ הכאה מקללם
ס״מ כאן הוי גלוי מילתא בעלמא וז״פ ומה שמחלק שם
בחשו׳ דאב חייב בחבלה אפי׳ לא מכוון למוש רק נאחר
בעי׳ לבזותו דכמיב לא יוסיף וגו' ונקלה ע״ש לא נ״ל
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של אתרוג מהודר ,וכן הגונב פרי לעוס ונייר
כתוב חייב אפי׳ הכפל שלהם ,ואולי יש לחקור דהן
אמנם שהמזיק פרי לעוס שפיר חייב אבל גנב לא הוי
כיון שלעצמו אינו נוטל כלום ולא יתחייב כפל.

סימן קה

בירורים וספיקות בגדרי הלבנת פנים
בתביעת ממון
שלו׳ ובט״ס למע״ב מחותני הדגול והנעלה הרה״ג ר׳ שלמה
לורנץ שליט "א

אחרי תת ברכה בכבוד ויקר כדחזי הנני מוקיר ומחשיב
את רצונו לחוות דעתי על קונטרסו החשוב בענין
הלבנת פנים בתביעת ממון ,כגון בעה״ב החושד בפלוני
שעבד בביתו ומבקש ממנו לפתוח תיקו .ואף שמאד
נהניתי מדבריו הטובים והישרים ,עכ״ז הנני רושם לפי
סדר דבריו את אשר נלענ״ד להעיר.
א) איתא במסכת דרך ארץ פ״ה "לעולם יהיו כל בני
אדם חשובין לפניך כליסטים והוי מכבדן כר״ג,
ומעשה ברבי יהושע שהשכים אצלו אדם ונתן לו אכילה
ושתיה והעלהו לשכב ונטל סולם מתחתיו ,מה עשה אותו
האיש ,עמד בחצי הלילה ונטל את הכלים וכרכן בטליתו
וכיון שביקש לירד נפל מן הגג ונשברה מפרקתו,
לשחרית השכים רבי יהושע ומצאו כשהוא נופל ,אמר לו
ריקה כך עושים בני אדם שכמותך ,אמר לו רבי לא הייתי

יודע שנטלת את הסולם מתחתי ,אמר לו ריקה אי אתה
יודע שמאמש זהירים בך" .ושפיר מסתבר כדעתיה דמר
שממעשה זה שמעינן רק שמותר או צריך כל אדם
לשמור על ממונו ולהזהר גם מבשרים כמו מליסטים אבל
לא נשמע משם שמותר גם לבייש אותם ,וגם נראה שאם
אותו גנב לא היה בהול כל כך לבצע גניבתו לא היה בא
כלל לידי בזיון וכ״ש לנזק של חבלה ,כי היה רואה
שהסולם איננו והיה מבקש מבעה״ב להביאו ,והיה דן
אותו לכף זכות שהסילוק היה לאיזה צורך ולא להיות
נעלב מזה ,ומה שנשברה מפרקתו היה רק מחמת רוב
הבהילות שלו ,וממילא לא שמעינן כלל מהך עובדא
שמותר לגרום חבלה לגנב וכ״ש שלא לסכן חיים
בשבירת מפרקתו דחשיב כמת שמטמא מחיים.
ב) מש״כ מר להוכיח מב״מ כ״ד ע״א "מר זוטרא
חסידא אגנוב ליה כסא דכספא מאושפיזא חזיה
לההוא בר בי רב דמשי ידיה ונגיב בגלימא דחבריה אמר
היינו האי דלא איכפת ליה בממונא דתבריה כפתיה ואודי".

ומשמע שע״פ חשד גרידא מותר להכות וא״כ נימא דכש״ב
דשרי לביישו ולצערו ע״י פתיחת התיק עכ״ד.
א .ע׳ מנח״ש ח״א סי׳ ז׳ (עמ׳ נ״ה).

שלמה

לא

יתכן דמר זוטרא רק "אמר" את זה לעצמו ולא
לאחרים ,וקרא אותו לדבר אתו ביחידות .וחקר
אותו וראה שגם שיקר וכפר דלא נגיב כלל בגלימא
דחבריה ועוד מיני חקירות באופן כזה שלאחר החקירה
ידע ברור שהוא הגנב ולפיכך כפתו עד שהודה ,ועיקר
כוונת הגט׳ הוא ללמדנו שהאומד הדעת של מר זוטרא
ממאי דנגיב בגלימא דחברו שהוא גם חשיד על גניבה
היה נכון ,ורק להרא״ש שגם הלקהו שפיר צריכים לומר
כמו שהביא כת״ר מהחפץ חיים כלל ז׳ סי״ב ,דמד״ת
אסור להכות אפי׳ לב״ד כש״כ ליחיד אפי׳ על סמך
אומדן ויסוד חזק ,והמעשה של מר זוטרא היה לצורך
שעה ע״ש.
ג) מש״כ כ״ת לתמוה על היסוד הנ״ל ,דאם אמנם כדי
להציל ממון אין איסור של הלבנת פנים ,כיצד יתכן
דבכדי להציל שלש נפשות לא הותר איסור זה וכתב
לחלק ,דמה שהתירה התורה להציל ממונו ע״י הלבנת
פנים של הנתבע הוא רק במה שנוגע לנתבע שיש טענה
כלפיו ,אבל במעשה יהודה ותמר לא היה יהודה הנתבע
של תמר ,דחיובה של תמר בשריפה היה מפני שזינתה
אלא שהיתה יכולה להציל עצמה ע״י שתלבין פניו של
אדם מן הצד ,עכ״ד.

תמר ודאי ידעה שלא נכשלה וגם לא הכשילתו בעבירה
שחייבים עליה מיתת בי״ד ,וא״כ אף שיהודה לא
ידע ואמר הוציאוה ותישרף ,מ״מ הרי יש לה עליו תביעה
חזקה על זה ששגג ופסק שלא כדין ,וא״כ עדיין קשה
הרי בכה״ג בממון אם אחד חטף חפץ מחברו מפני
שטעה וחשב שזה שלו והלה גנבו ממנו ,הרי פשוט
הדבר שהנחטף מותר ודאי לתובעו בבי״ד ולהוכיח
שהחפץ הוא שלו אף בכה״ג שהחטיפה המבוהלת תגרום
להחוטף הלבנת פנים ,וא״כ למה לא היתה תמר חייבת
לתבוע את יהודה ולעשותו נתבע על זה שבשגגתו פסק
שלא כדין ולהציל בכך ג׳ נפשות קל וחומר מממון,
ויהודה אינו חשיב סתם כאיש אחר אלא צריך להחשב
ממש כנתבעא.

ד) ומש״ב שדוקא לגבי הנתבע שיש לתובע טענות
ושנאה אליו התירו לתובעו למרות שמביישו בכדי
לא לעבור על לא תשנא ,משא״כ במעשה תמר שלא היה
לה שנאה כלפי יהודה על מעשהו ,שהרי אדרבא היא
שגרמה למעשה זה ,ממילא אין התיר להלבין פניו ,עכ״ד.
אם אחד רוצה לגרום בשוגג להרוג עובר וכי מותר
להאשה להמנע מהצלתו מפני חשש של הלבנת פנים,
הרי מצוה להציל עשוק מיד עושקו אפי׳ בשוגג וכ״ש
להציל נפש של עובר ,וא״כ אף שתמר היא עצמה גרמה
לכך מ״מ למה לא תציל שני העוברים בגלל חשש הלבנת
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פנים הרי בן נח נהרג על עובר וגם מחללים שבת להצלת
עובר ,וכמדומה דאין זה שייך כלל להא דבי״ד אין
ממתינין למעוברת וסוקלין אותה ואת עוברה ,דמ״מ
בכגון דא היא ודאי חייבת לעשות כל טצדקי להצלתם,
אפי׳ אם הרודף הוא שוגג וגם רק ע״י גרמא ,וכ״ש רק
להלבין את פניו.
ה) מש״כ שהתורה נתנה זכות לכל אדם שיוכל להציל
את ממונו מיד עושקו ואין בזה איסור של הלבנת
פנים והונאת דברים והעשה של בצדק תשפוט עמיתך,
והאריך בזה מר עפ״ד הרמב״ן (ויקרא י״ט ,י״ז) והרמב״ם
בסהמ״צ מצוה ר״ה דהא דשרי לתבוע בדיני ממונות את
חבירו הוא בכדי שלא יעבור על לא תשנא את אחיך
בלבבך ,ולכן אם התביעה קשורה בהלבנת פנים של אדם
אחר שאינו הנתבע אסור ,דכלפיו אין לי השתא שנאה,
עכ״ד.
צ"?{ ביורש הבא עם שטר שפלוני לוה מאביו והנתבע
טוען ומוכיח שהשטר הוא מזויף הרי בכה״ג הוא
ודאי מעליב את האב וגורם בכך צער ובזיון לבן לשמוע
שאביו זייפן ,ובזה הרי הבן אומר בפירוש שאינו יודע
כלום ואין לו להנתבע שום שנאה עליו על זה שהוא
תובעו ואילו את האבא הרי גם לאחר שיתברר ישנאהו
על הזיוף שעשה ,ומשכחת נמי במי שתובע מיורש
שאביו גנב ממנו חפץ ,והיורש מביא מסמך שאביו קנה
אותו בדמים ,ואפי״ה רשאי ודאי התובע לצער ולהלבין
פניו של היורש ולהוכיח שאביו גנב וגם זייף אע״ס שעל
היורש עצמו אין לו עליו שום שנאה .ועכ״פ לדעתיה
דמר צריכים לומר שגם על מי שאינו כבר בחיים יש שט
של נתבע ואם גם יפסיד ממונו הרי תתגבר שנאתו עליו.
גם צ״ע אם האיש הזה ראה באביו של היורש שעבר
עבירה להכעיס ובאופן שרק הוא בלבד יודע עליו
שהוא רשע להכעיס דאע״ג שאסור לו אפי׳ להעיד בבי׳־ד
וכ״ש שלא לפרסם קלונו לאחרים ,אבל מ״מ הוא עצמו

ודאי מצוה לשנאתו כמו״ש בפסחים קי״ג ע״ב .ומעתה
כיון שאת האב בלא״ה מצוה לשונאו כדין ,וכי אפשר
לומר שיתחייב להפסיד ממונו מפני זה שאם זיופו יגרום
בכך הלבנת פנים לבן ולכל המשפחה ,וכמדומני שבזה
קשה לומר דמ״מ טוב יותר שלא לשנוא אותו גם עבור
זה שבזיופו הוציא ממנו ממון שלא כדין כיון דבלא״ה
מצוה לשונאו ,ותו ראם כדבריו שההיתר של הלבנת פנים
הוא רק כדי להמנע מלאו של לא תשנא היינו צריכים
לומר לו דעדיף טפי שכדי להמנע מהלבנת פנים של
היורש שימחול לו את הממון ולאחר שכבר מחל הרי
אסור לו לשנאו עבור הזיוף כיון שכבר מחל ,וכמו״ש
כת״ר להוכיח מדברי הרמב״ם פ״ו ה״ז מהל׳ דעות
ומספר החינוך מצוה של״ח ,ואם כדבריו אין זה רק מדת
חסידות אלא מן הדין הוא צריך לעשות כן בכדי להמנע

מהלבנת פנים שהוא כעין רציחה ,ועל כרחך צ״ל שכך
הוא הדין שבממון אינו חייב כלל להפסיד בגלל הלבנת
פנים ,ואין זה רק כדי להמנע מלאו דלא תשנא.

ומיהו בענין זה נתעוררתי להוסיף עוד דוגמא ,פשוט
הדבר שאם אחד תובע מחברו ואומר לו בפה
מלא ראיתי בעיני שגנבת ממני חפץ ,והדין הוא שבי״ד
מחייב את הנתבע בשבועת היסת ,ואף שהתובע יודע
שהגנב חשוד להשבע גם על שקר ,אפי״ה מותר לתובעו
בבי״ד ואינו צריך לחשוש בזה שלאביו ולכל משפחתו
יהיה ממש הלבנת פנים שהרי עלבון גדול מאד לשמוע
שאומרים עליו בפני בי״ד שהוא גנב ,ונמצא דאף
שהתובע יודע שמסתמא ישבע לשקר הרי הכשיל בכך
את הנתבע בלאו דלא תשא שכל העולם נזדעזע עליו,
וגם שנאתו עליו תהא עכשיו הרבה יותר חזקה ממה
שהיה קודם ,וגם בני המשפחה כולם ישנאוהו על זה
שטוען עליו שהוא גנב ,ואפי״ה דין הוא שמותר לתובעו
בבי״ד ,ונשמע מזה שההיתר לתבוע בבי״ד אינו רק כדי
להמנע מלאו דלא תשנא.
ו) מש״כ מר ע״פ הגמ׳ בב״ב קנ״ד ע״א אמר להם אי
אתם רשאים לנוולו ,ובתום׳ "יורשים אינם רשאים
לנוולו בשביל הירושה דלא מידי יהבי" .וביאר דבריו,
ע״פ יסודו הנ״ל דהתורה התירה ביוש חבירו רק בנתבע
כלפי התובע שלא יעבור על לאו של לא תשנא ,משא״כ
ביורש כלפי המוריש ,ועפ״ז כתב דהוא הדין .הנותן
מתנה לחבירו ואח״ב חזר בו וכד׳ ,והמקבל כדי לזכות
במתנה יצטרך להלבין את פני הנותן ,אסור לו לעשות כן
"דלא מידי יהבי" ,עכ״ד.

חושבני*

דלאחר שהמקבל כבר זכה והנותן משקר ורוצה
לבטל את המתנה ודאי ישנא אותו המקבל וגם

חשיב כנתבע.
ז) במסקנת .דבריו כתב כת״ר ע״פ מש״כ בחו״מ סימן
ע״ה פתחי תשובה סק״כ בשם התומים" :שהבע״ד
בעצמו שמסתבר לו מאד שזה שחושדו גנבו יכול
לתפוס".

ולענ״ד יותר פשוט שאי אפשר כלל לומר שיהא אדם
מותר לתפוס מחשוד ולומר דלבו אנסו ,וכל
הנדון דהתם הוא דוקא בכה״ג שלדעתו ברור שהוא הגנב
אבל לא כשהוא רק חושדו.
וגם מאי דמסיק שמותר להגיד לעוזרת "הנני חושד
אותך בגניבה" ,לענ״ד אין זה כ״כ פשוט ,ואם כדי
שלא יעבור על לא תשנא ,צריך הוא לגבור על עצמו
שחלילה

לשונאה

רק

מפני

חשד

ולא

להלבין

פניה

ולעבור על אביזרא דרציחה ,או להתנהג כהרמב״ם בהל׳
דעות הנ״ל במרת חסידות למחול ולא לשנוא ,ולכן

מנחת
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אפשר דעדיף טפי לפטר אותה מפני החשד בדרכי שלום
ולא להלבין פניה.
ח) בשאלה השניה ,באופן שהיו בבית כמה אנשים
וחושד באחד והלה טוען שמוכן להבדק בתנאי
שכולם יבדקו .חושבני שיכול לומר בפירוש לכולם שהוא
חושד אמנם רק באחד מבלי לגלות שמו ,אלא שאותו
חשוד אינו מסכים לחיפוש אלא א״כ יחפשו אצל כולם,
ומסתבר שבאופן כזה אינם צריכים להעלב .ומה שהביא
כת״ר מהגמ׳ בב״מ כ״ד ע״א דמוכח ממעשה דמר זוטרא
דבלא הרגלים לדבר של חזי דנגיב בגלימא דחבריה אסור

לחשוד בסתמא במי שהיה באכסניה ,אף שברור שהכוס
נגנב ע״י אחד מהנמצאים שם ,הרי יתכן דבאושפיזא היו
שם עוד אנשים שכבר הלכו משם וגם אפשר שהגנב כבר
היה לו זמן להטמין את הכוס במקום אחר ונמצא שלא
היה אפשר למצוא ודאי את הכוס ע״י חפוש ,אולם
בכה״ג שעדיין לא יצא שום איש וברור הדבר שע״י
הפוש הגניבה ודאי תימצא אפשר דשפיר מותר לחפש
אצל כולם ,דכיון שע״י זה ודאי ימצא הגנב אף גם הם
מצווים כולם בהשבת אבידה וכ״ש להציל עשוק מיד
עושקו ,ולכן לא פשוט אצלי מה שכתב שאין היתר
לחשוד ולחפש אצל כולם גם אם ברור הדבר שהכוס
ודאי נגנב ע״י אחד מהם .ומה שכתב דכן משמע
מהרמ״א בסי׳ ע״ה סי״ז ,צ״ע דכדי לחייבו שבועה שפיר
מסתבר דצריכים דוקא שיהיה הוא לבדו ,אבל לברר ע״י
הפוש אצל כולם מנלן דאסור וכדאמרן לעיל ,וכת״ר הרי
מיידי בכה״ג שודאי תימצא הגניבה ע״י החפוש ,ובזה
כולם מצווים על כך.

ט) מה שמוכיח מזה שמותר להשביע את המודה
במקצת ,אע״פ דברור לתובע שהנתבע נשבע לשקר,
דה״ה דשרי לשים פתיון בפני אדם שחושד בו שגונב
אע״פ דעי״ב מכשיל אותו בלאו דגניבה.

נראה דשאני התם דכללא הוא דכל היכי דאיכא למיתלי
לא אסור משום לפני עור וגם כאן איכא למיתלי
שיודה ולא ישבע (טוב שכת״ר יראה במה שכתבתי
במנחת שלמה סוף סי׳ ז׳) וכן בניוול המת דאיתא בגט׳
ב״ב הנ״ל ,דהלוקח יכול לדרוש שהמוכר שמת יבדק אם
היה גדול בשעת המכירה ומכירתו קיימת ג״כ נראה דכיון
שרק ע״י זה יכולים לברר אם היה קטן או גדול אין
הלוקח מכשיל שום איש ,ורק הבנים שחייבים בכבודו
צריכים לוותר ,משא״ב בפתיון הרי ממש מכשיל אותו
לעבור עוד פעם על לאו של לא תגנובו ,ואפי׳ אם יפקיר
תחלה את הפתיון עדיין הוא מכשיל בנתכוין לבשר חזיר
ועלה בידו בשר טלה ,אך אעפי״ב אינני חושב שטוב
לפטר אותה מהעבודה מפני החשד מאשר לברר ע״י
פתיון וצ״עב.
ב .ע׳ מנחת שלמה ח״א סימן ל״ה אות ד׳.

שלמה

לג
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תשובות קצרות בעניני חו״מ
א .מזיק צעצוע השוה רק לקטן
ב;נין מזיק לחברו דבר שלכל העולם אינו שוה כלום
ורק שוה לניזק בלבד ,כבר דן בזה הנתיבות בסי׳
קמ״ח והוכיח מהמבואר בגט׳ ב״ק פ״ט ע״א דאם הטובת
הנאה של הכתובה שייך לבעל ואם תמכור כתובתה
בטובת הנאה לא יהיה לה כלום יכולים העדים המוזמים
לומר לה מאי אפסדינך אע״ג שהאשה יכולה לטעון דכמו
ששוה לאחרים לקנות ולשלם דמים כך גם שוה לי אע״פ
שאינני יכולה למכור ,והוכיח מזה דאם אין הניזק יכול
למכור ולקבל דמים ליכא כלל דין תשלומין.

והדברים הם לכאורה תמוהים ,הרי יכולה שפיר למכור
ולקבל דמים אלא שיש לה הסכם עם הבעל
שהכסף שייך לבעל אבל ברור הדבר שגם לה שוה כסף
ספק זה .רק התם שאני שהרי הספק ׳הוא בעיקר ההיזק
וכיון שהוא ספק ודאי פטורים מלשלם ,אך כאן דיכולים
למכור ולקבל דמים אע״פ שהוא ספק ה״ז ודאי הפסד
וצריכים לשלם אבל אם האשה אינה יכולה למכור תו
הו״ל רק ספק ושפיר פטור המזיק מלשלם ובישיבה
הארכתי בזה.
ו?$תה נשוב לדידן ,צעצועי ילדים ודאי שוים כסף ורק
בצעצוע שכבר השתמשו בו אין רוצים לקנות
ולשלם דמים ,ומסתמא גם אתה כוונת לכך ,כי אין
להעלות על הדעת שאם אחד שיבר כסא או שלחן
שבעליהם עדיין יכולים להשתמש בהם הרבה שנים ועבור
השימוש משלמים כסף דודאי חייב כדרך ששוה לכל
אדם לעצמו בביתו את ההשתמשות ,ואין זה שייך לגרמי
או דבר הגורם לממון כי זה ממש ממון לכל אדם.

ב .בדבר משקל לתנוקות שאינו מדויק
עש״ק פר׳ שמות תשמ״ה
למע״ב הרה״ג מוהר״ש פלמן שליט״א

אחרי •תת ברכה כראוי הנני משיב בקצרה מה
שנלענ״ד.

חושכני כיון שהלאו דאורייתא הוא רק במכניסו לבית
על דעת לשקול ולרמות כמו״ש המנ״ח בתר״ב
וברנ״ח מהרשב״ם ,ואילו לא ע״מ לרמות איסורו רק
מדרבנן ,מסתבר דיש לסמוך ע״ז דמשקולות כאלה שידוע
דאינם עשויים למו״מ ואינם מדויקים ,אין שום מקום
לטעות וה״ז דומה לאתרי דחתימי שאמרו בגט׳ ובשו״ע

ח

רש״י

מנחת

בבא קמא  -ב״ז נן״ב

ד״ה בשה קנם הוא .ומשמע רק
בושת .אולם רש״י כפרק החוכל

<פ״ד

ע״ג ד״ה ופגם) כמכ ,רכושה אינו קנס שהרי
אינו קצוב דהכל לפי המכייש והמחכייש ,ע״כ.

ואולי מפני שכאן זה "קצה" קצוב שהרי אמרו

לרכוכה שלש וכו׳ ,אכל לא מסחכר .ודעה
הרי״ף דצער וכושה חרוויהו הויין קנס ,עיין
כדכריו כסוגיין .והרמכ״ס (פ״ה מחונל ומזיק ה״ו
וה״ס מחייכ כהודה כג׳ דברים ופוטר כנזק
וצער ,עיי״ש.

בסוגיא דעביד איני ש דינא לנפשיה
בדברי הרא״ש בסוגיין

כרא״ש <םי׳ ג׳) מכואר ,דכל הפלוגחא היינו
רק אם מוהר לו גס להכוחו ,כלומר

ויש לעיין לדעת הרא״ש סוף פ״ק (שי׳ כ׳)
דמפיסה כקנס הוי מכת עכיד איניש דינא,
עיי״ש ,א״כ יהיה רשאי גס להכות ,וצ״ע.

אם יש לו סמכות להיות כמו דיין .וצ״ע אס

אין פסידא למה יהיה מותר להכותו .אולם כאמה

גם כמש״כ שם הרא״ש דכהלואה אסור למשכנו,

קשה אמאי חשכינן ליה עכיד דינא לנפשיה ,הרי

כיון דכעינן ששליח כי״ד יעמוד כחוץ וכו׳,

כעוכדא דגרגותא הוה ליה אפרושי מאיסור גזילה,

כדכחיב (דברים כ״ד י׳> לא מכא אל כיתו וגו /ואס

דלכו״ע מומר להכותו כדאמרן לקמן (כ״ח ע״א).

חכל כו חייב לשלם ,צ״ע הרי דכרים פשוטים הס,

וי״ל דמיירי דההוא גכרא היה שוגג ,דסכור היה

דאיסור מורה ולאו מפורש הוא ,וכודאי שאסור
להכותו ,והרי זה דומה כאילו כמכ הרא״ש שאסור

אלא דא״כ צ״ע לאידך גיסא ,דככגון דא דהוי
שוגג פשוט הוא דאין לו רשות להכותו,

להכותו שישלם לו כסף כשכת ,ואדרכה היה צריך
הרא״ש לומר שאם הלוה הכה אותו שלא יטול

שיומו הוא.

ואפילו כמקום פסידא מהיכ״ת יכנו ,כיון שהלה

ממנו שהוא פטור ,מפני שכדין הוא מכה אומו.

סכור דכדין עכיד ואינו חייב לשמוע כקולו .הגע

ואם כוונת הרא״ש לענין כדיעכד ,שאס הכה
אומו המלוה חייה לשלם ,א״כ אין זה שייך

עצמך ,שנים שכאו לקנות כהמה ,אמד משך

כרה״ר ולא זכה וכא השני ומשך כסימטא וזכה,

וכי יוכל גס להכותו כלי פסק של דיינים .וע״ע
מש״כ כזה להלן

(ד״ה גמה שהקשנו).

ואולי הרא״ש כאן לא מיירי לעני! לכתחילה
אס מומר להכותו ,אלא מיירי לעני!
דיעכד ,אס הכהו כדי להציל אח שלו חייכ או
לא .אכל גס זה תמוה ,דא״כ למה מיירי הרא״ש

לפלוגמא דעכיד איניש וכו׳ ,דכגמ׳ מיירי כדכר
שעושה כדין אלא שעכיד אותו לנפשיה כלא לכא

לכי״ד ,וכהא כאמת כדיעכד לכו״ע דינו דין,

וא״כ עיקר הטעם הכא כגוונא דהרא״ש שכדיעכד
אין דינו דין ,הוא מכיון שאין זה כדין ,דעכר
על לא מכא אל כיתו ,ואין כזה חידוש כלל.

לענין הכאה ,והרי ממילא הוא ,דאם כדיעכד

והנה צ״ע אס כא "לגבות" כלומר ליקח הדכר
לעצמו ולא כמור משכון ,דככהאי גוונא אין
לאו דלא תכא אל כימו ,אך יתכן שזה ממש גזל כי

לכו״ע ,וא״כ עיקר הטעם הכא דחייכ כהכאה

איך אפשר "לגבות" כלי הסכמתו ,והרי ביד

היינו משום דאין זה כדין ,ולא חידש הרא״ש

הלוה להחליט איזה חפן ליתן למלוה לגכוח ממנו.

שום דכר כזה שפירש הנפקא מינה לעינן הכאה.

אך יתכן שיגכה ממנו ויאמר לו אם אינך

כדעכיד דינא לנפשיה הוי דינו דין ,הרי פטור
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שלמה

ט

מסכים להגבומני מפץ זה ,ממבע אומי אח״כ

שאם אחד בא לחטוף ממני ממון ,שמומר גם
להכוחו ולדחוף אומו ,אף שישבור רגלו ,באופן

מיירי הרא״ש ,לאשמעינן דאין למלוה רשומ

שאי אפשר בדרך אמרח .וצ״ע ,שהרי אם אחד
בא לגנוב ממני כל ממוני וכי יהיה מומר לי

ועיין בשו״ע (שי׳ ד׳) וברמ״א במוכס משכון עבור

לדחוף אומו למוך הים ,ולהמיחו ,וא״כ כיון

חוב ,דאינו רשאי ,וי״א דוקא בחובו ממש
וכו׳ .וכתב הסמ״ע (סק״ג) דלגבי מוב שכירומ וכדו׳

דאיסור רציחה לא הומר ,מאי שנא דלהכוחו

לדין ולא שאני אמנע אומן .ואולי גכהאי גוונא

לעשוח כן ,ואש חבל בו חייב לשלם.

ודאי יכול לתפוס רק מיירי דבא להכומו .והט״ז

ולחבול בו מומר.
ואולי כיון שחזקה אין אדם מעמיד על ממונו
כדאמרינן בסנהדרין (ע״ב ע״א) ,ממילא

השיב מעובדא דברכוח (ה׳ ע״נ) ,דרב הונא נענש
על שגנב זמורות מאריסו והחם הרי לא הכהו.

הוה ליה רודף ,ובאמח שרי להורגו ,מ״מ באופן

אולם בביאור הגר״א (ס״ק ט״ס כמב דהחס לקח

שברור שאין לו דין רודף על בעל הממון ,וכגון

אמ״כ לבי״ד .ולפי״ז יחכן שהסמ״ע סובר דכל

שיודע בודאי שלא יהרגנו (עיי״ש בע״ב) ,בודאי
שאסור לו להרגו ,וצ״ע דמנלן שמומר להכומו

שנוטל למשכון ודאי עושה בהימר ולא דמי כלל

ולעשותו בעל מוס וכדומה ,וצ״ע רב.

רב הונא לעצמו (ולא במורח משכון) מבלי להזמינו

לעובדא דרב הונא ,ורק כשרוצה "להכות" דהיינו
עושה דין לבצע אח הדין על ידי "הכאה" ,לזה

באיזה אופן עביסזיגיש ז׳ינא לנפשיה

אין לו רשוח ,וזה דומה לדרב הונא שרצה ליקח

שם ,עביר איניש דינא לנפשיה .והוא מן
המורה (ועיין בדרט דוד) ,דבמקוס פסידא
הוי סברא .וגס שלא במקום פסידא למ״ד דעביד

לעצמו מבלי להזמינו לדין .וע״ע מש״כ בזה להלן.

איניש וכו׳ ,היינו כיון שהוא נוטל אח שלו ,מאי

"_.במה שהעירו האחרונים על הגמ׳ ,מדוע אין כאן
ענין אפרושי מאיסורא מצד האיסור גזל * ,

טעמא יצטרך לטרוח עצמו לילך לפני כי״ד ,כיון

אולי י״ל דבממו! לא שייך כלל ענין אפרושי

שיודע בעצמו שכך הוא ,וגס יוכל לברר אר.״כ

מאיסורא ,כמו דחזינן שמומר לבעל דין להשביע

אס הלה יתנגד לו.

אח חבירו אע״ג שמכשילו בלפני עור .אולם החס

רק צ״ע אם אמנם יודע שהחפץ הוא שלו אבל

ימכן דהטעס הוא משום שאינו חייב להפסיד ממון

יודע שהנמפס אינו יודע מזה ,אס יוכל

(עיין מנתח שלמה קמא סי׳ 1׳ ענף ד׳ אות

למפוס ממנו כיון שיודע שהנחפס אינו יודע.

בשביל כך

נ׳-ג׳) .גס יתכן דבממון ,הרי הוא נוגע בדבר ולאו

דאפשר מה שמוכח מהרא״ש הנ״ל והשו״ע

כל כמיניה להחליט על דעח עצמו שהצדק עמו.

ד׳) דיכול גס להכוחו ,היינו כשברור לו שגס

(סי׳

השני יודע שזה שלו ,ומוכן אח״כ לברר גס אח
והנה הפלוגחא דעביד איניש דינא לנפשיה,
דלדעח הרא״ש מיירי לענין להכומו היינו

כדי להציל ולהוציא אח שלו ,אבל ברור הדבר

זה שחבירו יודע וממכרין לגזול.
ולענין אס רשאי להכותו שלא במקום פסידא
למ״ד דעביד וכו׳ ,עיין בנחיבוח המשפט

* א״ה ,עיין מש״כ בזה האמרי בינה (דיני דיינים סי׳ ט׳ ד״ה והנה) גליוני הש״ס (כ״ח ע״א ארש״י ד״ה

איסורא) קובץ ביאורים (אוח י״ג).
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שם (שי׳ ד׳) ,וברא״ש הנ״ל משמע דשט.

שלמה

פקדון .אולם המפרשים שם חולקים על זה,

עיי״ש כפמחי משוכה (סק״ג).
עיין לעיל דהבאנו מש״כ כאן כרא״ש ובנימוק״י

דאסור עכ״פ לתפוס כמורת משכון מפני

צ״ע כטעמו של ר׳ יהודה דלא עכיד איניש
דינא לנפשיה אלא כמקום פסידא ,אכל

כל זה דוקא נהלואה ולא בדכריס אחריס כדמוכח

לא כמקום דליכא פסידא ,והרי הוא נוטל אח

שאסור למשכן חוץ לבי״ד (5״מ קי״ג ע״א) ,אולם

י׳),

וגס הרי מקנו חכמים דין
כשו״ע שם (סי׳
חפיסה כקנסות .ועיין כקצוה״ח (סי׳
וסי׳ ק״ה סק״ד) שמכאר ,דאי אפשר לתפוס אלא

שלו ,וא״כ למה לו להפסיד זמן ,וט פסידא
דטורח וזמן לא חשיב הפסד.

צ״ז סק״ב

ונ״ל

את החפץ עצמו שהוא שלו ,אכל לא מהני
מפיסה לגוכיינא אס המפץ איננו שלו ,ואילו

דמן התורה שפיר שרי ,רק חכמים תיקנו
כדי לנעול דלת כפני עושי עולה שיחטפו

ויכו ,ויגידו שמוכנים אח״כ לכרר כפני בי״ד

למשכון סוכר דאסור מן התורה אפילו אס יכוא

שהם עושים כדין ,ולכן אסרו חכמים .ונמצא

לידי הפסד ,ואסור לתפוס גם שלא כעדים כדי

לפי״ז ,שאפילו אם יש לו הפסד אלא שהוא רק
מסיכה צדדית ולא כגוף הדכר ,שפיר חשיב כאילו

אולם כפתחי תשוכה (ריש סי׳ ד׳) הכיא שהשער

אין לו הפסד ואסור כל זמן שההפסד לא ניכר

המשפט ועוד חולקים וסוכרים דכמקוס פסידא

כגוף הדבר.

שיהיה לו מגו ,עיי״ש (סי׳ צ״ס שהוכיח כן.

רשאי לתפוס ולמשכן שלא כפני כי״ד ,כדי

שיהיה נאמן כמגו.
ברם נראה דגם לשיטתם רשאי לתפוס רק אס
אח״כ יספר לו שתפס למשכון ואז יהיה

(וע״ע לקמן ד״ה שם ,בן בג בג .ובדף

כ״ס ע״א ד״ה משבר ,מהשטמ״ק) וצ״ע.

גם

נראה פשוט דלמש״כ המרדט (סי׳ ל׳> כשם

מהר״ס מרוטנכורג
ועוד) אור זרוע (באף ועוד רכים מקמאי הרי
(דפוס פראג סי׳ מחק״ס

נאמן כמגו ,אכל אס מתכייש לספר לו וישאר

דכל ההיתר להכותו הוא דוקא ככהאי גוונא

החפץ אצלו אסור ,כגון אחד שיודע כחכירו שחייב

שהוא יודע ומוכן להוטח כפני כי״ד שהנתפס

לו עשר פרוטות וממכייש למוכעו בבי״ד ,דאסור

יודע שהחפץ הוא שלו אלא שרוצה לגנוב ,משא״כ

לרמותו וליטול ממנו אתה חפץ ולא להודיע לו

ככל דכר שטעון טרור כפני כי״ד לדעת הטן,

גם אח״ב טון דלאו כל כמיניה לעשות גוביינא,

אינו רשאי כלל להכותו אעפ״י שהטן כמותו,

רק יכול לתפוס למשכון ,וא״כ צדן להודיע לו

טון שאין השני מחויב ליתן לו מה שרוצה בלי

עכ״ס אח״כ .אמנם כחכ בקצוה״ח (סי׳ ע״ב ס״ק
כ״נ> דזוזי רשאי לתפוס לגוכיינא[ ,וכתב שם

פסק דין ,ואין לו להתחשב עם מה שהוא אומר,
ולכן נהי דרשאי לחטוף ,אבל הלה רשאי להתנגד

הטעם טון דמעות יכול לגכות לעצמו כלא שומת

וממילא דאין לו רשות להכותו .קיצורו של דבר,

כי״ד אין זה דומה לשאר חפצים דצרין שומת

שהזכות להכותו הוא רק אם העוולה של השני

כי״דן ,ולענ״ד אין זה כרור *  .ועיין כקצוה״ח

היא פשוטה וברורה.

(סי׳ ד׳) מהזוהר לא לתפוס גס אם יש לו ממנו

ויש

לעיין אם עושה אדם טן לעצמו גס על ידי

* א״ה ,עיי״ש שהקצות נחלק בזה עם החומים ,והחומים כאמת ס״ל דגם מעות אי אפשר לתפוס לגוביינא
כלא בי״ד ,וע״ע כשו״ת הטכ״ש (סי׳ שצ״ו).
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שליח ,דהנה בשו״ע (סי׳ ד׳> נזכר רק דלא עביד
על ידי עכו״ם ,אבל על ידי ישראל אפשר דשפיר

".תוד״ה

שלמה

יא

אלא .צ״ע אולי מיירי כשיש רק אפשרות
של שבור אח שיניו היינו ליכנס בפרהסיא

דמי ,ובכהאי גוונא שהשליח יודע שהאמח הוא

ואינו יכול ליכנס בסחר ,ואל חיכנס שלא ברשוח,

כדבריו כגון שהוא עצמו ראה או יודע שיש עדים.
ונפקא מינה גס לעני! חפישח קנס בזמן הזה

היינו בלי להודיעו דאח שלו הוא נוטל ,וזה שסיר

שכתב הרא״ש <ס׳׳א סי׳ כ׳) דהוא משום עביד
איניש דינא לנפשיה ,אס יועיל גס על ידי שליח.

אסור אפילו במקום הפסד ,ט למה לו להיראות
כגנב אס יכול להודיעו דשלו נוטל ,ומנין להמוס׳
שבן בג בג אומר שאסור בכל אופן אפילו כשהוא

חלש ואינו יכול לשבור שיניו ,ואינו יכול להוציאו

אלא בגניבה ובהסחר.

אל תיכנס לחצו חביון
שם ,בן בג בג .עיין בתוד״ה אלא שכתבו,

גם

דאיירי בדליכא פשידא דבאיכא פשידא שרי
להיכנש שלא ברשות .והיינו דבכהאי גוונא שיש

צ״ע מנלן להחוס׳ דבשביל הפסד מומר
להיראות כגנב* ,ואם מצד הסברא ,צ״ע

אס מומר גס בכהאי גוונא שלא יוכל אח״כ

הפשד ,נהי דלכמחילה צטן להחרחק מחשד שלא

לברר בבי״ד כגון שרק הוא מטר כלי שלו ,ואין

יהיה נראה כגנב ,אבל מ״מ אינו צריך להפסיד

עצה אחרח אלא לפתוח ביתו בלי רשוח ולהוציא,

בשביל כן.

ובזה

משופקני טובא בגוונא שכחבנו לעיל <ד״ה
צ״ע) ,באחד שהזמן שלו שוה כשף ויפסיד

על ירי זה שיטרח לעמוד אתו בדין ,ואף דבלאו

דאולי גם זה שט.

צ״ע

בכל הני דמהני מפיסה כגון בקנס ,או
בספק ,או בקיס ליה בדרבה מיניה ,אי

הכי הרי הלה ימבענו שיחזיר לו מה שנטל,

חשיב כהפסד ומומר לתסוס בכהאי גוונא שנראה

ויצטרך לבטל זמן ולעמוד בדין ,עיין ביש״ש ,אן

כגנב.

כשיתבענו חבירו ,יברור זמן סה שלא גורם לו

הפסד ,אן אם לא יטול עכשיו הוא מפסיד כסף,
דמסמבר שגס בזה רשאי אע״פ שנראה כגנב

וצ״ע.

הרי״ף

פסק כרב נחמן בטני ,דעביד איניש
וכו׳ .וממה רטנו אפטם (מדפס על

הרי״ף שם) הט השאלה היא רק אס מומר או

בהשבח אבידה שזה בשב ואל מעשה אין
אדס מחויב להפסיד אפילו פרוטה משלו

אסור ואין זה טנא .ונראה דמ׳׳מ יסוד הנידון
הוא בטני ,אס יכול לעשות מעשה בי״ד אס

אס אין בי״ד שיכול להחנות בפניהם ,כדאיחא

לאו ,דאפילו אם הספק הוא אס מומר להכוח

במתני׳ (נ״מ ל׳ ע״נ) היה בטל מסלע וכו׳ ,אס

או לא ,היינו נמי ספק אם יש לו סמכות של

אין שס בי״ד שלו קודם .וצ״ע איך הדין הכא,

בי״ד לביצוע הטן ומיקט שסיר טנא .ועיין

והנה

וט אס נכנס שור לגינה ויש משש שיקלקל ירק

ברמב״ס (ס״ב מסנהדטן הי״נ> שפסק גס כן

שוה פרוטה ,האם יהיה מומר לגרשו אף בכהאי

כהט״ף ,וכתב שם בהגהות מיימוני (אוח ה׳)
שגס רבינו אפטם חזר בו.

גוונא שכל השור ילך לאיבוד.
* א״ה ,עיין מנסח חנוך (מצוה רכ״ד) ובפי׳

פערלא לרס״ג (ל״ח צ״א ד״ה לכאורה) ובמש״ב החזו״א

(אבהע״ז סי׳ כ״ז סח״ח).
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לי*

בבא קמא  -כ״וז ע״א

שלמה

דף כ״ח ע״א
שור שעלה על גבי חביוו

הכי בשור מם חשיב ליה הגמ׳ פסידא.

גט' ,ת״ש שור שעלה וכו׳ מאי לאו במועד
וכו׳ .והיינו בכהאי בוונא שיש עדים דאי
לאו הכי מי יאמין לו אמ״כ ואנשי איכא ססידא.

בגט׳ להלן מוכח שגס ספק פסידא נקרא
הפסד ,שהרי משני בעבדא גנבא ,והרי
בעבד "גנב" היינו רק חשש שמא יגנוב ,ואפילו

וכיון שכן צ״ע אס העליון שוה פי עשרה
־"י״״לגהמהמון ,מה טעם יהיה מומר לשומטו ,גס

הכי מספק הפסד סגי כמו בודאי הפסד ,וא״כ
צ״ע דחמיד חשיב דאיכא פסידא ,שהרי אפילו

למ״ד דעביד איניש וכו' ,והרי אפשר שהעליון

אס השור הוא מועד ,יש לי ספק שמא שיין

יפול וימות ,בו כזמן שאפילו אם יגח אח החממון

השור לקטן או שמא חתר ויצא למוץ ,או נפרצה

לא יהיה לו הפסד ונמצא שאין זה כלל דין .גס

בלילה אי נימא דבהני עביד איניש דינא לנפשיה

צ״ע למ״ד דעביד איניש וכו׳ ,אם ע״י השמיטה

וכנ״ל.

וגס מיירי שהעליון עשיר ,ויש לו מהיכן לשלם.

ודאי ימות אם גם זה שרי

(וע״ע לקמן ד״ה שם,

ושמט 6מ שלו).

ויל״ע

שם ,ושמט את שלו .צ״ע דמאי פרין ,והרי
כל המחלוקת של ר׳ יהודה ור׳ נחמן

בכהאי גוונא שהעליון איננו אשם כלל
כגון שנפרצה הדלת בלילה והשור יצא

מבואר ברא״ש (סי׳ ג׳) דהיינו לענין אס מומר

והזיק ,דבכהאי גוונא הוה ליה נמי פסידא,

גם להכומו ,ט ההכאה כבר מסור לבי״ד ולכן

שהרי יהיה פטור מלשלם ,אס מומר לדחוף

נחלקו אם יש לו כח בי״ד או לא ,אבל למנוע

אח העליון ולהרגו כדי להציל את שלו ,כיון

ולהציל ודאי יכול לכו״ע .ואולי כיון שיבול לצאת

דהעליון סו״ס איננו אשם כלל *  .ועיין בשו״ע

היזק והפסד לעליון ,הרי זה דומה כאילו הוא

וסי׳ שפ״ג ס״ב) במי שלקח חפץ של חבירו
לסמוך בו דבר שלו ,ובא בעל הבית והוציא

מכה אומו.

חפץ שלו ונשבר החפץ העליון ,שנוהג כל

שם ,אי הכי .עיין מוד״ה ואי ,דמפרש לקושיית
”*7*3הגמ׳ דמטעם שהוא בהול צריך להיוח

הדינים האמורים כאן.

פטור אפילו בשדחפו ,ודמי דגם במס היה לו
צ״ון בשן ורגל ברה״ר אס מומר לו להזיק לשור

לשמטו וכו׳ .אולם כיון דדחי ליה למאן דאית

המזיק ,דאפשר דכיון שהמורה פטרה ,אולי

ליה דלא עביד איניש וכו׳ שלא במקום פסידא,

גס לענין זה לאו דינא הוא להפסיד אח המזיק.

ומשום הכי מוקי ליה בחס דאיכא פסידא ,א״כ
יש מקום לומר דלהלכה דמוקמינן לברייתא שפיר

הרי גס כן פטור על חצי מעיקר הדין ,ואפילו

במועד ,דעביד איניש וכו׳ אפילו במקום דליכא

אולם בתם למ״ד וט״ו ע״א) פלגא נזקא קנסא,

* א״ה ,המהרש״ל (5״מ צ״ג ע״ב) כמב להדיא דאפי׳ היכא שיש הפסד לעליון וכגון כשנפק״מ לכושרא דחיומא

אפ״ה שרי .ובשו״ת חוח יאיר (סי׳ קס״ה) כמב שדין עביד איניש ונו׳ נאמר רק כאשר המזיק עשה נכוונה ואז
יכול הניזק להציל עצמו ,ועיי״ש היאך מישב סוגיין ,ודברי רבינו זצ״ל קאי להחולקים.
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מנחת

שלמה

בבא קמא  -כ״ת ע״א

פסידא ,א״כ הדטנן למאי דנקטינן בס״ד ,דבחס

יג

דאסור לשבר דרך הליכתו ,כמו כן צריך לילך

גס אם דחפו פטור כיון שהוא בהול .אולם

בזהירות אם יש לו זמן.

הרמב״ס (פ״ו מחובל ומזיק ה״ס פסק גס בחם

(ד״ה הא שברה) ומוס׳ (ד״ה נועמא)

דמ״מ חייב (ונמש״ב האבן האזל שם ה״ה) ,והוא
מפני שכן גס מסמבר ,דהיה לו לשומטו ולא

יעיין רש״י
דמשמע דנחלקו אי בממלא חביות חשיב

איכא פסידא או לא .ולפי״ד י״ל דליכא בינייהו
פלוגחא לטנא אלא דכל אמד מיירי באופן אחר
אם יש לו זמן להקיף וכדו׳ או לא.

שמט כדדחי בגמי.

ממלא חצר חביוו חביות
שם ,משבר ויוצא .ועיין בחוס׳ שכמנו שלא

ובשטמ״ק

הטריחוהו לסדרן זה על זה .אבל צ״ע

משמע שאפילו מפסיד ריווח מחמת
הזמן גס כן נקרא רק טורח ,ולא
חשיב דאיכא פסידא*.

דמ״מ באדם בטלן שאין לו שוס הפסד ,מהיכ״ת
נימא שמומר להיות משבר ויוצא ולא יהיה חייב

לסדרן זה על גבי זה.

צ״ע איך שרי לשבור דבזה ששובר הרי הוא
מונע מעצמו מצות השבת אבידה ,שהרי
איש אחר שרואה את המטות ,צריך לסדרם כדי

וקיק ברמב״ס (פ״ו מחובל ומזיק ה״ה) דמשמע
שאסור לו לשבר בכוונה ,אפילו אס רוצה

שבעל החצר לא ישבור ,שהרי בזה שמילא חביות

לעבור ,אלא רשאי רק לדרוך עליהם דרך הליכחו,

בחצר מטרו עדיין אין כאן אבידה מדעת ,וא״כ

ואינו צריך להשגיח שלא ישברו ע״י זה.

איך לא יהיה מוטל על בעל המצר עצמו מצוה
זו ,ובמה הוא גרע מאחר .ועיין ים התלמוד,

ועיי״ש

בהשגות על מש״כ הרמב״ס דנכנס
ויוצא כדרכו וכל שישחבר בכניסתו

וביציאחו פטור ,וכמב על זה הראב״ד וז״ל,

ומלא הרועים .גס משכחת שהמעמיד היה שוגג
כגון שהעמיד כדי חלב עבור בעל החצר ,וחשב

אפשר לדין זה כשלא נחן לו רשוח למלאות ,אבל

שזה לטובתו ,דאין יתכן שיהא מותר לשבר.

נתן לו רשוח למלאות חייב( ,והסטס הטור

(חי׳

שע״ט) להראב״ד) .ונראה דהראב״ד לא בא לחלוק

הרא״ש

על הרמב״ס אלא לבאר דבריו .ונראה בטעמו,

כתב לעיל (חוף חי׳ א׳) בדעת הרי״ף
שפסק כר׳ אילעא דאין דרכן של בני

דאס נחן לו רשות למלא את המצר גס נגד

אדם וכו׳ ,דטון דלא קיי״ל כשמואל ור׳ יוחנן

הפחח ,נעשה כהבטיח לו שלא יהיה משבר ויוצא,

דמוקי למתני׳ דהמניח את הכד ובא אחר ושברה
פטור ולא אמטנן דאיבעי ליה לעיוני ומיזל ,טון

(ועיין ביש״ש חי ח׳).

ונראה

דמייט באפילה או בקרן זויח ,כ״ש דלא קיי״ל

דכו״ע מודו להרשב״א דלעיל
ד״ה א״ל מאה) ובכל האופנים שמומר

כרב ,דמוקי לה המס בממלא רה״ר חביות,

לשבר ,מ״מ היינו רק כשיודע בעצמו שאין לו

ובפשוטו כוונתו דאם ליח לן טעמא דר׳ אילעא

אפשרוח אחרת ,ועל כגון דא נאמר ויראת

דאין דרכן של בני אדם וכו׳ ,הט דגם אפילה

מאלקיך שהוא דבר המסור ללב ,ואס יודע בעצמו

וקרן זויח לא הוי אונס כ״ש "ממלא".

(ב״ז ע״ב

שיש לו זמן אסור לו לשבר ,וכמו דס״ל להרמב״ס

ווה

תמוה ,הט מבואר בסוגיין דמוחר גם לשבר.

* א״ה ,ע״ע לעיל (כ״ז ע״ב ד״ה צ״ע בטעמו) ובמה שציינו שם ,וצ״ע.
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יד

בבא קמא  -כ״ח ע״א

שלמה

ואפילו להרמב״ם הנ״ל שאוסר בכוונה ,מ״מ

(מ״ח ע״א) ,גבי נכנס לחצר בעל הטח שלא
ברשוח ,דקאמר נהי דאיח לך רשומא לאפוקי,

מצד כללי הפסק ,דאס שמואל ור׳ יוחנן אנו

לאזוקי ליח לך רשוחא ,דמזה הוטח הרמב״ס

דוחיס אוחס מהלכה אע״ג שחמיד הלכה כמומס

דבטימא דנרצע מייט דוקא בלאפרושי מאיסורא,

כ״ש שדוחין אח רב עבור ר׳ אילעא ,ובכל גוונא

ואי לאו הט אסור להזיקו .ואמנם גס לפשטא

סמור מנועם דאין דרכן של בני אדם וכו׳.

דסוגיין דלמ״ד עביד איניש וכו׳ יכול לסלקו

שלא בכוונה קשה .וע״כ דכוונח הרא״ש רק

ולהכוחו ,מ׳׳מ פשוט הוא שצטך מחילה להזהיר

אוחו אבל אם מיד מכהו לא.

נרצע שכלו ימיו

שם,

ת״ש מנין לנרצע שכלו לו ימיו .מוכח
דלרב נחמן אפילו בלי שוס פסידא מ״מ

שם,

יכול לגרשו מניחו וגס להכוחו אס אינו רוצה

לילך ,טון דהא גופא שהוא מחעכב בביחו שלא

ת״ל לא תקחו כופר .ונראה שצדטס
דרשא רק לענין זה שרשאי גס להכומו,

אבל לא לעצם הדין דעביד טנא לנפשיה ,דמשמע

ברשום הוא שלא על פי דין .ולפי זה הוא הדין '“לעיל שידעינן ליה מסברא דטון דבטן עביד לא
נמי בכל אדם הנכנס לביח חבירו ובעל הניח

טרח .אך מסחבר יוחר ,שהכל הוי רק אסמכתא,

אומר לו לצאח ואינו יוצא ,רשאי גס להכומו

דהט אמרן שטן זה שייך גם בכל האנשים

אע״ג שלא יהיה לו שוס הפסד אם ילך אחו

הנכנסים שלא ברשות ,ולא בנרצע לבדו ,וע״ב

לבי״ד ,והוא קצח פלא.

דהוי רק אסמכתא.

ואולי משוס כך הרמב״ם
עיי״ש נלח״ה) כחב וו״ל ,נרצע שכלו לו
“׳ימיו ורבו מסרב בו לצאח ואינו רוצה לצאח וחבל
(ס״ג מעגדיס ה״ה,

בו פמור שהרי נאסר בשפחה .ומשמע דפסק
להלכה כהמסקנא דקאי לענין איסור ,אבל בלאו

שם,

והשתא איסודא .ורשאי כל אדס להכות
אח חבירו כדי למונעו מאיסור .ולענין אס

גם במניעת קיוס מצוח עשה הוא מכה עד
שחצא נפשו או שלענין זה צריטס דוקא סמוטם,

הט אין הט נמי דאסור להכוחו .אך יחכן גס

עיין בקצוה״ח (סי׳ ג׳ סק״א) ובמשובב נמיבוח

לומר בדעח הרמב״ס איפכא ,דמה שיכול לגרשו

(שם) שצטטם סמוטם.

ולהכומו פשוט הוא מכח עביד איניש טנא

לנפשיה ,ואשמעינן רק שגס למונעו מאיסור יש
לו רשוח להכוחו.

אמנם

לטנא ימכן דיש לחלק ,שאס סחס רוצה
לעמוד בביח חנירו ומודה הוא שאין זה

ועיין

לעיל (ט״ו ע״א) שכחב שם הנצי״ב מוואלאזין
ז״ל דגס לאפרושי מאיסורא לא יוכל לכפוח

אלא מומחה ,וחמוה מכאן* .ואולי שאני הכא
שהרב אשס קצח בדבר זה ,ט הוא הרי נתן לו

שפחה ,וע״כ עכשיו שנאסרה עליו צדך להפטשו

טחו ומקומו ,אסור להכומו ,אבל אס טוען שיש
לו רשוח לעמוד כאן וטוען שעומד כדין ,הרי

דגם כן רשאי להכוחו .גס יחכן שהשפחה היא

רוצה להשאר ממיד בביתו ,ויכול להכומו ולסלקו.

שלו ,וכשאינו מפטשה ממנה הטהו כמסייע בידו

ועיין במשנה למלך שם שהוטח מהגמ׳ להלן

לעבור עבירה ,אבל בעלמא שרואה מי שעובר

ממנה .והוא הדין אס נמן לו לאכול ואינו מברך

* א״ה ,עיין בהעמק שאלה (שאילחא כ״ו אוח ו׳) מש״נ בזה הנצי״ב ליישב סוגיין.
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איסור ,ימכן דבעינן מומחה כדי להכוחו.

ובכלל

אממה על הגמ׳ ,דאס כפשוטו דהבריימא
אמי לאשמעינן דיני אפרושי מאיסורא,

מאי איריא שנקטו דין זה גבי נרצע ,ודוקא
גבי רבו ,ומיפוק ליה דהכי הוי בכל המורה,

שלמה

טו

עביד איניש דינא ,צריך הוא במחילה להחזיר

מה שחפס ואמ״כ לעמוד בדין ,משא״כ לדידן
אין צריך להחזיר ושפיר יכול להעמידו בדין
קודס שהחזיר לו מפיסחו ,ולכן כחב דאין סומרין

אח הדין .והואיל ולא הזכיר הרמב״ס דעדיפא

גס איש אחר שאיננו כלל רבו ,אס רואה אדם

מיניה ,שאם חבל פטור ,מוכח שאין לו רשות

שרוצה לעשומ עבירה רשאי להכומו כדי למונעו.

להכוח .ואף שהלח״מ (שס> דייק מלשון הרמב״ס

אך לדעח הנצי״ב דבעלמא בעינן מומחה כדי

שכחב וז״ל :יש לאדם לעשות דין לעצמו אס

לכפוח אפילו לאפרושי מאיסורא אמי שפיר,

יש בידו "פח" ,שיכול להכוח ,דבריו חמוהין,

____ ,וכמש״כ דרק בנוגע להרב גילמה מורה שיכול

עייש״ה.
אך א״כ דמדייקינן מהא דלא הזטר שמותר

שלענין זה עדיין הוא כמו רבו שרשאי להכותו

להכוחו ,דמוכח מזה דאסור להכותו ,ע״כ

לעשוח כן ומהטעמים שכחבנו לעיל .וגס אפשר

שפיר חמה הנחלת דוד דאמאי לא הזכיר שמותר

לעת הצורן.

הנה הזכרנו דממהו על הרמב״ם דאף דפסק
(פ״ב מסנהדרין הי״נ> כר׳ נממן דעביד איניש
דינא לנפשיה ,מ״מ פי׳ <פ״ג מענדיס ה״ה) להדין
דנרצע שכלו לו ימיו לענין אסור .ועיין במשנה

להפסיד לו ממון ,וע״כ דמוכח מזה דאסור
להפסיד לו ממון .אן אפשר דסמך הרמב״ס על
מה שכמב גבי שור עליון ומממון.

אך בעיקר מה שפירשו שהרמב״ס סובר דהקושיא
מנרצע הוי למרוויהו ט אסור להכות וכנ״ל,

למלך שס שמירץ בשס המהרש״ן ש״הכאה"

צ״ע דא״כ למה לא סמכו קושיא זו לקושיא

אסור להרמב״ס ,כלומר אי ליכא פסידא( ,תהו

מוקצוחה אח כפה ,דהא בשניהם מייד לענין

דלא כהרא״ש בסוגיין דלמ״ד דעביד וכו׳ אפילו

הכאה ,ואמאי הפסיק בינייהו במ״ש מממני׳ דלא

במקוס דליכא פסידא ,שרי גם להכותו ,עיי״ש),

מיירי לענין הכאה .גם בעיקר הדבר צ״ע לומר

שהרי בהפסד אמרו בחשש גניבה ,דשרי לחבול

דלכו״ע אסור להלקומו ,דהא בההיא דגרגוחא
משמע להדיא דלר׳ נחמן פטור על ההכאה גס

בו.

ועיין

בנחלת דוד שחמה על המהרש״ן מלעיל
גבי שור עליון דשרי לשומטו ,ולמ״ד

בדליכא פסידא ,כדקאמר המס בגמ׳ מאה פנדי
בפנדא למחייה ,אפילו למ״ד לא עביד איניש

דעביד איניש וכו׳ היינו אפילו במועד דליכא

טנא לנפשיה במקום דליכא פסידא ,במקום
פסידא עביד וכו' ,משמע דלמ״ד דאף בדליכא

הרמב״ס (ס״ו מחוגל ומזיק ה״ו וה״ז) ,הרי שמומר
להפסיד ממון .ולכאורה ממוה על ממיהתו ,הרי

פסידא עביד איניש דינא לנפשיה ,הרי בכל גוונא

פסידא כמבואר בגמ׳ שס ,וכן משמע מדברי

יכול להלקוחו[ ,וכדעח הרא״ש הנ״ל].

המס רק מפסיד ממון ולא חובל בחבירו.

תוד״ה מנין .לפי זה הוא הדין נמי דמצי

אולם כוונתו ,דבאמח ברמב״ם
שם) כשהביא הדין דעביד איניש טנא,
כמב רק שמומר למפוס וגס שאס מפס אין

למינקט הבטיחא כגון אס הרב שחרר
אוחו בעל כרמו ,אפילו במוך זמנו ,דהוא אינו

סומרין הדין .ונראה כוונתו ,דלר׳ יהודה דלא

רוצה להשמעבד בו והעבד אינו רוצה לצאח.

(נהל׳ סנהדרין
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שלמה

טעמא דצתקל הא שברח חייב

לנפשיה ,דבמורה לא נזכר שהצדק היה עם בעלה,

גט' ,ת״ש המניח את הכד וכו׳ .מה שלא
הקדים להקשוח במחילה מהמשנה ,היינו

ומשמע דמשכחח לה גס באופן שהבעל היה הרודף,

מפני שהקושיא היא רק מרב וכמו שפירשו רש״י
וחוס׳ ,אלא דמקשה למ״ד דעביד וכו׳ ,מפני

שמ״רב" נשמע לכו״ע .ועיין בזה בשטמ״ק.

ובקיקר

וא״כ האשה ביישה אח השני שלא כדין ,ויש ליישב.

והנה

לקמן ברא״ש (סי׳ י״ג> מבואר ,דהוא הטן
אח עבור אחיו וכדומה כל מי שלבו כואב

לו על זה שמטס בו רשאי להכוח חבירו .ובסיום

דבריו כחב גם על סמם אנשים ,אבל בכל אופן

דברי רש״י וחוס׳ דפי׳ דהקושיא מרב
דמוקי לה בממלא וכו׳ ,צ״ע קצח טון

צריך שידע שהשני המחיל להכוח .וא״כ לא מובן

דההלכה כעולא איך פריך הגמ׳ בסמס .אולם

למה האטך הרא״ש לומר במחילה רק על אב

הכוונה כמש״כ ,דעכ״פ מ״דרב" נשמע לדידן
דלא עביד איניש טנא ,דהא לא מסמנר דפליגי

ואח ,טון שסיים אח״כ על כל האנשים ,והרגיש
בזה היש״ש

(סי׳ כ״ז).

נמי בהא( ,וכן כחב בנחלת דוד).

והנה

שם,

שאינה יכולה להציל ?"י דבר אחד.

מה שפרש״י דפריך דחזינן מהכא דלא
עביד איניש דיכא לנפשיה אפילו במקום

מוכח דשליח בי״ד גס כן רק בכהאי גוונא

פסידא ,והסוס׳ כמבו דהכא חשיב ליכא פסידא
טון שיכול להקיף .נראה דרש״י וחוס׳ לא פליגי

שט ,דאי לא חימא הט מאי פדן הגמ׳ אי
הט לפלוג וליחני בדידה וכו׳ ,הא י״ל דאשמעינן

בעיקר הדין ,ובכהאי גוונא שיכול להקיף ולילך

דשליח בי״ד בכל גוונא שט ,משא׳׳כ אשה דוקא

בדרך אחרח ,גס לרש״י אסור אליבא דרב יהודה,

בשאינה יכולה להציל ,אלא ע׳׳כ מוכח דלא שנא.

טון דמה שצטך לטרוח הרי סובר דלא עביד
טנא לנפשיה ,אלא דרש״י סובר דמיירי הכא

ועיין בכובע ישועה שהביא בזה ממלוקח.

בסתמא בכל ענין גם כשאין דרך אחרח ,כדמוכח

דרך הרבים עוברת בתוך שדחו

מקושייח הגמ׳ לעיל (כ״ו ע״ב> דאי כרב מאי
איריא נמקל אפילו שבר נמי ,ולא זכרו דהקושיא

שם,

ת״ש הרי שהיתה דרך הרכים ?וברת.
ממוה מאד ,כיון דלהס״ד רשאי לעשוח

רק לרב נחמן .והחוס׳ אינם סוברים כן ,ולדידיהו

חליפין ,א״כ מאי טעמא לא יכמוב ויודיע שהוא

שפיר מצי מייד באופן שיש לו דרך להקיף טון

אוסר אח עובט דרטס בקונם לא לעבור דרך

דמייט ברה״ר ,ומשוס הט חשיב ליכא פסידא.

שדהו בלי רשוח.

ועיין במהרש״א על מש״כ המוס׳ ולא דמי לחצר,

וקיק מוד״ה ולינקוט ,דס״ד השמא דשלו לא

ובמהר״ס פי׳ באופן אחר.

הגיעו לפי שאין יכול להזמין כל עוברי

דרטם לבי״ד .והקשה בנמיבוח המשפט

(סי׳ ד׳

וקצותח את כפה

סק״ג) ,דמ״מ הט כמו דפטך הגמ׳ למ״ד עביד

שם ,ת״ש וקצותה את כפה .אע״פ שהאשה
כגוף אמר מבעלה ,מ״מ גם סמס אדם
יכול להציל אח הנרדף ע״י הכאה ,כמו שנביא

איניש וכו׳ ,לנקוט פזרא וליחיב ,כמו כן מקשי

להלן בסמוך מהרא״ש (סי׳ י״ג) ,עיי״ש .אך צ״ע

מאי דמדמי לה הגמ׳ כלל לעניד איניש דינא

לכו״ע טכול לעשותו ע״י שליח בי״ד או שהוא
עצמו יממנה מבי״ד לשלוחס .ומירץ דצטטם לדון
אוחם בפניהם ,דהא דבעלמא שלא בפניו הוא
רק מחקנח חכמים ,והכא שהוא גרס לכך לא
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למלקות אבל איסור השני שפיר חייל וכמו״ש בגמ׳
לקוברו בין רשעים גמורים ,ג״כ י״ל כדברי האחרונים
שחדשו דהיכא דלא שייך חזי לאצטרופי למלקות שסיר
מותר ח״ש כיון דעיקר הלמוד הוא .מקרא דמכל חלב
(עיין יד המלך חמץ ומצה) ,משא״כ אם נאמד דהא
דחזי לאצטרופי בא רק להכריח שהשיעורין לא נאמרו
כלל לענין איסור ,נראה פשוט דתו לא בעינן כלל
שיהא ראוי בפועל ממש להצטרף למלקות כיון שדבר
זה מלמדנו דכללא הוא בשיעורין שלא נאמרו אלא
למלקות ולא לענין איסור .וכיון שכן נראה דהכא
ממנ״פ אסור בחצי שיעור דאם כאופן הראשון הרי
נאסר שפיר בח״ש מחמת הנדר ,ואם כאופן הב׳ אסור
בח״ש מחמת יוהכ״פ כיון שאין צריכין כלל שיהי'
ממש חזי לאצטרופי ונמצא שלגבי ח״ש אין זה איסור
חל על איסור אלא על היתר ,ואדרבה נלע״ד דאיכא נמי
לספוקי שיתחייב לפי״ז גם בשיעור שלם מחמת יוהכ״פ
משום דאפשר דמה שנאסר בחצי שיעור חשיב כמוסיף
או כולל גם לגבי עיקר חלות האיסור על יוהכ״ם כיון
שאמרנו דאפשד שאין איסודא דחצי שיעור תלוי דוקא
בחלות האיסור של שיעור שלם רק נראה דלהסוברים
שאיסוה״ג לא חשיב מוסיף ועיין בלח״מ פ״ט ממא״ס
ה"ו דהוא משום דאין לוקין אהנאה כ"ש דהכא לא
חשיב מוסיף מחמת חצי שיעור ,אבל מ״מ בחצי שיעור
ממש שפיר נלע״ד דממ״נ אסור וכדאמרן[ .נתברר
אח״ב דעצה זו של שבועה נמצאת בדף האחרון של
דרושי הגאון בעל חמדת שלמה עיי״ש].

לידי אכילת שיעור שלם ,מסתבר דבנדר נמי אע״ג
שהוא לא אסר על עצמו אלא שיעור שלם מ"מ ממילא
בא חוק התורה ואוסרתו בע״ב גם בחצי שיעור משוס
סייג וגדר[ ,אפשר שבנד״ד כיון דלא משכחת כלל
שיעבור על איסור שלם לכו״ע איסורו רק מדרבנן] ורק
אם נפרש דהא דחזי לאצטרופי אין זו נתינת טעם אלא
הוי רק מעין ראי׳ והוכחה שהשיעורין לא נאמרו אלא
לענין מלקות ולא לענין איסור ,והיינו משום דאל״ב אין
מצטרף לחייב על אכילת כזית בכדי אכילת פרס ותפ״ל
שהאיסור הוא רק במשהו האחרון ומה שאכל קודם
בהיתירא הוא דקאכיל ,ובאמת הקשו כעי״ז בירושלמי
תרומות ס״ו ה״א עיי״ש בסי׳ הגר״א ,ותירצו דמודה
רשב״ל שאם רוצה לאכול כשיעור מתחיל האיסור
מתחילה אף בפחות מכשיעור ע״ש ,אמנם ר׳ יוחנן אינו
סובר חלוק זה ומכריח מזה שכל עיקר ההלכה בשעורין
לא נאמרה אלא למלקות אבל לענין איסור כדקאי קאי
דגם פחות מכשיעור אסור ,ולפי״ז שפיר מצינן לומר
דבאיסור שבא ע"י עצמו כיון שמפורש אמר שאינו
אוסר על עצמו אלא שיעוד שלם מותר שפיר בח״ש
אפי׳ מדרבנן.
וכמו כן נלע״ד דמה שאנו אומרים דבכה״ג דלא חזי
לאצטרופי מותר ח״ש ,תלוי ג״כ בשני
הפירושים הנ״ל דאם כאופן הא׳ דהוא משום סייג
שפיר י״ל דבכה״ג דלא מחויב על שיעור שלם לא
אסרתו תורה בחצי שיעור ,ואף לפי מה שהכריעו גדולי
המחברים דהא דאין איסור חל על איסור הוא רק

מן
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ל,פג

לב

בדין עשיית חבלה לאב ואם
לשם רפואה ♦
א) לענץ הזריקות :ראשונה נראה אמנם השאלה
חמורה ,דהרי הב״י סתם בשלחנו הטהור
יו״ד סי׳ רמ״א סעי׳ ג׳ כשיטתו בב״י עפ״י דעת הרי״ף
והרא״ש שס״ל אפי׳ לצורך רפואה ג״כ הו״ל שגגת ח;ק
ומדינא הוא דאסור אפי׳ בליכא אחר (ומובא גם
בב״ח) ,א״כ אף שהרמ״א פסק להיתרא בליכא אחר
אפשר שיש להחמיר קצת יותר ,ומה גם בנ״ד שיש
להאשה בעל החייב ברפואתה ,ואף אם אינו רוצה מ״מ
אין הבן רשאי להכניס עצמו בספק שגגת חנק ,וכמו
שכופין את הבן לזון את אביו לפי מה שהוא יכול
(יו״ד ר״מ ה׳) כמו״ב כופין אותו גם לרפאותה ע״י

אחרים ,בפרט שהפוסקים סתמו ולא התירו אא״כ "הם
מסתכנים או מצטערים".
אולם אחרי שמצד אחד הלא הרמב״ם ודעימי׳ ס"ל
כי רב ומר ברי׳ דרבינא שהחמירו על הבן
(כשיש אחר) הוא רק חומרא בעלמא ושלדידהו שפיר
מסתבר כיון שהבן עושה הזריקות בחנם יש גם אידך
טעמי׳ דמר להקל — הנה מצד השני כבר כתבו
הפוסקים שכל עיקר האיסור הוא שמא יחבול ללא
תועלת ועד״ז בחדושי הר״ן סנהדרין פ״ד ע״ב שכתב:
וטעמא דדב דלא שביק לברי׳ דילמא הביל ה״ט שמא
יעשה חבורה לאביו ללא צורך היינו שיחשוב ליטול

*) מתוך תשובה להגאון מוה״ר יחיאל מיכל טוקצינסקי זצ״ל
בספרו "גשר החיים" ח״ב ,בדבר חובש מומחה אם רשאי לעשות

לאמו וריקות לפי פקודת הרופא.
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הסילוא ויחבול במקו״א אבל הקזה לרפואה מותר כפי
שמותר להקה לאחר ואפשר לאסור להקה מה״ט
שלפעמים יטעה ולא יבוק בהוריד ויעשה חבורה
במקו״א שלא לצורך עכ״ל .אגב נלענ״ד להעיר ע״ז
שב׳ הר״ן שם "שהרופא המומחה כשיטעה ברפואותיו
איננו שוגג אלא אנוס דברשות הוא מרפא ואין לו אלא
מה שעיניו רואות" שלכאורה הוא נגד פסק השו״ע סי׳
של״ו א׳ "ואם המית ונודע לו ששגג גולה על ידו"
והמקור ה״ה מתוספתא ,וצ״ע' ,וכ״כ גם הלבוש
ועוד פוסקים שהחשש הוא שמא יחבול יותר ממה
שצריך ,א״כ גבי זריקות שעפ״י רוב אין זה עושה כלל
חבורה מסתבר שאין להחמיר.
ב)  S3חדושו דמר דכשעושה הבן בחנם וליכא אחר
בחנם הר״ז כליכא אחר — בדומה לזה מצאתי
ביפה ללב ח״ג רמ״א שכתב בזה״ל :ואף אם יש שם
אחר !,הוא בשכר ובנו עושה בחנם וניחא לי׳ לאב
בחנם רשאי ,ועי׳ משק ביתי אות ס״ט ,עכ״ל ,וגם בנ״ד
הלא אנו שומעים שאין ביכולת וברצון האס ובעלה
לתת שכר ,וניחא לה בחנם ע״י הבן.
עוד סעד גדול להיתר יש במ״ש המנחת חנוך (מ״ע
מ״ח) דהא דמבע״ל בש״ס להקת דם לאביו,
היינו שלא ברצון אביו ,וכן הני אמוראי דלא שבקי
ליטול להם קוץ דילמא יעשה חבלה שלא לרצק אביו,
אבל אם אביו מוחל ומצוה ע״ז אינו חייב ואינו עובר
כלל וכן בחובל בחברו עכ״ל .2לעג "ד יש הכרח גדול
לדבריו כיק שאזהרת מכה אביו ומכה חברו מחד קרא
נפקא וגבי חובל בחרו ברשות קיי״ל בחו״ם סי׳ תכ״א
סעיף י״ב שאם א״ל בפירוש ע״מ לפטור שהוא פטור
(מכש״כ לדעת הרמ״א בטוח"מ ת״כ דקיי״ל שאם דרשי
לחבול בעצמו) ,ומפורש גם פסק הרמב״ם בהל׳ חו״מ
ס״ה ה״א שאזהרת הלאו מחובל בחברו הוא דוקא
״דרך בזיק״ — ,א״כ הה״נ בחבל באביו דרך רפואה
גם שלא לצורך והוא נטל ממנו רשות גם על הטעות
שאין לחוש לשגגת חנק ,מכש״כ לפי״מ דמקשי׳ לי׳
נמי לתשלומץ דמכה בהמה שאץ חיוב תשלומין היכא
שעושה ברשות.

ואף אמנם מכל שאר הפוסקים נראה דלא נחתו לחלק
בחובל באו״א בץ אם נתן רשות לבין אם לא
נתן רשות ,מ "מ דברי סברא הם ויש לצרף זה להלכה.

 >1אך אפשר ההא דאם המית גולה לא מיירי כלל שהטעות
היה בשיקול הדעת ,רק מיירי ברופא שנתכוין ליתן תרופה נכונה
ושגג ונתן לחולה תרופה אחרת ,או שלח ידו ליקה סכין יפה וטוב
לנתח בו ושגג ולקח סכין לא נקי דבכה״ג שפיר גולה.
 )2אולם אף שהמנ״ח כתב שם "אע״פ שלא מצאתי זה מפורש
מ״ם הסברא נותנת כן נלענ״ד ברור" ,ם״מ העירו לי דהשאילתות

שלמה

ג) כדבר קרנים סתומות (באנקעס) :בזה רואה אני
להוסיף להקל גם מטעמים אחרים עוד:
לעג״ד נראה דנצרר הדם הוא דוקא אם נקרע אחד
מגידי הדם ונשפך הדם בפנים באופן שאלמלא העור
המקיף הי׳ הדם יוצא ונשפך לחוץ ,אבל מה שנתנפח
ונתקבץ הדם למקו״א אע״ס שנתאדם הבשר מבחוץ אין
זו החבלה מנצרר הרם ,כדמוכח ברש״י חולק דף מ"ו
ע״ב כמש״ש בנצרר הדם "וכיק שהאדים העור כידוע
שנקרע העור מבפנים וסופו להנקב ולצאת" ,וכן מבק
אני מפירש״י בשבת דנצרר הדם הוא דוקא באופן שאין
הדם חוזר ונבלע ,וכן מלשק התוס׳ בשבת דף ע״ה
ע״א דכיק דנצרר סופו לצאת אלא שהעור מעכבו ,וכ״כ
גם הרא״ש "וסופו להנקב העור ולצאת" וכ״ה בעוד
ראשונים ,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 לי׳ להך נפוח כחבלה הרי היא
חבורה חוזרת .ולהדיא מבואר בסנהדרין שם בתוד״ה
הכחישה דלא מחויב אלא בהכחשה דלא הדרא וגם
לענק שבת איתא בשבת דף ס״ו ע״ב "סחופי כסא
אטיבורי בשבתא שפיר דמי" ועי״ש ברש״י.
וכעיקר הדבר מה דפשיט לי׳ להדר״ג טובא דבנצרר
הדם חייב בחובל כמו בשבת אפשר להעיר
דאע״ג דגבי שבת חייב משום חובל גם בכה״ג דלא
אסחתי׳ כלל מכספו אבל גבי חבלה דאו״א דמקשי׳ לה
למכה בהמה אפ "ל שאינו חייב אלא דוקא בגוונא שאם
*x
עשה כן בבהמה הי׳ חייב בתשלומק.

וחושכני שזהו הספק שמספ״ל בירושלמי (שם
בסנהדרין פי״א א׳) המכה אביו אינו חייב
עד שיעשה בו חבורה "באיזה חבורה אמרו אם
כחבורת שבת או כחבורת נזקין ,אי תאמר כחבורת
שבת אפי׳ לא חסר ,ואי תאמר כחבורת נזקק עד
שיחסר" .הן אמנם מסוגית הש״ם רילן דסריך "אלא
היקשא ל״ל "משמע דחייב אף בכה״ג דלא אפחתי׳
מכספא דאל״כ הא אצטדיך שסיר להקישא להך מילתא
דחבלה דאב דלא דמי לחבלה דשבת ,וכן גם משמע
בגס׳ שרק אם חבל לרפואה פטור מה״ט דמקשי׳ לה
לבהמה ,אבל לא לענין זה שלא יתחייב כי אם בגווני
שיש חיוב תשלומין .אבל מכיק שבירושלמי היא

בסיף שאילתא ם־ כתב במה שאסרו "האב שמחל על כבודו כבודו
מחול הני מילי כבודו אבל הכאתו וקללתו לא" ,ובהעסק שאלה
אחרי שהביא ראיות לוה הוסיף וכתב "ובאמת לא נצרכנו לראיות
אלא על בזיון בעלמא דלא מהני מחילה ,אבל קללה והכאה
פשיטא שהרי אפי׳ המקלל עצמו עובר בל״ת" ,אך עדיין יתכן
דאם האב רוצה בהקזה או בהוצאת קוץ וזה רצונו בכה "ג אין זה
חשיב מה״ת כמכה אביו.
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כנראה איבעי׳ תו אין כאן פשיטות מה שפשיט לי׳ למר
לדמותו לשבת.

ד) בדבר

שלמה

העמדת העלוקה שראה הדר״ג בזה חומר
הרבה; יש לענ״ד כמה צדדים להקל .מה

שכתר״ה רוצה לדמותה לכפתו לפני יתושים בגם׳

קפה

שפסק סוף חמה לבוא ,וקצ״ע מה שמדברי הרמ״ה
והמאירי ועוד משמע שעיקר החילוק הוא רק אם הדבר
הממית כבר נגע בו בשעת כפיתה או לא] .ואם אחז

העלוקה עד שהתחילה למצח אם בשבת או לאביו
שלא לצורך רפואה יש ח״מ (ונראה לכאורה שאפילו

סהנדרין ע״ז דרבא מחייבו מיתה ור׳ אשי דפליג הוא

נאמר שהעמדת עלוקה אינה אלא גרמא י״ל דנהי

משום דשאני יתושים דהני אזלי והני אתי ואין כאן

דפטור ממיתה יש מ״מ איסור תורה ,דרק גבי שבת

מזיק אחד משא"כ בעלוקה אפשר שלכו״ע חייב ,כנים
דבריו רק באופן שהעמיד את העלוקה וגם אוחז בה

ומחיקת השם אמרי׳ דדוקא עשי׳ הוא דאסור וגרמא

בשעה שהעלוקה התחילה
המדובר במג״א או״ח סי׳
שם ושדבר בה כתר״ה ה״ה
על גוף האדם ומשך ידו

כבי למצוץ הדם ,אבל
שכ״ח ס״ק נ״ג ובאהעו״ז
כשרק העמיד את העלוקה
בטרם שהתחילה למצח

בכה״ג ודאי דומה לכפתו לפני הארי שפטור.

!וחילוק זה מבואר גם בחדושי הר״ן ,ועי״ש בר״ן
שבכלל פסק כרב אשי והוסיף מה
שהרמב״ם ז״ל לא הביא דין זה משום שסמך על מה

שרי אבל בחבלה לאו״א י״ל שעכ״פ איסור תורה מיהו
הוי).

ובכלל

גם העמדת עלוקה (והעמדת תחבושת מוציאה
דם) היתר גמור לעשות לאו״א לצורך רפואה

אפי׳ איכא אחר מטעם פשוט אחר לגמרי ,כיון שאח"כ
יכול האב לסלקו מעליו הר״ז דומה להא דדחפו לתוך
המים או לתוך האור ויכול לעלות משם או להניח לו
גחלת על לבו שיכול לסלקו פטור .ולכן נלענ״ד
שלצרכי רפואה ודאי מותר.

סימן לג

בדיני קימה בפני חכם
ובפני אשת חבר
pSfi

וגמרינן להא מילתא (דאינו חייב לעמוד מפני רבו עד

השו״ע ביו״ד סי׳ רמ״ב סעיף י״ח "אם קראו
לרבו לקרות בתורה בצבור אינו צריך לעמוד כל

שישלים לקרות) ממאי דאמר רב האי גאץ זצ״ל דהא

זמן שרבו עומד" ,וכתבו ע״ז הפרמ״ג באו״ח מ״ז

דאמרינן המתפלל כנגד רבו שאסור לא אמרו אלא

סוס״י קמ״א והגרע״א ביו״ד שם ז״ל דהטעם הוא מפני
שהוא עומד במקומו הראוי לו ,ותמוה ,דהא מקור דין
זה הוא מהשבלי־הלקט המובא בב״י ,וז״ל בה׳ תפלה

ביחיד אבל בצבור אין לו לחלוק כבוד לרבו ומותר
מביא דין זה שלא להתפלל כנגד רבו ולא מחלק כלל

סי׳ מ״ג :יש מקומות שנהגו כשאדם חשוב עומד

בין יחיד לצבור ,ואדרבה הב״י באו״ח סי׳ צ׳ אף

לקרות בתורה שעומדים בני הכנסת על רגליהם ,אי נמי
תלמיד לרב עד שישלים לקרות ,ועל דבר זה נשאל

שמביא חלוק זה שבין יחיד לצבור משמיה דמהר״י
אבוהב והאהל מועד אפי״ה אסיק "ולענין הלכה יש
לחוש לזה אפילו בצבור" ,וגם הרמ״א בהג״ה שמעתיק

אם צריך לעמוד כל זמן שרבו עומד ,תדע שצריך אדם

דבריהם היינו נמי מטעמא אחרינא דכיון שכך הוא סדר

לעמוד מפני תלמיד חכם בתוך ארבע אמות וכיון שעבר

ישיבתו לא יחשדוהו בצבור שמקבל אותו כאלוה אבל

ד׳ אמות ישב ,ואם הוא רבו מובהק שרוב חכמתו ממנו
עומד מפניו כמלא עיניו ,וכל זמן שרבו עומד או מהלך

לא זכרו כלל טעם זה של השבה״ל דצריך שתהא אימת

גאון זצ״ל והשיב ששאלתם על מי שעומד מפני רבו

או רוכב צריך לעמוד על רגליו עד שיתכסה ממנו וכר,
ואם הוא בבית־הכנסת בצבור וקראו את רבו לקרות

בתורה אינו צריך לעמוד על רגליו כל זמן שהוא עומד
דצריך לאדם שיהא אימת צבור עליו וכל שכן במקום
גדולים וזקנים ,עב "ל ,הרי להדיא מבואר בדבריו דרק
משום כבור הצבור הוא דאינו חייב לעמוד ולא משום
דהוה כעומד במקומו הראוי לו.

ובחשק ®ה

ראשונה הי׳ נלע״ד ליישב עם "י מה
שכתב שם השבה״ל בהמשך דבריו:

להתפלל כנגדו עכ״ל ,והנה השו״ע שם בסעיף ט״ז

הצבור עליו ,ומעתה כיון דחזינן שהשה״ל לא גמר דינו
אלא מחלוק זה שבין יחיד לצבור שאין דעת הב״י ז״ל
בזה כמותו ,נמצא שצריכים בע״כ לומר דמה שפסק

בשו״ע דאינו צריך לעמוד עד שישלים לקרות הוא לאו
מטעמיה דצריך שתהא אימת צבור עליו אלא משום
דחשיב כעומד במקומו הראוי לו.

אלא

שעם כל זאת לבי בל עמי מפירוש זה בפסק
השו״ע ,ולכן נלענ״ד גם דרך אחרת .דהנה דבר
זה נראה ברור דאע״פ שהשה״ל סובר דבצבור צריך

שתהא אימת צבור עליו ואין לו לחלוק כבוד לרבו
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שו״ת מנחת שלמה חלק א סימן לב

בדין עשיית חבלה לאב ואם לשם רפואה /הערת המחבר+ /מתוך תשובה להגאון מוה״ר יחיאל מיכל טוקצינסקי זצ״ל
בספרו "גשר החיים" ח״ב ,בדבר חובש מומחה אם רשאי לעשות לאמו זריקות לפי פקודת הרופא+.

א) לענין הזריקות :ראשונה נראה אמנם השאלה חמורה ,דהרי הב״י סתם בשלחנו הטהור יו״ד סי׳ רמ״א סעי׳ ג׳
כשיטתו בב״י עפ״י דעת הרי״ף והרא״ש שס״ל אפי׳ לצורך רפואה ג״ב הו״ל שגגת חנק ומדינא הוא דאסור אפי׳ בליכא
אחר (ומובא גם בב״ח) ,א״כ אף שהרמ״א פסק להיתרא בליכא אחר אפשר שיש להחמיר קצת יותר ,ומה גם בנ״ד שיש
להאשה בעל החייב ברפואתה ,ואף אם אינו רוצה מ״מ אין הבן רשאי להכניס עצמו בספק שגגת חנק ,וכמו שכופין את
הבן לזון את אביו לפי מה שהוא יכול (יו״ד ר״מ ה׳) כמו״כ כופין אותו גם לרפאותה ע״י אחרים ,בפרט שהפוסקים
סתמו ולא התירו אא״כ "הם מסתכנים או מצטערים".

אולם אחרי שמצד אחד הלא הרמב״ם ודעימי׳ ס״ל כי רב ומר ברי׳ דרבינא שהחמירו על הבן (כשיש אחר) הוא רק
חומרא בעלמא ושלדידהו שפיר מסתבר כיון שהבן עושה הזריקות בחנם יש גם אידך טעמי׳ דמר להקל  -הנה מצד
השני כבר כתבו הפוסקים שכל עיקר האיסור הוא שמא יחבול ללא תועלת ועד״ז בחדושי הר״ן סנהדרין פ״ד ע״ב
שכתב :וטעמא דרב דלא שביק לברי׳ דילמא הביל ה״ט שמא יעשה חבורה לאביו ללא צורך היינו שיחשוב ליטול
הסילוא ויחבול במקו״א אבל הקזה לרפואה מותר כפי שמותר להקיז לאחר ואפשר לאסור להקיז מה״ט שלפעמים
יטעה ולא יכוון בהוריד ויעשה חבורה במקו״א שלא לצורך עכ״ל .אגב נלענ״ד להעיר ע״ז שב׳ הר״ן שם "שהרופא
המומחה כשיטעה ברפואותיו איננו שוגג אלא אנוס דברשות הוא מרפא ואין לו אלא מה שעיניו רואות" שלכאורה הוא
נגד פסק השו״ע סי׳ של״ו א׳ "ואם המית ונודע לו ששגג גולה על ידו" והמקור ה״ה מתוספתא ,וצ״ע /הערת המחבר/
+אך אפשר דהא דאם המית גולה לא מיידי כלל שהטעות היה בשיקול הדעת ,רק מיירי ברופא שנתכוין ליתן תרופה
נכונה ושגג ונתן לחולה תרופה אחרת ,או שלח ידו ליקה סכין יפה וטוב לנתח בו ושגג ולקח סכין לא נקי דבכה״ג שפיר
גולה +.וכ״כ גם הלבוש ועוד פוסקים שהחשש הוא שמא יחבול יותר ממה שצריך ,א״כ גבי זריקות שעפ״י רוב אין זה
עושה כלל חבורה מסתבר שאין להחמיר.
ב) גם חדושו דמר דכשעושה הבן בחנם וליכא אחר בחנם הר״ז כליכא אחר  -בדומה לזה מצאתי ביפה ללב ח״ג רמ״א
שכתב בזה״ל :ואף אם יש שם אחר והוא בשכר ובנו עושה בחנם וניחא לי׳ לאב בחנם רשאי ,ועי׳ משק ביתי אות ס״ט,
עכ״ל ,וגם בנ״ד הלא אנו שומעים שאין ביכולת וברצון האם ובעלה לתת שכר ,וניחא לה בחנם ע״י הבן.

עוד סעד גדול להיתר יש במ״ש המנחת חנוך (מ״ע מ״ח) דהא דמבע״ל בש״ס להקיז דם לאביו ,היינו שלא ברצון אביו,
וכן הני אמוראי דלא שבקי ליטול להם קוץ דילמא יעשה חבלה שלא לרצון אביו ,אבל אם אביו מוחל ומצוה ע״ז אינו
חייב ואינו עובר כלל וכן בחובל בחברו עכ״ל /הערת המחבר+ /אולם אף שהמנ״ח כתב שם "אע״פ שלא מצאתי זה
מפורש מ״מ הסברא נותנת כן נלענ״ד ברור" ,מ״מ העירו לי דהשאילתות בסוף שאילתא ס׳ כתב במה שאמרו "האב
שמחל על כבודו כבודו מחול הני מילי כבודו אבל הכאתו וקללתו לא" ,ובהעמק שאלה אחרי שהביא ראיות לזה הוסיף
וכתב "ובאמת לא נצרכנו לראיות אלא על בזיון בעלמא דלא מהני מחילה ,אבל קללה והכאה פשיטא שהרי אפי׳
'המקלל עצמו עובר בל״ת" ,אך עדיין יתכן דאם האב רוצה בהקזה או בהוצאת קוץ וזה רצונו בכה״ג אין זה חשיב
מה״ת כמכה אביו +.לענ״ד יש הכרח גדול לדבריו כיון שאזהרת מכה אביו ומכה חברו מחד קרא נפקא וגבי חובל
בחרו /חברו /ברשות קיי״ל בחו״מ סי׳ תכ״א סעיף י״ב שאם א״ל בפירוש ע״מ לפטור שהוא פטור (מכש״כ לדעת
הרמ״א בטוח״מ ת״כ דקיי״ל שאם דרשי לחבול בעצמו) ,ומפורש גם פסק הרמב״ם בהל׳ חו״מ פ״ה ה״א שאזהרת
הלאו מחובל בחברו הוא דוקא ״דרך בזיון״ - ,א״כ הה״נ בחבל באביו דרך רפואה גם שלא לצורך והוא נטל ממנו
רשות גם על הטעות שאין לחוש לשגגת חנק ,מכש״כ לפי״מ דמקשי׳ לי׳ נמי לתשלומין דמכה בהמה שאין חיוב
תשלומין היכא שעושה ברשות.
ואף אמנם מכל שאר הפוסקים נראה דלא נחתו לחלק בחובל באו״א בין אם נתן רשות לבין אם לא נתן רשות ,מ״מ
דברי סברא הם ויש לצרף זה להלכה.
ג) בדבר קרנים סתומות (באנקעס) :בזה רואה אני להוסיף להקל גם מטעמים אחרים עוד :לענ״ד נראה דנצרר הדם הוא
דוקא אם נקרע אחד מגידי הדם ונשפך הדם בפנים באופן שאלמלא העור המקיף הי׳ 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 דף מ״ו
ע״ב כמש״ש בנצרר הדם "וכיון שהאדים העור כידוע שנקרע העור מבפנים וסופו להנקב ולצאת" ,וכן מבין אני
מפירש״י בשבת דנצרר הדם הוא דוקא באופן שאין הדם חוזר ונבלע ,וכן מלשון התוס׳ בשבת דף ע״ה ע״א דכיון
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דנצרר סופו לצאת אלא שהעור מעכבו ,וכ״כ גם הרא״ש "וסופו להנקב העור ולצאת" וכ״ה בעוד ראשונים ,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 לי׳
להך נפוח כחבלה הרי היא חבורה חוזרת .ולהדיא מבואר בסנהדרין שם בתוד״ה הכחישה דלא מחויב אלא בהכחשה
דלא הדרא וגם לענין שבת איתא בשבת דף ס״ו ע״ב "סחופי כסא אטיבורי בשבתא שפיר דמי" ועי״ש ברש״י.
ובעיקר הדבר מה דפשיט לי׳ להדר״ג טובא דבנצרר הדם חייב בחובל כמו בשבת אפשר להעיר דאע״ג רגבי שבת חייב
משום חובל גם בכה״ג דלא אפחתי׳ כלל מכספו אבל גבי חבלה דאו״א דמקשי׳ לה למכה בהמה אפ״ל שאינו חייב
אלא דוקא בגוונא שאם עשה כן בבהמה הי׳ חייב בתשלומין.

וחושבני שזהו הספק שמספ״ל בירושלמי (שם בסנהדרין פי״א א׳) המכה אביו אינו חייב עד שיעשה בו חבורה "באיזה
חבורה אמרו אם כחבורת שבת או כחבורת נזקין ,אי תאמר כחבורת שבת אפי׳ לא חסר ,ואי תאמר כחבורת נזקין עד
שיחסר" .הן אמנם מסוגית הש״ס דילן דפריך "אלא היקשא ל״ל" משמע דחייב אף בכה״ג דלא אפחתי׳ מכספא דאל״כ
הא אצטריך שפיר להקישא להך מילתא דחבלה דאב דלא דמי לחבלה דשבת ,וכן גם משמע בגמ׳ שרק אם חבל
לרפואה פטור מה״ט דמקשי׳ לה לבהמה ,אבל לא לענין זה שלא יתחייב כי אם בגווני שיש חיוב תשלומין .אבל מכיון
שבירושלמי היא כנראה איבעי׳ תו כאן פשיטות מה שפשיט לי׳ למר לדמותו לשבת.

ד) בדבר העמדת העלוקה שראה הדר״ג בזה חומר הרבה; יש לענ״ד כמה צדדים להקל .מה שכתר״ה רוצה לדמותה
לכפתו לפני יתושים בגמ׳ סנהדרין ע״ז דרבא מחייבו מיתה ור׳ אשי דפליג הוא משום דשאני יתושים דהני אזלי והני
אתי ואין כאן מזיק אחד משא״כ בעלוקה אפשר שלכו״ע חייב ,כנים דבריו רק באופן שהעמיד את העלוקה וגם אוחז
בה בשעה שהעלוקה התחילה כבר למצוץ הדם ,אבל המדובר במג״א או״ח סי׳ שכ״ח ס״ק נ״ג ובאהעו״ז שם ושדבר
בה כתר״ה ה״ה כשרק העמיד את העלוקה על גוף האדם ומשך ידו בטרם שהתחילה למצוץ בכה״ג ודאי דומה לכפתו
לפני הארי שפטור.

[וחילוק זה מבואר גם בחדושי הר״ן ,ועי״ש בר״ן שבכלל פסק כרב אשי והוסיף מה שהרמב״ם ז״ל לא הביא דין זה
משום שסמך על מה שפסק סוף חמה לבוא ,וקצ״ע מה שמדברי הרמ״ה והמאירי ועוד משמע שעיקר החילוק הוא רק
אם הדבר הממית כבר נגע בו בשעת כפיתה או לא] .ואם אחז העלוקה עד שהתחילה למצוץ אם בשבת או לאביו שלא
לצורך רפואה יש ח״מ (ונראה לכאורה שאפילו נאמר שהעמדת עלוקה אינה אלא גרמא י״ל דנהי דפטור ממיתה יש
מ״מ איסור תורה ,דרק גבי שבת ומחיקת השם אמרי׳ דדוקא עשי׳ הוא דאסור וגרמא שרי אבל בחבלה לאו״א י״ל
שעכ״פ איסור תורה מיהו הוי).

ובכלל גם העמדת עלוקה (והעמדת תחבושת מוציאה דם) היתר גמור לעשות לאו״א לצורך רפואה אפי׳ איכא אחר
מטעם פשוט אחר לגמרי ,כיון שאח״כ יכול האב לסלקו מעליו הר״ז דומה להא דדחפו לתוך המים או לתוך האור ויכול
לעלות משם או להניח לו גחלת על לבו שיכול לסלקו פטור .ולכן נלענ״ד שלצרכי רפואה ודאי מותר.
** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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■ הלכות

רמב״ם

רוצות ושטיין נפש

ב ,אין הרוצח בשמה גולה אלא אם כן מת הנהרג מיד ,אבל אם חבל בו בשמה אע*פ
למיתה וחלה ומת אינו גולה שמא הוא קירב את מיתת עצמו או הרוח נכנסה
והרגתהו אפילו שחט בו כל שני הסימנים ועמד מעט אינו גולח על ידו( ,ב) לפיכך אם
כלל או ששחטו במקום שאין הרוח מנשבת בו כגון בית סתום של שיש הרי זח גולה וכן
בזה•

שאמדוהו
בחבורה
לא פרכס
כל כיוצא

ג׳ ישראל שהרג בשמה אוז העבד (ג) (או את גר תושב) גולה וכן העבד שהרג בשמה את ישראל
או את גר תושב ,וכן גר תושב שהרג את גר תושב או את העבד בשמה גולה שנאמר לבני
ישראל ולגר ולתושב בתוכם•
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הבן שהרג את אביו בשמה גולה וכן האב שהרג את בנו גולה על ידו ,במה דברים אמורים
כשהרגו שלא בשעת לימוד ,או שהיה מלמדו אומנות אחרת שאינו צריך לה( ,ד) אבל אם
יסר בנו כדי ללמדו תורה או חכמה או אומנות ומת פטור•

ף וכן הרב המכה את תלמידו (ה) או שליח בית דין שהכה את בעל דין הנמנע מלבוא לדין והמיתו
בשמה פטור מגלות שנאמר לחשוב עצים לדברי הרשות יצא האב המכה את בנו והרב הרודה
את תלמידו ושליח בית דין שהרי שגגו והרגו בשעת עשות המצות•

מעשה רסח
(ב) לכאורה קשה מובא ,דבגמרא »] בפינן חרתי,
דקאמר איבא נינייהו דשחשיה בביתא
דשישא ופרכס ,אי נמי דשחשיה נברא ולא פרכס ,ובספר
לתם יהודה ז״ל כתב דט״ס הוא בדברי רבינו ,וצריך להגיה

"ושמעו" והוא דוחק ,שהרי גם הסמ״ג לאוין פ״ה העתיק
כדברי רבינו ,גם הרב ר׳ חיים אנועלפיא בספרו עץ
החיים הניח דברי רבינו בצ״ק אמנם הפרי חדש ז״ל יישב
גירסחינו על נכק  proוידוע דגזירת הכתוב היא זו
דלענק גלות בעינן שימות מיד ,משא״כ ברוצח במזיד וכמו

שכתבו התוספות .ז< ב] שוב ראיתי בספר בתי כהונה
למורנו הרב ר׳ יצחק הכהן רפסורמ ז״ל שיישב גם הוא
דברי רבינו בלי שעות ,אך נראה שלא ראה דברי הפרי
חדש רבו ע״נג ג]

(ג) הרב כסף משנה ז״ל ,ממק מלשון רבינו או את גר
חושב ע״ע ,ולעד״נ אין צריך ,חדא ,דבפירוש
כמשנה ג״כ הביאו רבינו ,ואיך נגיה בשני מקומות ,ועוד
דהאמח נראה שרבינו הבין המשנה שאמרה משא״כ בגר
תושב ,כלומר דנשחנה דינו דע״י ישראל נהרג ועל ידו
גולה ,ועיין להתוספות יו״ש שם שהכריח דעת רבינו מל
נכון ,וכן כתב בספר לחם יהודה ז״ל ,וע״ע בשו״ח הרדב״ז
ז״ל שנדפס מחדש בדף ע״ב ,ד] שוב מצאתי נספר כתב

יד קדמון דף פ״ה[ ,כאן המסיר המעתיק כמה תיבות
בכת״י].
(ד) מלתא דפשימא היא דבמלמדו תורה אף אם כבר
יש לו אומנות שיכול לחיות בהפשור דושננתם
לבניך כתיב ,אך אם מלמדו מכמה וכבר יש לו אומנות
יש להסתפק ,דהא מדכתב רבינו או חכמה משמע דלאו

בחכמת התורה קאמר ,דזה כבר הזכירו במה שכתב
כדי ללמדו תורה ,אלא ודאי דהאי מכמה הוי דומיא
דאומנות דהיינו כדי לחיות בה ,ובאומנות לא מפשר
אלא באין לו אומנות אחרת ,אך מדברי הגמרא ה]
נראה דיש להוכיח דבחכמה אין לחלק ,דקאמר אע״ג
דנמיר מצוה קעביד דכתיב בנך יסר ויניחך וכר ,ואי
בלימוד התורה קאמר מלתא דפשיטא היא דארוכה
מארץ מדה ורחבה מני ים ,אלא ודאי דבלימוד חכמה
קאמר ,ומזה נראה שהוציאו רבינו ,ומינה דאף ביש לו
אומגות קאמר ומכל מקום הדבר שקול.

(ה) ידוע דהראב״ד ז״ל השיג על רבינו דשליח בית
דין הייש המלקה עפ״י בית דין ,וכדתנן
פרק אלו הן הגולין ,ו] הוסיף לו רצופה אחת ומת כרי
זה גולה על ידו ,ולפר״ג דרכינו לא בחר בזה הפירוש,
חדא ,דהחם לא נקרא בשם שליח אלא בשם חזן ,כדתק
התם חזן הכנסת עומד עליו ורצועה של עגל בידו וכף,

ב) שם ד״ה אלא פעתה וכד.
א] גיסיו <" ע״ב•
נ] עיי׳ בשו״ת הרדב״ז בלשונות הרפב־ם סי־ כ״ו שניב עפד בזה .ובתהילה מה לבניה בלשון הרפב״ם ,ולבסוף יישבו טמפו
ו] צ-ל פרק אלו הן הלוקין ,בדף כיב ע-ב.
ה] סכות ה׳ ע״ע.
ד] בלשונות הרסנים סי׳ קי״א.
אהל עיי׳ש.
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קסג

ד בתחילה אחד שמג ואחד מזיד מקדימיו לערי מקלט ובית דין של אותה העיר שהרג בה שולחין
ומביאין אותו משם ודנין שנאמר ושלחו זקני עירו ולקחו אותו משם ,מי שנתחייב מיתה
ממיתין אותו שנאמר ונתנו אותו ביד גואל הדם( ,ו) מי שנפטר פוטרים אותו שנאמר והצילו
העדה את הרוצח מיד גואל הדם ,מי שנתחייב גלות מחזירין אותו למקומו שנאמר והשיבו אותו
העדה אל עיר מקלטו

',

אחד ההורגו בדרן קודם שיכנס לעיר מקלט או שהרגו בחזירתו השנים ששומרין אותו נכנס

לעיר מקלטו ויצא חוץ לתחומה בזדון הרי זה התיר עצמו למיתה (ז) ורשות לגואל הדם להרגו,
ואם הרגו כל אדם אין חייבין עליו שנאמר אין לו דם•
י״ב המזבח קולט שנאמר בהורג בזדון מעם מזבחי תקחנו למות מכלל שההורג בשגגה אינו נהרג
במזבח( ,ח) לפיכך ההורג בשגגה וקלטו מזבח והרגו שם גואל הדם הרי זה נהרג עליז כמי
1
שהרגו בתוך עיר מקלט•

מעשה רקח
ותו דאי הך שליח בית דין הוי אותו חזן הכנסת חרתי
למה לי ,שוב מצאתי בספר כתב יד קדמון דף פ״ה [כן]
ושלי״ח שנתכוונתי לדטת גדול זלה׳-ה .ז]

(ו) היינו בהורג בשגגה הקרונה לאונס ,וכמו שכתב
רבינו לקמן פרק ו׳ דין ג׳ וכר ,וקרא לצדדין
קאמר ,והצילו העדה אם היא שגגה הקרובה לאונס ,ואם
היא שוגג גרידא אז והשיבו וכו׳.
(ז) פסק כר -עקיבא דהלכה כמותו מחבירו ,ועיין מה
שכתבתי לעיל ריש פרק א׳.

(ח) משמע דהמזבח אינו קולע אלא בשגגה דוקא,
וממה שכתב אח״ז דאין קולט אלא גגו
וכהן ועבודה בידו משמע דכולהו בעינן ,ולכאורה קשה
טובא דבפרק יום הכפורים דף פ״ה [ע״א] ,דריש ר׳
עקיבא ,מעם מזבחי תקחנו למות ולא מטל מזבחי ,ופירש
רש״י דאינו קולט אלא כהן ועבודה בידו ,מינה דבשוגג
אפילו שאין עבודה בידו קולעתו ,וכן הקשה כרב ר
חיים אבועלפיא בספרי עץ החיים בלשונות דף ב׳ ,ועוד
הקשה לסברת הרב כסף משנה דיש חילוק בין דין מלכות
למורד במלכות ,הוי ליה למימר שטעה יואב בנך ,גם
הזי ליה למימר שטעה יואב שאינו קולע אלא שוגג והוא
מזיד הוה וצ-׳ע עכ-ל ,ובפרשת משפטים דף פ -תירץ,

דרבינו נמשך אחר מה שאיתא במכות דף י״ב [ע-א],
שחי טעיות טעה יואב ,טעה שאינו תופס אלא גגו והוא
תפס בקרנותיו ,טעה שאינו קולט אלא מזבח בית עולמים
והוא תפס במזבח במה ,אביי אמר בהא נמי טעה שאינו
קולט אלא כהן ועבודה בידו והוא זר הוה ,וכתבו כתוספות
(בסנהדרין דף מ״ט [ע״א] ד׳׳כ מאי טעמא וכר) ,דיואב
שונג הוה ,הרי שגם בשוגג הצריך כש״ס כהן ועבודה בידו,
נמצא דסוגיא זו דריש מעם ואפילו מעל במזיד ,מינה
דבשוגג כשמעל מזבחי דהיינו עבודה בידו ניצול עכ״ל,
אך עדיין הוא מגומגם ,דהיכי שביק דרשת ר׳ עקיבא
דהוא תנא ,ופסק כאביי דהוא אמורא ,ותו דאי סוגיא
זו דריש מעם ואפילו מעל שאינו קולט אלא גגו של
מזבח מנא ליה ,והרי רש״י ז״ל פירש שם דטעה יואב
בדרשה דמעם מזבחי ולא מעל מזבחי וכסבור דהיינו
מעל מזבחי ע-כ ,ויותר כיה נראה לומר דרבינו מפרש
דגם דרשת ר׳ עקיבא דדריש מעם ולא מעל אקרנות
המזבח קאי ,והיינו בשוגג והכי קאמר קרא דבמזיר אין
שום מקום מן המזבח קולט ואפילו מעם ,דהיינו שהוא
כהן ועובד עבודה ,הא בשוגג קולט והיינו בגגו דוקא
שהוא עיקרו של מזבח ולא מעל דהיינו הקרנות ,וקרוב
לזה זכיתי ומצאתי להרב דינא דמיי בעשין ע״ה דף פ-׳ה,

ז) בספרי האחרונים הקשו על הראב״ד ז״ל שכתב ששליח ב׳-ד שהוסיף על מה שאמדוהו בי״ד לנלקה ומת דפפור מגלות ,ממשנה
מפורשת זו שהביא המחבר כאן ,ששם איתא ,הוסיף לו עור רצועה אהת ומת הרי זה גולה ,עיי׳ בהדושים ומקורים מבעל
המנחת חינוך שנדפסו ברסב״ם רפוס וילנא ,ובנימוקי מהרא״י ,ושם רצה להגיה בלשון הראב-ד ,ובאמת שכבר קדמם בתמיהה
זו הקול הרמז על המשניות שם ,ועיי׳ בשו״ח שבות יעקב ח״ג סי׳ ק״מ שהביאו ואת תירוצו ,ועיי־ש גם בתירוצו של השבות
יעקב ,וע״ע בספרו של מר אאמו״ר הגאון שליט״א. ,משברי ים" סי׳ ל״א אות ג׳ שיישב התמיהה ,והנני רק להוסיף ,שברפכ״ם
דפוס קושסא משנת שס״ס ראיתי שכתוב שם בראב״ר ,ממה שאמרוהו בלי התיבה יותר ,וא״ב אין כל קושיא עליו מהמשנה ,סביון
רהפירוש הוא בראב״ר שמת ע״י שהלקה כמה שאמדוהו ודו״ק ,ולעצם הקושיא עליו ראיתי שכבר הקדים את כל האחרונים.
המאירי במכות דף ח׳ עיי״ש.
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ב״א העבד והאשה פגיעתן רעה החובל בהן חייב (יד) והן שחבלו באחרים פטורין ,אבל משלמין
לאחר זמן אם נתגרשה האשה או מת בעלה או נשתחרר העבד ,שהרי בני דעה הן והרי
הן כבעל חוב שאין לו מה יגבה שאם העשיר חייב לשלם♦
כ״ב עבדו של אדם כגופו (טו) ובהמתו כממונו ,כיצד הרי שהניח גחלת על לב עבדו של חבירו
ומת או שדחפו לים או לאש והוא יכול לעלות משם ולא עלה ומת פטור מן התשלומין ואם
עשה כן לבהמת חבירו כאילו הניח הגחלת על בגדו ונשרף שהוא חייב לשלם וכן כל כיוצא בזה♦

חמישי

פרק
א,

אסור

לאדם

לחבול

(א)

בין

בעצמו

בין בחבירו,

מעשה רקח
<יד) הרב כנסת הגדולה חו״מ סי׳ תכ״ד בהגהת הבית

דבפרק החובל מוכח להתנא דמתניתין דאין אדם רשאי

יוסף אות ו׳ כתב ,וזה לשונו :אע״ג דחרש
שוטה וקטן שחבלו באחרים פטורים ,היינו לשלם ממון

לחבול בעצמו אין שבועה חלה עליו ,ולמאן דאמר שבועה
חלה עליו אדם רשאי לחבול בעצמו וכו׳ ,ופלפל שם בסברת

אבל מלקות חייבים וכר ,ע״כ .ואין ספק שט״ס הוא

הר״ן ז״ל שכתב דכל דאתי מדרשה שבועה חלה עליו,

מהדפוס ,שהרי חרש שוטה וקטן פטורים משום דלאו
בני דיעה נינהו ,ואיך תיסק אדעתין לחייב מלקות ,וצריך

דקשה נמי עליו מהך סוגיא ותירץ ז״ל ,דכבר ידע המקשה
דאע״ג דאין אדם רשאי לחבול בעצמו שבועה חלה עליו

לומר נשים ועבדים ,עוד כתב שם משם הסמ״ע ז״ל סי׳

מהטעם שכתב הר״ן ז״ל ,ולכן לא הביא מתניתין נשבע

שפ״ח אות ר דאפשר דלא כתב במרדכי כן כי אס בדלית

לבטל את המצוה וכו׳ ,אבל כוונת הקושיא היא מהברייתא

לה נכסי מלוג ,וסיים ולי הדבר פשוט ,ואחרי המחילה

דקתני מה הטבה רשות וכו׳ ,שלא כמתניתין דחני אעפ״י

הראויה לא ראו דברי המרדכי במקומם דשם כתב להדיא,

שאינו רשאי ,ומסוגיא דשבועות מוכח דרשות לגמרי

והוא הדין לענין ממון אם יש להם ממון על מנת שאין

קאמר וכף ,ותירץ תנאי היא וכו׳ ע״כ ,ואחרי המחילה
הראויה בההיא שכתב דלכן לא הביא מתניתין דנשבע

לבעלה רשות בה מוציאין אותו מידה ונותנים אותו
לנמסר ,אפילו נכסי מלוג יחליטו ביד הנמסר הגוף והבעל

לבטל את המצוה וכו׳ ,דהא אף לסברת הר״ן ז״ל דבדבר
שאינו מפורש בתורה שבועה חלה ,איך היה אפשר לאתויי

יאכל פירות עד יום מותה עכ״ל ,הרי מבואר כדבריו
[דבדאית] לה נכסי מלוג קאמר.

האיך מתניתין לאוכוחי מינה אי אדם רשאי לחבול בעצמו

(טו) עיין מה שכתבתי פרק י״ד דנזקי ממון דין י׳.

אי לא ,דהא אין לה ענין לזה כלל ,וגם תירוצו לא זכיתי

פרק חמישי

להבינו ,דההיא דמה הטבה רשות וכו׳ ,הובאה בברייתא
לאוכוחי מינה דשבועה חלה עליו ,דמשמע דאדם רשאי

לחבול בעצמו ,דמשמע דהא בהא תליא ,גם הרב לחם
(א) כתב הרב המגיד ז״ל ,זה מפורש במשנה ובגמרא
בהחובל שאין אדם רשאי לחבול בעצמו ע״כ,
לכאורה דבריו מגומגמים דפלוגתא דתנאי היא התם,

והכי הוי ליה למימר פלוגתא דתנאי היא ,ופסק כסתם
מתניתין .והנה ראיתי להרב כנסת הגדולה חו״מ סי׳
ת״כ בהגהת הבית יוסף אות י׳ שנתקשה בדברי רבינו
דבפרק ה׳ מהלכות שבועות דין י״ז כתב ,נשבע להרע

לעצמו ,כגון שנשבע לחבול בעצמו ,אע״פ שאינו רשאי
שבועה חלה עליו ,ותו מה דהוו תרתי דסתרן אהדדי,
א] הלכה א׳.

משנה ז״ל פרק ג׳ דהלכות דעות א] כתב מעין זה
דרבינו בשיטתיה דהר״ן ז״ל קאי ,ולפי זה צריך לומר גם
לדברי הכנסת הגדולה ז״ל ע״ע ,ואחר עקבותיהם ז״ל

נראה עוד [דדבר] זה מבואר בדברי רבינו שהרי חצי
שיעור מבואר בכל התלמוד דהוי מדאורייתא וכר׳ יוחנן
בפרק יום הכפורים ,ב] מרבויא דכל חלב ,ובפרק ה׳
שבועות דין ז׳ פסק רבינו דאס נשבע עליו חלה השבועה
דאף דהוי מדאורייתא מכל מקום אינו מושבע עליו מהר
סיני ,דאינו מושבע אלא על מצוה גמורה המפורשת

ב] יום* «״ד ע״א.

ד (נזיקין ,קנין) רקח ,מסעוד חי בן אהרן עמוד מס  133הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

רטב"ם

הלכות

ר,כח

חובל ומדק

ולא החובל בלבד (ב) אלא כל המכה אדם כשר מישראל בין קטן ביןגדול בין איש בין אשה
דרך כציון הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר ולא יוסיף להכותו אם הזהירה תורה מלהוסיף
בהכאת החוטא קל וחומר למכה את הצדיק♦
ל המכה את חבירו הכאה שאין בה שוה פרוטה לוקה (ג) שהרי אין כאן תשלומיך כדי שיהיה
לאו זה ניתן לתשלומין ,ואפילו הכה עבד חבירו הכאה שאין בה שוה פרוטה לוקה שהרי ישנו
במקצת מצוות ,ועכו״ם שהכה את ישראל חייב מיתה שנאמר ויפן כה וכה ויך את המצרי•

מעשה רקח
בתורה ,וכיון שכן אף אם נאמר דאין אדם רשאי לחבול

מכל מקום עיקר הלימוד אינו אלא מהלאו דלא יוסיף
כמו שכתב רבינו כאן ובהלכות סנהדרין ,דמשמע ליה

מפורש בתורה למצוה גמורה ,אלא דהמקשן בהחובל לא

לא יוסיף מכל מקום אף על המכה חבירו ,והקל וחומר

הוה מחלק בהכי ,ולפי שיעתו השיבו מדברי שמואל וכר,
?אבל לפי האמת אף דמהתורה אין אדם רשאי לחבול

שהזכיר אינו אלא להכריח הדבר ,ובהכי ניחא מה
שהקשה בדינא דחיי דף ק״פ על הסמ״ג ז״ל דתחילה

בעצמו מכל מקום השבועה חלה מליו ,ואתי שפיר לישנא

הביא מההוא הדין ושוב הביא מקל וחומר ע״ש ,דיש

דברייתא דקתני יכול נשבע להרע לעצמו ולא הרע יהא

לומר דכוונה הסמ״ג מההוא הדין כלומר דלא יוסיף

פטור וכף ,ואי סבירא ליה דאדם רשאי לחבול בעצמו

הוי מכל מקום ,והיינו ההוא הדין ושוב כתב דגם כן

היכי תיסק אדעתין שיהא פטור ,הה הכרח נכון לפסק
,רבינו ,דלפי האמת גם לזאת הדרשה סבירא ליה דאין
אדם רשאי לחבול בעצמו אפשר גם מהברייתא דר׳ אלעזר

קל וחומר הוא כדברי רבינו ממש ,אכן מאי דאיכא

בעצמו מהתורה ,מכל מקום השבועה חלה עליו כיון שאינו

הקפר הכי משמע דמייחי שם ובכמה מקומות ג] הדרשה
דהנודר עצמו מן היין נקרא חוטא ,והוי הלכתא שהרי

למידק דלדברי רבינו הפן יוסיף שכתוב באותו פסוק
דהוי לא תעשה הוי מיותר ,וגס בהלכות סנהדרין הביא
מלא יוסיף על המוסיף על הכר ,והמכה על האומד

והמוסיף על האומד ועל המכה את חבירו ,ואילו בספר

למה שכתבנו ,ד] ואיסור זה דאין אדם רשאי לחבול

המצוות לאוין ש׳ הביא מהספרי אין לי אלא מוסיף מל
הכר מנין על כל אומד ואומד ת״ל לא יוסיף פן יוסיף

דונשמרתס מאוד

ע״כ ,דמשמע דעל כל אומד נפיק מפן יוסיף ,ובספר

פסקה רבינו ריש פרק ג׳ דהלכות דעות ע״ש ,וזה סיוע

בעצמו אפשר

דנפקא ליה מקרא

לנפשותיכם וכמו שיבא לקמן בע״ה.

(ב) האי ולא החובל בלבד וכף ,לא קאי אלא אזולתו
דעליה עובר הלאו דלא יוסף ,משא״כ אם

חבל או הכה אח עצמו אין כאן לאו זה ,וגס הקל וחומר

שהזכיר רבינו לא יתיישב ,ונראה דעובר משום ונשמרתם
מאוד לנפשותיכם ג״כ מדרשה דר׳ אלעזר הקפר מיזיר
וכו׳ ,אך איכא למידק דרבינו השוה חובל בעצמו לחובל

בחבירו ,ובחובל בעצמו או מכה לא יתיישב שהרי אינו
חייב אלא בדרך נציון או בדרך בזיון ,וזה אין שייך
בעצמו ,לכן צריך לומר דאף דבאיסור הם שוין ,בעונש
אינם שוין ,דחובל או מכה חבירו הוי לאו גמור ,וחייב
עליו מלקות כמו שכתב בהלכות סנהדרין ,ה] מלאו
דלא יוסיף ,ובעצמו אין בו אלא איסור כאמור ,ואף
דבמכה חבירו מפיק ליה רבינו מקל וחומר ,ומידי דאת יא
בקל וחומר אין בה מלקות ,דהא אין עונשין מן הדין,
נ] נדרים י׳ ע״א ועוד.
ה] פם־ז הל׳ י״ב.

דינא דחיי ז״ל דף קפ״א ע״ב ,הקשה על רבינו דאמאי
לא מפיק מכה חבירו מפן יוסיף ,ותירץ עם דברי רש״י

ז״ל דכי איכא לאו מפורש הפן שכתוב אחריו ,אינו
אלא לתוספת

אזהרה ,אי נמי

דמיתורא

דפן יוסיף

דרשינן שלא יוסיף על האומד ע״ש ,התירוץ הראשון
יתכן בדעת רבינו ,אך השני לא יתכן שהרי רבינו

בהלכות סנהדרין כלל האומד בלאו דלא יוסיף כמבואר

שם ,ועוד אפשר דמעיקרא קושיא ליתא דידוע דרכו של
רבינו בחיבורו דבדבר שאין בו נפקותא לענין דינא לא
קפיד בהדרשה ,וכמו שכתב הרב לחם משנה ז״ל בכמה

מקומות ,שוב ראיתי להרב בית חדש חו״מ סי׳ ת״כ
שכתב בפשיטות דרכינו מפיק הכאת חבירו מפן יוסיף
ע״ש שהוא תמוה לכאורה .ו]

(ג) ראם יש בה שוה פרוטה משלם ואינו לוקה דבפירוש
ריבתה תורה בחבלות לתשלומין ,מדכתיב רק

ד] כעצם דבריו שהביא ראיה מדין חגי שיעור ,קדמו הרדב״ז ב£״ה שביעות הל׳ י״ז ,עיי״ש.
ו] גם בפרישה ובסמ״ע שם ם*ק א׳ כתבו כן ,והדינא דחיי הוא בלאוין קג״ש.
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הלכות

רמב״D

הובל ומזיק

קכט

ר הודה החובל שהוא חבל משלם חמשה דברים שהרי העדים היו שם שנכנס למין ידו שלם
בשעת המריבה ויצא חבול( ,ד) אבל אם לא היו שם עדים כלל הוא אומר חבלת בי והודה
מעצמו פטור מן הנזק ומן הצער וחייב בשבת ובבושת ובריפוי על פי עצמו ,לפיכך אם כפר ואמר
לא חבלתי נשבע שבועת היסת•
ט ,אינו דומה מזיק חבירו בגופו למזיק ממונו( ,ה) שהמזיק ממון חבירו כיון ששלם מה שהוא
חייב לשלם נתכפר לו ,אבל חבל בחבירו אע״פ שנתן לו חמשה דברים אין מתכפר לו ,ואפילו
הקריב כל אילי נביות אינו מתכפר לו ולא נמחל עונו עד שיבקש מן הנחבל וימחול לו•
י׳ ואסור לנחבל להיות אכזרי ולא ימחול אין זו דרך זרע ישראל אלא כיון שבקש ממנו החובל
(ו) ונתחנן לו פעם ראשונה ושניה וידע שהוא שב מחטאו וניחם על רעתו ימחול לו ,ובל
הממהר למחול הרי הוא משובח ורוח חכמים נוחה הימנו•

מעשה רקח
שבתעיתן כמו שכתב לעיל פרק ד׳ דין כף ,ומה שכתב
אפילו הכה עבד חבירו ,דוקא עבד חבירו קאמר ,דאילו

ובמקלל וכף ,אפילו לא הקניטו אלא בדברים הרי שלא

עבדו התורה הרשתו להכותו כמו שכתב רביט פרק ב׳

נתהנה הנאה גמורה חייב לרצותו ,ותו דמאי נפקא מינה

דהלכות רוצח דין י״ב ,ולפ״ז מה שכתב רבינו בסוף פרק

בהנאת הגזלן ,הרי אין הדבר תלוי אלא בצער חבירו,

ט״ז דהלכות סנהדרין אפילו הכה עבד וכר בעבד זולתו

דהכי 'אמרו בפרק החובל דף צ״ב [ע״א] ,תנו רבנן כל

דוקא קאמר ,ואחרי אלף ממילות מהרב בית יוסף חו״מ

אלו שאמרו דמי בשתו אבל ציערו אפילו כל אילי נביות

סי׳ ת״כ שמפני שלא ראה דברי רביגו בהלכות רוצח כתב

שבעולם וכו׳ ,ופריך דאשה נביא בעי לאהדורי ,אשת

מה שכתב וכבר הארכתי בזה לעיל פרק ד׳ דין י׳ .ז]

אחר לא בעי לאהדורי ,ומתרץ אמר ר׳ שמואל בר נחמני

כך ,לכך אין .צריך ריצוי ע״ש ,וקשה .שהרי רבינו כתב

א״ר יונתן השב אשת האיש מכל מקום ע״כ ,הרי שהכל

(ד) כבר ידוע מה שכתב הרב המגיד ז״ל ,ומה שכתב

תלוי מפני הצער שציערו דהא סתמא קחני אשת האיש

ונכפל זה שם שלשה ,צריך לומר ג׳ פעמים,

מכל מקום ,אפילו לא שכב עמה ולא ראה אותה כלל

ומה שכתב אחר מה שאמרי בכיצד הרגל ט״ם הוא,

דלא הגיע לו שוס הנאה ,עוד אמרו שם וכי אדם מוחל

וצריך לומר בהחובל דף פ״ד ,ובהמניח דף כ״ז ,ח] ובפרק
•׳ דהלכות נערה דין י״ב הביא הכסף משנה ז״ל תשובה

על צערו וכר ,מכל זה מוכח דהעיקר הוא על הצער ,וזו

היא כוונת רבינו בהלכות תשובה שהרי הוסיף אפילו

מרבינו יהושע ז״ל מסתירת הצער ,ולא נרגש מהפגם

לא הקניטו אלא בדברים ,וכאן לא נחית אלא לחלק ב<ץ

שהשוו אותו בגמרא לנזק ,אך יש ליישב קצת ,ועיקרן של

ממון שאין בו צער גמור לצער הגוף ,מפני שסמך למה

דברים הוא שרבינו לענין מודה בקנס סבירא ליה דהנך
תרתי מיקרו קנס לענין זה ,ובאיזה מקום מצא חידוש

שכתב שם .ט]

זה.

(ו) פירש הרב בית חדש ז״ל חו״מ סי׳ הכ״ב דפעם
ראשונה היינו לחבירו ושניה לרבו ע״ש,

(ה) הקשה הרב להם משנה ז״ל ,דבפרק ב׳ דהלכות

וקשה חדא דמנא ליה ,ותו דמדסיים רבעו וכל הממהר

תשובה פסק רבינו דבגוזל אינו מתכפר

למחול הרי זה משובח ,משמע דפעם ראשונה ושניה הוא
מן הדין ,והמשובח הוא בפעם ראשונה לחוד ,וכן

לו עד שירצהו ,ותי׳ דשאני גזלן דנהנה מאותה עבירה וציער
לנגזל ,משא״כ מזיק שלא נתהנה והניזק לא נצעער כל

האמת.

 ]Tועיין שם בהערותי אות ט״ז שציינתי משו״ת שבות יעקב שגם הוא הקשה זאת דנעלם מהם דברי הרמב״ם בהל׳ רוצח.
ד ]1כבר הגיה כן הלח״ט.
ט] עיין בספר הקובץ שם בהל׳ תשובה פ״ב הל׳ ט׳ .וע״ע בכסף משנה שם פ״א הל׳ א׳ ודבריו צ״ע דשם איירי הרמב״ש לעגין

וידוי ולא לענין בקשת מחילה ודו״ק.
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ו?ס|ץך

סו

הדה״ג ר׳ דוד יואל ווייס שליט״א

הערות בלאו דחובל בחבירו

ומקור

א

כתב

דברי הרמב״ם בקל וחומר זה ,הוא

הרמב״ם (סרק ה׳ מהלכות חובל ומזיק הלכה א׳) כל

מסנהדרין (פ״ה א׳> ומה במקום מצוה

המכה אדם כשר מישראל כו׳ הדי זה עובר

שמצוה להכותו מצוה שלא להכותו ,שלא במקום

בלא תעשה שנאמר לא יוסיף להכותו ,אם

מצוה שאינו מצוה להכותו אינו דין שמצוה שלא

הדהירה תורה שלא להוסיף בהכאת החוטא קל

להכותו עי״ש .ועיין עוד להשפתי חכמים פרשת

וחומר למכה את הצדיק .וכן הוא בספר המצוות

תצא (כה,

שכתב גם כן הקל וחומר בדרך זה,

(לא תעשה ש׳> ומזאת האזהרה היא האזהרה מהכות

דמה הכא דבתחילה מכה בהיתר ואף על פי כן

כל איש מישראל ,אם החוטא אנו מוזהרים שלא

כתיב לא יוסיף ,כל שכן אם מכה את חבירו

להכותו שאר כל אדם כל שכן .וכן כתב החינוך

מתחילתו באיסור שעובר בלא תעשה.

(מעות תקצה) ,ובשו״ע

חו״מ

(סימן תכ ס־א).

וראיתי

ליש

בספר רביד הזהב פרשת שמות

<ב .ינ>

להבין בקל וחומר זה שכתב הרמב״ם,

בפסוק ויאמר לרשע למה תכה רעך,

דהרי הא דהזהירה תורה לא יוסיף ,היינו

שדייק מלשון הרמב״ם והשו״ע הנ״ל שכתבו

אחרי שכבר נלקה סכום המכות שאמדו לו ,אסור

הזהירה תורה שלא להוסיף בהכאת החוטא,

להוסיף עוד להכותו .והרי אז הוא כבר צדיק כמו

דמשמע דאף ברשע איכא לאו דלא יוסיף ,ומזה

שאיתא במכות <רף כ״ג ע׳א) כיון שנלקה הרי הוא

תמה על המבי״ט והמהרי״ט שכתבו דמי שאינו

כאחיך ,ומאי קל וחומר איכא.

עושה מעשה עמך מותר להכותו ,ועיין שם מוז'

שנדחק בזה לפרש הקל וחומר ,ולא ראה דכה

ללאיתי להרמב״ם

(סרק ט*ז מהלכות סנהדרין הלכה

הרמב״ם בהלכות סנהדרין הנ״ל .ולפי מה

י*ב> ששם כתב הקל וחומר באופן אחר,

שביארנו אתי שסיר היטב .ובלאו הכי דבריו שם

וזה לשונו והוא הדין לכל מכה את תכירו שהוא
בלא תעשה ,ומה אם זה שנתנה תורה רשות

צריכים עיון מה שרצה לדייק מדברי הרמב״ם.
דהרי לשון הרמב״ם שם בהלכות חובל הוא ,כל

[יותר .כן נראה

המכה אדם כשר מישראל כר׳ ,מבואר דדוקא

להכותו צוה הכתוב שלא להכותו

באדם כשר עובר בלאו.

דצריך לומר ,וברמב־ם לסנינו חסר תיבה זו) על רשעו ,קל
וחומר שאר כל האדם עי״ש .וכן כתב בסמ״ג

<לא

תעשה קצס> .ולפי זה מבואר דאין הקל וחומר

והנה

בב״ח חו״מ

(ריש סי׳ תכן

העיר בדברי

מרשע לצדיק .דבאמת אינו רשע כיון שכבר

הרמב״ם דיליף מכה חבירו מקל וחוסו.

נלקה .אלא הקל וחומר הוא מה אדם שיש לך

הא אין עונשין מן הדין עי״ש .ועל פי דברינו

רשות להכותו ,אסור להוסיף יותר ממה שאמדו

נראה דלא קשה מידי ,דאין זה קל וחומר מרשע

לו ,כל שכן אדם זה שאין לך כלל רשות להכותו.
ועל כרחך צריך לפרש כן בדברי הרמב״ם סרק ה
מהלכות חובל ובשו-ע תו״מ סימן תכ הנ״ל.

לצדיק כמו שנראה לכאורה מדברי הרמב״ם
בהלכות חובל הנ״ל שהביאו הב״ח שם ,אלא

הוא כעין גילוי מילתא שאף מכה חבירו בתחילגזו
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חידושי תורה

באיסור הוא בכלל .ועיין בדינא דחיי על הסמ״ג
<ל-ת ק« 0ובמעיין החכמה <רף קל-ד ע״מ ובחמדת
ישראל נר מצוה <דף 0׳ «•») .מה שכתבו בזה דלא
שייך כאן אין עונשין מן הדין.
וראיתי להגרי״ע בבית האוצר חלק א׳ נכלל ס׳
אות י׳) ,שהביא דברי השפתי חכמים
פרשת תצא הנ״ל ,דיליף מכה חבירו מקל וחומר,
והקשה עליו דהא אין עונשין מן הדין עי״ש
שנשאר בצ״ע .ותמיהני שהביא זאח מהשפתי
הנמים ,ולא הזכיר מדברי הרמב״ם והשו״ע הנ״ל
שכתבו קל וחומר זה .וכעיקר קושיתו מאין
עונשין מן הדין ,כבר כתבנו דלא קשיא כנ״ל.
3

דעת

הרמב״ם (בפרק ה־ פהלכות תוכל הלכה א׳)

דמכה חבירו עובר בלאו דלא יוסיף.
והסור והשו״ע חו״מ (יי® סיס!  pnכתבו דעובר
נלאו דפן יוסיף .ועיין בפרישה ובסמ״ע מה
שביאר במחלוקת הרמב״ם והטור בזה .והנה
ראיתי להסמ״ע שם שהביא מפירוש רש״י
כפרשת תצא <כה >< .שכתב לא יוסיף מכאן אזהרה
למכה את חבירו .דנראה דסבירא ליה לרש״י
כדעת הרמב״ם עי״ש.

סז

מה שדקדק הגדח״ף בעיני כל חי<נגעיס פרק י• פשנה
י-ב> בלשון המשגה שם עי״ש ,ואכמ״ל .ולפי זד■
גם כאן בפירש״י בפרשת תצא אין הכרח דסבירא
ליה כהרמב״ם ולא כהטור.

ואדרבה יש לדייק מלשון רש״י בב״ק (יף פ״ז
ע״א> ד״׳ה לא מצי וכו׳ ועבר על לא
יוסיף פן יוסיף .וכן ברש״י סנהדרין (יף פ״י ע-כ>
ד״ה א״ה כו׳ כל ישראל הוזהרו על חבלת חבירו
דכתיב לא יוסיף פן יוסיף .וכן כתב ברש״י
כתובות (דף ל״ג «•»> .ונראה דלהסמ״ע אישחמיט
ליה לשונות רש״י אלו.

ג
ברבינו בחיי פרשת תצא <«! .ג> בפסוק
ארבעים יכנו לא יוסיף פן יוסיף ,כתב
מסה שחזר ואמר סן יוסיף הוכיח מכאן הרב
הקדוש רבי יונה ז״ל שמכה חבירו או אשתו עובר
בשני לאוין ,האחד לא יוסיף ,והשני פן יוסיף
שהוא גם כן לאו ע״כ .ודברי רבינו יונה הם
בשערי תשובה (®עד ®לישי סיפן ובאגרת התשובה
(יזיפן פא פ־מ עי״ש .ובזה השער שם ובדברי
האגרת שם לא הרגישו בהחידוש שבדברי רבינו
יונה.

ומצאתי עוד להב״י באהע״ז
שכתב כן בשם רבינו יונה בשערי
תשובה עי״ש .וצריך עיון שבמקומו בחו׳׳מ (סימן
 pnלא הזכיר הב״י דברי רבינו יונה .וכן כתב
בחרדים מל״ת מה״ת התלויות בידים <לא תעשה
עב) .ובשו״ת מהרשד״ם יו״ד <סיםן «ח יפיפן ק!)
שהמכה את חבירו עובד בב׳ לאוין דסן הוא גם כן
לאו .ועיין עוד בהסלאה כחובות <דף ל* 3ע*□)
בתוספות ד״ה שלא מן השם.

ולענ״ד אינו מוכרח ,והוא על פי מה שכתבנו

(פוף סיפן עח

במקום אחר באורך דמצינו לרש״י
בפירוש התורה בכמה מקומות שכתב על איזה
פסוק מכאן וכו׳ ,ובגמרא נמצא שלמדו זאת
מפסוק אחר .ויישבתי על פי מה שכתב רש״י
בפסחים (פ״ח ע-א> ד״ה מכאן וכו׳ והאי מכאן לאו
דוקא אלא גס מכאן אתה יכול לסמוך קצת עי״ש.
יכוה יתיישב הערת הגרעק״א בגליון הש״ס
קידושין (ס־־א ע־׳ב> על מכאן ששלוחו של אדם
כמיתר עי״ש .וכן יתיישב מה שהקשה בשו״׳ת
צפנת פענח נסיפן רפס בסירש״י פרשת שוסטים (ים.
׳«> מכאן אמרו הרגו אין נהרגין .וכן יתיישב בזה

נראה כשיטת הרבינו יונה דעובר
בשניהם ,מלשון הגמרא בכתובות

ולכאורה
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קובץ חידושי תורה מקבציאל

no
<יף ל־ג «>»-

אם כן ביטלת לא יוסיף פן יוסיף עיין
שם וברש״י.

והנה מדברי רבינו יונה מתבאר דלא כמו שכתב
הרש״ל בביאורו לסמ״ג (לא תעשה סו!
והובא ביד מלאכי (כלל ק»> ,דהא דהשמר פן ואל
אינו אלא לא תעשה ,היינו דוקא בדליכא בההיא
מילתא אזהרת לאו מפורש ,אבל היכא דאיכא
אזהרת לאו בהדיא זולת ההשמר פן ואל ,אז
השמר פן אינו אלא תוספת אזהרה עי״ש .ומדברי
רבינו יונה מתבאר דאף דכתיב לאו בהדיא,
חשבינן לסן ללאו מעליא.

ויש לעיין לדעת רבינו יונה שעובר בב׳
" ילאוין בחובל בהכירו ,אם לוקה שתים ,או
שאינו לוקה רק אחת ולעבור הוא עובר בשניהם.
וידוע מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן בספר המצוות
(שירשם׳) בעבירה שיש בה כמה לאוין אי לוקה על
כל לאו ולאו .ואפשר דאף לדעת הרמב״ן שם
דלוקה על כל לאו ,היינו דוקא כששני הלאוין
מפורשים ,אבל כשהלאו השני ילפינן רק מסן,
אפשר דאין לוקין עליו ,וצריך בירור בזה.

ד
 3D3הרמב״ם (פרק ה׳ סהלכות חובל הלכה א )-כל
המכה אדם כשר מישראל בין קטן בין
גדול בין איש בין אשה הרי זה עובר בלא תעשה.
וראיתי בציוני מהר״ן על הרמב״ם שם שכתב
דמנא לן לחייב בחובל את הקטן ,והרי הורג קטן
בעי קרא בנדה <יף ם-דע-ב) לחייב ההורגו ,ובחובל
ליכא קרא .ובטוש-ע חו״ט (פיס! תכ> השמיטו הא
דבין קטן .משמע דסבירא ליה דאינו עובר .ונראה
דמקורו מב״ק (דף ס״ז ע-א> וכו׳ ומבואר דגם בקטן
עובר בלאו ע״כ.

והגה

לענ״ד נראה דאדרבא דהשמיטו משום שפשוט
דגם בקטן עובר .והרי השו״ע השמיט גם בין איש
בין אשה שבדברי הרמב״ם .ועל כרחך משום
דהוא פשוט .ויש לומר דהשו״ע אזיל לשיטתו,
דהנה לדברי הרמב״ם דחובל בחבירו עובר אלא
יוסיף ,שסיר איצטריך לאשמועינן דגם בקטן
עובר ,משום דלא יוסיף כתוב גבי מלקות,
ומלקות בקטן ליחא ,והוה אמינא דבקטן ליכא
לאו דחובל .מה שאין כן לדברי השו״ע דעוכו
אפן יוסיף דהוא קרא מיוחד לרבויי חובל בחבירו
כמו שביאר הסמ״ע שם ,לפי זה לא איצטריך
לאשמועיגן דגם קטן בכלל .ומה שהצריכו קרא
בנדה (רף מייד ע׳יב) להורג את הקטן ,היינו משוט
דכתיב מכה איש והוי אמינא איש למעוטי קטן
כמו שאיתא בסנהדרין <רף ס״ד ע״ב) עי״ש.

ועיין

עוד בשו״ת מהר״י אסאד יורה דעה
(סיסן קס־ד וסיסן רס״ה וסיסן רס־ט) .שביאו

בארוכה דגם החובל בקטן עובר בלא תעשה
עי״ש.

ובספר חסידים (סי&ן « >0כתב הזהר ושמור
נפשך מאד פן תרום ידך לא על איש
ולא על אשה הן קטנים הן גדולים וכו׳ ואפילו לא
היה בן י״ג ען״ש .ותמיהני על הכנה״ג חו״&
מהדו״ב <תם סיס! «> שכתב דאפילו פחות מבן י״ג
אסור להכותו ,מהספר חסידים הנ״ל .ולא הזכיר
מדברי הרמב״ם המפורשים דעובר בלאו אף
בקטן ,ומהספר חסידים יש לומר דהוא רק מילתא
דחסידותא.

ה

בירך

פקודיך (מצות ע«ה סט חלק הדינור אות

מה שכתב בדעת השו״ע שהשמיט קטן,

כתב ,מבואר בתורה כאשר יתן פו&

משמע דסבירא ליה דאינו עובר בקטן.

באדם כן ינתן בו ,וקבלו רז״ל דהיינו תשלו&יז

א [שנה א] חברת אהבת שלום<קבצים וכתבי עת ,ספרי זכרון ויובל ;> { }5עמוד מס  73הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

חידושי חררה
בעד מום וכו׳ ,ממילא אם ירצה החובל שיתנו בו
מום ממש כאשר עשה להנחבל אין שומעין לו ,כי
אין הברירה הזאת בידו כיון דשלא כתורה הוא,
והוא פשוט ,נראה לי ע״כ.

והנה מה שכתב זאת הדרך פקודיך מדעת
עצמו .כן הוא מפורש בגמרא ב״ק (יף פ־ג
«״ג) אי מהאי הוה אמינא אי בעי עינו ניתיב ואי
בעי דמי עינו ניתיב ,קא משמע לן מבהמה מה
מכה בהמה לתשלומין אף מכה אדם לתשלומין.
וכתב המאירי שם ,זה שבארנו שאין החובל
בחבירו ומחסרו אבר נדון בחסור אותו אבר
בעצמו אלא ממון ,לא סוף דבר כשהחובל
מתרצה בכך ,אלא אפילו היה החובל צווח ואומר

סט

שיסמאו את עינו כדרך שסימא את עין חבירו אין
שומעק לו.
וכתב עוד בדרך פקודיך שם (אות «׳> ,ונראה
לי עוד אפילו אם טעו הבית דין וכבר
עשו לו המום ברצונו שקיבל עליו ,אף על פי כן
לא נפטר הוא מתשלומין שחייב לחבירו הנחבל
ע״כ .ויש לעיין בנדון כזה אם הבית דין חייבין
לשלם לו עבור המום שעשו לו ,ואפשר שתלוי
בדין האומר לחבירו סמא את עיני על מנת לפטור
כר ,עיין ב״ק (דף צ־כ «׳»> ושו״ע חו״מ (סיס! תכא
סי״ב> .ואס תמצא לומד דחיב ,יש לחקור מי חייב
לשלם הבית דין או השליח בי״ד ,עיין חמדת
ישראל נר מצוה (דף לח ע*כ>.

I
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^/וז

מרגליות

סנהדרין נ״ח ע״ב

טו .מי איכא מידי דישראל לא מיחייכ ונכרי מיחייב.
בחדר״ן תמה הא איכא גזל פחות משוה פרוטה ודיניו ואבמה״ח כו׳
וכ' דד,אי מחייב ולא מחייב לאו דוקא אלא כאלו אמר מי איכא מידי
דישראל שרי ונכרי אסור ,וא״כ משמע הכא דישראל שרי והכי מוכח
בנדרים כ׳ גבי האי איתתא דאמר שלחן ערכתי והפכו ואמרו לה
דהוה
התורה חתירתה לו .וקשה דאמרינן ביבמות דבר המביל
מעשה ער ואונן ויש שתי׳ שאע״פ שהענין אסור מ״מ הביאה בעצמה
אינה ערוה והשחתת זרע איסור אחר הוא ,ואם הזכר משחית זרעו
אין על האשד ,כלום ,ובתוס׳ אמרו שהותר כשאינו מכוון להשחתת
זרע וכ״ה ברמב״ם פכ״א מא״ב מיהו מדרכי חסידות אסור לעשות
כך שלא יקל ראשו ושיתקדש בשעת תשמיש ,ויעוין בבראשית רבה
פ״ב והוא ימשל בך אר״י הגלילי יכול ממשלה בכל צד ת״ל ולא
יחבול רחים ורכב [וע׳ במת״ב מה שהביא בשם פי׳ האבן עזרא,
וזהו טעות שאדרבא האב״ע בדברים כ״ד ו מביא זה בשם המכחישים
והשיב על זה! וע׳ ש״ע אהע״ז סי׳ כ״ה סע׳ ב.
טז .תוד״ה מי איכא מידי כו׳ .ע׳ שו״ת פנים מאירות
ח״ב הנזכר סי׳ קנ״ח ובשל״ה שער האותיות אות ק׳ ד״ה ויש קצת
בני אדם.

יז .שם בתום׳ ,וכן משמע כפפ״ב דנדרים (כ׳ ן$״כ)
ההיא איתתא כו׳ שלא כדרכה שמצערתה כדאמר התם אם
י^ענה את גנותי שלא כדרכן כד׳ .הך אם תענה ליתא בנדרים שם
!ראה בספרי דרכי התלמוד וחידותיו מחקר כד] .והנה הגרי״ב בגהש״ם
ציין ליומא ט״ז ב וסיים במצוה לישב ,וע׳ בכתובות נ״א ב דיצרה
אלבישא היינו ע״י ההנאה המועטת ועמש״כ לעיל אות יד, .

יה .נכרי שהכה יאת ישראל חייב מיתה .בחדר״ן כ׳ משמע
דמדין גזל מייתינן לה דמה לי חבל בממוניה מה לי חבל בגופיה.
ולפ״ז ל״ש נכרי ול״ש ישראל שהם שוים בדבר ,ועוד דמהיכא ילפינן
לה פהמצירי שהכה את איש עברי שניהם היו אז בני נח ניעוין בקבא
דקושייתא שבס״ס חלקת יואב ח״א קושיא י״ח שתמה דא״כ ל״ל
קרא דשופך דם אדם באדם דב״נ נהרג על העוברי! תיפוק ליה ז־חייב
מכח חבלת האס דכיון שהפילה הרי חבל אותה בו' ,וראה שם מהדורא
חנינא ס״ס י״ד שמתרץ זה) ולי לא משמע הכי דדוקא ישראל ,דאע״ג
דעדיין לא קבלו התורה כבר היה להם מצות יתירות על ב״נ ,ועוד
דא״כ למה מנו בכלל השבע מצות שפיכת דמים והיא הריגה ליחשבי
מכה חבירו אלא ודאי מכה ישראל חייב מיתה כמו שהרגו מרע״ה,
אבל הרמב״ם כ׳ דאין בחיובי אלו מיתה אלא שמודיעין אוחו שהוא
חייב מיתה ועונשין אותו אם יכה או יעסוק בתורה או ישבות אבל
אינו נהרג עלייהו ,אע״ג דמפשטא דגמ׳ לא משמע הכי מדאמרינן
בסמוך גבי נכרי העוסק בתורה וליחשבי גבי ז׳ מצות דמשמע דמעיקר
מצוד ,היא ,יעוד מדאפקיה מגזל או מנערה המאורסה שהם חייבי
מיתות כו׳ ,וראה תשובות הרמב״ם (ירושלם תרצ״ד) סי׳ שס״ד שהוכיח
בכד",ג משינוי הסגנון דאיתא ב״נ שייחד שפחה לעבדו ובא עליה
"נהרג עליה" ואח״ב לא נקטו רק .,חייב מיתה" מוכח דבבית דין אינו
נהרג על זה עמש״ב בס׳ נפש חיה סי׳ קנ״ו אות יה .והנה גבי מרע״ה
כתוב שראה איש מצרי "מכה" איש עברי מאחיו ,לא נאמר כי שמע
משה שמצרי זה הכה מקודם לעברי פלוני ולכן ענשו על העבר רק
דיבר הכתוב בהיר ,היינו שמרע״ה מצאוהו לה,מצרי בעודו מכה ובכן
הכה להרודף להציל הנרדף .יזהו שהביאו הכא בגט׳ רישא דקרא
ויפן כה וכד ,וירא כי אין איש כלומר שאם ה־ו עוד אנשים באותו
מעמד היה יכול למנוע אותו מהכות באופנים שונים ורק לפי •שלא
היה אפשריות אחרות להציל המוכה הרגו.
יט .והנה חייבי מיתת ב״ד לא יפיטרו אם ׳שבים ומתוודאים,
וגם הירגים אדם צעיר מבלי להתחשב עם הדורות שהיה מקים אם
השאירוהו בחיים ,וגדולה מזו גם כשהאישה כבר מעוברת אין ממתינים
לה עד שתלד ע׳ ערכין ז׳ ,אבל מי שאינו חייב מיתת ב״ד רק מיתה
בידי שמים קמי שמיא גליא מחשבות החוטא כשיחזור בו והעתידות
אם תהיינו זכיות שיגינו עליו ,וזהו שאמרו בשמו״ר פ״א כ״ט ויפן
כה יכה וירא כי אין איש ראה שאין איש עתיד לצאת ממנו שיתגייר,
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והיינו לפי שלא היד ,מחויב מיתת בית דין לכן טרם שהרגו מרע״ד,
צפה ברוד",ק עתידות ,וז״ש שהזכיר עליו את השם והרגו כלומר
דנו בדין שמים.
כ .ואר״ח הסוטר לועו של ישראל כו׳ .בס׳ חסידים סי׳
מ״ט פי׳ כל המכה לחיו של אדם כמו ושמת סכין בלועך (משלי כ״ג ב)
כאלו כר ,ובהגהותי מקור חסד שם הבאתי מתוספתא בבא קמא לא
מפני מכה של צער אלא מפגי שמכה של בזיון שנאמר הכות את
כל אויבי לחי וכר ,ובם׳ נשמת חיים לר״מ בן ישראל מ״א ספ״ג
החרפה היותר גדולה היא לסטרו בפנים ,ומציגו בשבת נ' ע״ב רוחץ
אדם פניו כו׳ בשביל קונהו וברש״י כי בצלם אלהים עשה את האדם,
וע׳ בויק״ר פל״ד עד",פ גומל נפשו איש חסד כר לכן הסוטר בפני
אדם כסוטר פני שכינה ,ורק אם קראו רשע אז מותר לירד לחייו
ר״ל לסטרו על לחיו ע׳ זהר משפטים קכ״ב א ניצוצי אות ג
משו״ת התשב״ץ ח״ג ענין ר״ד ושט״ט כתובות נ׳ ד״ר ,מתגלגל ,וע׳
שו״ת הרדב״ז ח״א סי׳ תצ״ב ובד,עמק שאלה שעל השאלתות בם׳
וישב כ״ז אות ב.

כא .כאלו פוטר לועו של שכינה שנאמר מוקש אדם
ילע קודש .בקטע כת״י מפי׳ רבינו חננאל (בס׳ איש המעשה ירושלם
תש״ו ע׳ עא) פי׳ מ ל ע י ב בקודש ,וע׳ במנורת המאור לר״י
אלנקאוה ה״ד (נוירק תרצ״ב ע׳ של״ב) כאלו סוטר לועו של קודש.

כב .א״ל המגביה ידו על הכירו כו׳ .ע׳ זהר בראשית נ״ז
רע״א ,זהר חדש דות (ע״ט ב) ,וראה משלי י״א כ״א יד ליד לא ינקה
רע ובתרגום שם דמושיט ידא על חבריה לא מזדכי מן בישתא.

כג .רם הונא קץ ידא .בפירוש רבינו חננאל (ראה למעלה
אות כא) פי׳ הענישו ממון על שהרים ידו עליו כר .אמנם
ביד רמה כ׳ קציצה ממש קנסא בעלמא עבד משום דהוד ,רגיל
ההוא גברא למימחי אינשי כר ורב הונא הוה אורחיה למקנס למאן
דהוד ,רגיל למיעבד כד",ג כדאמרינן ב3׳ הגוזל [צ״ו ב! במעשה
דד,הוא דגזל פרנא דתורי מחבריה ואתא לקמיה דרב נחמן וקנסוהו
לשלומי פלגא שבחא ואקשי ליה ואמר לחו לאו כי יתיבנא בדינא
ליכא דלימא לי מידי דאמר רב ד,ונא חברין אנא ושבור מלכא אחי
בדינא האי גזלן עתיקא הוא ובעינא דאקנסיה ,וי״א קץ ידא שוה ידא,
אחד שהכה חבירו וקנסו ממון כענין שנאמר וקצותה את כפה וקיי״ל
דבממון נאמר ,ולא מסתבר ,דבשאר קרא מיירי בהאי לישנא אלא
גמרא למה לי כי האי לישנא ,ותו הא קיי״ל דב״ד מכין ועונשין שלא
מן התורה וא״כ מאי תיקשי לן כי היכי דנצטרך לאסוקי גמרא
מפשטיה ,ןוע׳ שו״ת הריב״ש סי׳ רנ״א ושו״ת פרח מטה אהרן ח״א
'סי׳״ס"’/ובשדי חמד הלק הכללים מערכת ב׳ כלל נ״ב ,בית דין מכין 1
ועונשין שלא מה״ד כר\___________________________________.
כד .וא״ר אלעזר לא ניתנה קרקע אלא לבעלי זרועות כו׳ך
ע׳ יבמות ס״ג א דאמר ר׳ א ל ע ז ר אין לך אומנות פחותה מן הקרקע
כו׳ הפוכי בעסקא טב מינך.
כה .ואר״ל מ״ד עובד אדמתו ישבע לחם כד׳ .במאירי
(ע׳ רכט) לעולם יהא אדם שוקד על דלתי התורה וקובע עצמו
בלמודה ואל יטעה עצמו לומר יגעתי ומצאתי ,דרך צחות אמרו עובד
אדמה ישבע לחם אם אדם עושה עצמו כעובד לאדמה ישבע לחם ואם
לאו אל ישבע לחם וה״ה בלחמה של תורה.
כו .ואר״ל נכרי ששבת כי׳ .ע׳ זהר בשלח ס״ג סע״ב רי״א
כנסת ישראל אקרי שבת בגין דאיהי בת זוגו [ב״ר פי״א ה] כו׳ כי
קודש היא לכם ולא לשאר עמין כר ,שם יתרו פ״ט א דא היא ירותא
לכון מכל עמין עעכוי׳ם ועל דא כתיב ביני ובין בני ישראל כר ,ויעוין
ברמב״ם חל׳ מלכים פ״י ר",ט שב׳ עכו״ם ששבת אפילו ביום מימות
החול אם עשאוהו לעצמו כמו שבת חייב מיתה ואצ״ל אם עשה מועד
לעצמו ,כללו של דבר אין מניחין אותו לחדש דת ולעשות מצות
לעצמן לדעתן אלא או יהיה גר צדק ויקבל כל המצות או יעמוד
בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע ,ואם עסק בתורה או חידש דבר מכין
אותו ועונשין אותו ומודיעין אותו שהוא חייב מיתה על זד ,אבל
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הכא גלי קרא דהכאה מיתה היא וילפינן לכל מקום אבל מדהוצרך
הכתוב גם גבי או באיבה לכתוב וימת מוכח דדוקא באותן דגלי קרא
בפירוש הא שאר הכאה בלא מיתה ועמש״ב בס׳ אהלי יצחק הכא.

ט .ש״מ כל היכא דאיכא הכאה סתם לאו מיתה היא.
בחדר״ן כ׳ וא״ת והא כתיב ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת,
וההיא הכאה ודאי הכאה דמיתה היא ,י״ל דד,הוא לאו הכאה סתם
דכיון דכתיב "יכה כל נפש" הכאה של מיתה משמע נע׳ רש״י וישב
ל״ז כ־א לא יכנו נפש מכת נפש זו היא וזיתה] או הכאה שיש בה
חבורה כשיש לדרוש באביו שהוא נהרג על חבורה בלא מיתה וקרא
דאיש כי יכה כל נפש לא דרשינן ליה באביו משום דהא איכא קרא
אחרינא דדרשינן ליה באביו בסמוך כו׳.

י .תוד״ה ה״ג כו׳ ולא כמש״ב כספרים כל מכה נפש בו׳.
באה״י כ׳ דה״ג רש״י בם׳ משפטים ד״ה מכה איש והך קרא דכל
מכה נפש איצטריך לגופיה דאם באו הסנהדרין להרוג מי שהכה
נפש אינם רשאים להורגו אלא לפי עדים שיעידו שבמזיד ובהתראה
הרגו ,לפ״ז כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרוצח [במדבר ל״ה ל]
קאי על הסנהדרין שהם המכים.

יא .שם כתום׳ ,גמרינן כן יום אחד כו׳ נפש כל דהו.
ע׳ מהרש״ל ,ובתו״ח כ׳ דהכא יליף מן "נפש" משמע כל דהו נפש
הן איש הן קטן ולע׳ ם׳ הנשרפין גבי הכהו בעשר מקלות כו׳ ילפי
ממלת "כל" וע׳ באה״י באריכות.

ים .תוד״ה איש דכר מצוה אין ,יש ספרים דגרסו יאשה
לא ואע״ג דהשוה הכתוב בו׳ .גירסא זו תמוה הרי כתיב כי יכה
איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו נקום ינקם ,הרי
שחייבה תורה על המתת אשד ,כאיש ,ויתכן דאי הוי ילפינן כל אשה
מאמה הו״א דהיא בכלל יום או יומים יוקם .וע׳ בבא קמא ט״ו א
ובתום׳ שם.

יג .רש״י ד״ה אפי׳ נפלים כגון כן ט׳ וראשו אטום או
•טיש לו שני גכים דלא חיי .בסה״ק כ׳ דכוונת רש״י שא״א לפרש
נפלים היינו בני ח׳ דהרי תני בפנ״ע אפי׳ בן שמונה ש״מ דנפלים
הוי מילתא אחריתא ,ולא פי׳ נפלים היינו תוך שלשים ללידתם
דרש״י לשיטתו ביבמות מ״ג דהא דמת בתוך ל׳ הוה ספק היינו בפיהק
ומת אבל בנפל מן הגג או אכלו ארי אזלינן בתר רובא לכל דבר
דולד מעליא ילדן וההורגו חייב עליו ,אבל לתום׳ והפוסקים דס״ל
דנפל מן הגג נמי ספק הוה הפי׳ נפלים הכא היינו בתוך ל׳ ללידתן ע״ש.
יד .תוד״ה אפי׳ נפלים כו׳ .ע' בהגרש״ש ,ובאמ״צ כ׳
שהתום׳ הקשו לפי ההוי אמינא ולא לפי המסקנא ,וע׳ רמב״ן נדה
מ״ד ,תשובות גאונים בתראי סי׳ מ״ה ,בית האוצר מהגרי״ע ח״א
מערכת אדם (ל״ב רע״א) ,צפנת פענח לרמב״ם הל' שבת פי״א ה״א,
ושם הל׳ תרומות ס״א (י״ד ע״א טור ב).

טו .מה מכה כהמה עד דעביד בה הכורה דכתיב נפש
איכ מכה אדם כו׳ .בתוי״ט תמה הן לא כתיב נפש גבי מכה בהמה
אלא בהורגה אבל במזיקה לא כתיב אלא מכה בהמה סתם כדמוכחי
קראי דסוף אמור כו׳ ,ובקול הרמ״ז כ׳ דלגבי בהמה היינו מיתה
והיינו הכאה דבשתיהן אין בהן אלא תשלומין ,והשיב עליו בשושנים
לדוד באמרו דתמיהת התוי״ט הוי היכי בעי בגט׳ למילף מבהמה
באם אין עניו לדידה כו׳ הא שפיר הוי עניו לבהמה גופא כו׳ ,ובדינא
דחיי לאווין רי״ט (קצ״ב א) כ׳ דלק׳־מ שהוכיחו ממנ״ם בין שנאמר
דמזיק את הבהמה אינו חייב עד שיעשה בה חבורה בין שנאמר
דאפי׳ הכחישה באבנים חייב דהא תרי קראי כתיבי בבהמה ומחמת
היתור מוקמינן חד למיתה וחד לנזקין ,ואם תרצה לומר דמזיק את
הבהמה אינו חייב עד שיעשה בה חבורה ומשו״ה בהד קרא כתיב
נפש לומר עד שיעשה בה חבורה מחמת ההיקש אנו דורשים מה מכה
בהמה כו׳ ,ואם נאמר דמזיק את הבהמה חייב אפי׳ הכחישה באבנים
נפש דכתיב בחד קרא במכה בהמה הוא מיותר דאי להשמיעני דמיירי
בהורגה אפי׳ בלא מלת נפש הוה מוקמינן לה בהורגה דהא תרי
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קראי כתיבי ובהכרח חד למיתה וחד לנזקין אלא ודאי נפש הוא
מיותר ואא״ע כו׳ עיי״ש.
טז .אלא אם אינו ענין לנפש כהמה כו׳ .בסמ״ע חו״מ
ר״ם תכ״ד נקט בהס״ד מה מכה בהמה כר ,ועמש״ב בשו״ת אהלי
אהרן ח״א סי׳ מ״ז.
יז .מה מכה כהמה לרפואה פטור פו׳ .בצפנת פענח
השמטות להל׳ שבת פ״י הכ״ה (ק״י ע״ג) הביא מבכורות ל״ה גבי
בכור שאחזו דם מחלוקת אם מותר להקיז כו׳ דהקזת דם לא הוי
רפואה גמורה .וע׳ כתובות נ״ב ב עשו הקזת כו׳ ומחלוקת בברכות
ס׳ ע״א דר׳ אחא ואביי עיי״ש.

יה .ראיכעיא להו בן מהו שיקיז דם לאביו כו׳ .בשאילתות
ם' משפטים ס׳ ברם צריך מהו למיעבד ביה חבורה לרפואה כגון
למשקל ליה דמא ומתעקר ליה שיניה כר ,ובהעמ״ש אות י״א כ‘
רנקט הני תרתי לאשווי רפואה שיש בו סכנה בקלקולו כמו הקזת דם
ורפואה שאין בו סכנה בקלקול כמו עקירת השן ואי שרי תרווייהו
שרי ואי אסירי תרווייהו אסירי ,ולאפוקי ממש״ב הרמב״ן בתורת
האדם סוף שער הסכנה דר״פ ומר בריה דרבינא לא פליגי אפשיטותא
דרב מתנא ורב דימי ,דר״מ ור״ד מיירי בהקזה ,וא״כ אין נפ״מ בין
בן לאחר שהרי אם יקלקל אחר ג״כ יעבור על עון מיתה משא״ב
סלוא ולמפתח ליה בועה דבאחר שגגת לאו ובבן שגגת מיתה ,ודעת
השאלתות כהרי״ף דפליגי ולרב פפא ומר בריה דרבינא אפי׳ להקיז
אסור וכמש״כ הרמב״ן שם דלא חיישינן למקלקל דמיתה אלא למקלקל
דחבורה.
יט .ויעון בס׳ גשר החיים מהגרי״מ טיקוצינסקי ח״ב סי׳ א
בענין אם בן יכול לעשות זריקה לאביו או לאמו ,להעמיד עלוקה
או כוסות רוח (בנקאות) ,וביחוד אחרי שהבן אינו לוקח שכר טרחתו
הוי כאין רופא אחר בחינם ,ולמה שדן הגרי״א הרצוג בענין מחילת
האב למפרע אם יעשה בו חבורה יעוין במנחת חינוך מצוה מח ומש״ב
במקור חסד לס׳ חסידים ס״ס תקע״ג (מהדורא תליתאה) ,וראה
בפירושים לבאורי הגר״א מהגרצ״ם פרנק בספר הגר״א (ירושלם
תשי״ד) ח״ד ע׳ ל״ב.

כ .רב לא שביק לבדיה למשקל ליה סילוא כו׳ .בחדר״ן
כ׳ משמע ודאי דר׳ פפא נכ״ה בשאלתות ובקדמונים ובדק״ס) לא
פליג אהקישא דלע׳ דמה מכה בהמה לרפואה פטור והיינו פטור ומותר
אף מכה אדם כו׳ הלכך הקזת דם מותרת לאביו ,וכ״ת ניחוש לשגגת
חנק דדילמא לא תהיה רפואה לאביו א״ב אף לאחר נמי יהא אסור
להקיז דשמא יהרגנו ויהיה שגגת סייף שפעמים הרבה יקרה שהקזה
תמית את החולה כשהיא בטעות ,ולא בהקזה לבד איכא ספק הרג
אלא בכל דבר של רפואה אם יטעה הרופא בו ,אע״כ אית לן למימר
שהרופא המומחה כשיטעה ברפואותיו אינו שוגג אלא אנוס ,שברשות
הוא מרפא ואין לו אלא מה שעיניו רואות כדאמרינן בדין שטעה
דלביה אנסיה נבח׳ גשר החיים הוזכר סי׳ ג׳ העיר הגרש״ז אורבך
מיו״ד סי' של״ו סע׳ א ברופא שטעה והמית ונודע לנ ששגג ננלה
על ידו ,הרי שאינו כאנוס רק כשוגג דע׳ בהע׳ שס) וא״כ המקיז את
חבירו בהסכמת הרופא פטור ומותר ואע״ג דאיכא שגגת הרג ,אביו
נמי אם מקיז לרפואה אע״ג דאיכא שגגת חנק שרי וטעמא דרב דלא
הוה שביק לבריה למשקל סילוי ולמיפתח כוותא דילמא חביל ה״ט
דש־מא יעשה חבורה לאביו ללא צורך שיחשוב ליטול הסילוא ויחבלהו
במקום אחר ,אבל הקזה לרפואה מותר ,אבל אפשר לאסור להקיז
לאביו מההיא טעמא דסילוא שלפעמים יטעה בהקזה ולא יכוון בווריד
ויעשה חבורה שלא לצורך ואיכא שגגת חנק ,אבל לאחר דליכא אלא
שגגת לאו מותר כר מפני שלא מצינו שענש הכתוב כלל בשגגת
לאו ואפשר דאפי׳ בדיני שמים אינו מתחייב נע׳ רמב״ן ויקרא ב׳ ד׳
ונרצה לו לכפר עליו דבשגגת לאו ומיתה ביד״ש אין עליו נשיאת
חטא ואינו צריך ריצוי כלל .וע׳ תוס׳ יבמות פ״ט א ד״ה לרב נתן
וכו׳ דלא קפיד קרא אלא אחזיד כדכתיב ולא תשאו עליו חטא דמשמע
מויד דאיכא נשיאת חטא כר ,ובגנד מנחות ל״ז סע״ב במי שנפסק
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לו חוט מהציציח בשבת שחשו אך משוס איסור שבת ולא משוס שהולך
בבגד של ד׳ כנפות בלי ציצית ,ולכאורה יפלא מירושלמי נזע״ש פ״א
ה״א האוכל מעשר שני שלו שוגג יצעק לשמים ,וכ״פ הרמב״ס בהל׳
מע״ש פ״ז ה״ב ,וכן מבואר בהל׳ תשובה פ״א ה״א דצריך תשובה
על שגגת לאו ,ולא הבדיל בין מידי דאכילה לשאר איסורי לאווי
(ע׳ שחוו בית נפתלי סי׳ ד׳) אמנם בס׳ שיחות חכמיס כתבתי דתקלה
של השוגג הוא זדון קדום שלכן הסיבו לו מן השמים שיכשל גס בלא
יודעים ועיקר תשובה וודוי של השוגג הוא העון שעל ידו נכשל וחש
איסי בן יהודה והוא לא ידע ואשם ונשא עונו על דבר זה ידוו כל
הדווים (קדושין פ״א ב) ר״ל מה שהתורה אמרה שאס כי לא ידע
עכ״ז אשם הוא זהו לאשר הוא נושא עון מכבר וזהו שגוררה לו עבירה
זו ,לכן עלזה ,כלומר על הזדון יצעק לשמים עיי״ש מדוכתי טובי)
ואין לך לומר שעשה איסור כשהכניס עצמו לבית הספק שהרי לטובה
היתה כוונתו לרפאות את חבירו ,אבל בבנו ודאי אין אומרים כן
כשאפשר לו לעשות ע״י אחר דשמא׳ יטעה בנטילת הקוץ ויהבול
באביו ויהיה שגגת חנק -וכן בשבת אם היה בנטילת הקוץ שיכול
לבוא לידי איסור סקילה אסור ליטול בשבת וימתין עד למחר ,וע׳
בס׳ תורת האדם להרמב״ן שער הסכנה.
כא .למיפתח ליה כוותא .בקטעים מכתבי הגאונים (גנזי
שכטר) ע׳ ת״א :לא הוה שביק לבריה למיפתח ליה ב ו ו ת א וראה
בהע׳ שם .וע׳ ביראים השלם עמוד חמישי סי׳ קע״ז ובתועפות ראם שם.

כב .כנו שגגת חנק .ע׳ שו״ת תורת חסד סי׳ כ״ט .שדי
חמד חלק י״ד מערכת המ״ם כלל ה׳ מה לי איסור לאו מה לי איסור
כרת כו׳ ובם׳ נפש חיה סי׳ שכ״ד סע׳ י״ד.
כג .תוד״ה מאן שמעת ליה כו׳ ואע״ם שמקלקל הוא

אצל מלאכה עצמה מתקן הוא אצל אחרים ולר״י ככה״ג
מלאכה היא פו׳ .באמ״צ הצ״ע משבת ע״ג ב דאר״א החופר גומא
בשבת ואין צריך אלא לעפרה פטור עליה ואפי׳ לר״י כו׳ הרי דלר״י
החופר גומא וצריך לעפרה'דהוי תיקון אצל אחרים דהא צריך לעפרה
ולא גרע ממבעיר וצריו לאפרו כיון דבמלאכה עצמה הוא מקלקל,
וכן צ״ע משבת ק״ה ב אימר דשמעת לר״י במתקן במקלקל מי שמעת
ליה אר״א האי נמי מתקן הוא דקעביד נחת רוח ליצרו הא הוי כמו
חופר גומא ואינו צריך אלא לעפרה דהקלקול הכא הוי בהבגד שנקרע
ועכ״ז כיון דמתקן ליה לדבר אחר היינו ליצרו חייב אף לר״י וא״כ
ה״נ גבי חופר גומא אף דבזה הוי מקלקל כיון דצריך לעפרא והא
חייב לר״י ,ונראה דיש הבדל בין מלאכת חופר לקריעה דבקורע
בקריעתו הוא מקלקל [כדאמרינן שם ע״ג א הקורע ע״מ לתפור]
והתקון יבא אחר כך בתפירתו אבל במלאכת חופר בעת המלאכה
יבא התיקון כמו חופר בבית דהוי בונה ובשדה דהוי חורש שהתיקון
בעת המלאכה ולכן אם לא בא התיקון בהמלאכה דהיינו בהחפירה
אף שבא התיקון בדבר אחר עכ״ז כיון דבהמלאכה עצמה הוא מקלקל

לכן סטור לר״י כו׳ עיי״ש.
כד .שם כתום׳ ,ואע״ג דאמרינן כפ׳ כירה כו׳ .יעוין
בשחת מהרי״ט פדווא (וורשה תרס״ד) סי׳ ס״ד אות ט״ו באריכות.

פ״ה ע״א
א .תוד״ה ור״ש כו׳ וי״ל דהא דאסרינן הכא קוץ וסילוא
כו׳ אי לא הוי פסיק רישא כו׳ .בסה״ק לפי מסקנתם דדשא״מ אפי׳
שגגת סקילה מותר רק בשבת הטעם משום פסיק רישא קשה התינח
גבי שבת אבל באביו למה לא שביק רב למשקל סלוא כו׳ הרי החל
דשא״מ ושם לא שייך לחוש לפסיק רישא דעיקר החשש שמא יחבול
שלא לצורך רפואה וזה אינן פס״ר כו׳ אמנם בלח״ט הביא דברי
הרבינו ירוחם שב׳ דאי אפשר שלא יחבול יותר מכדי רפואתו ולפ״ז
החל ג״כ פס״ר .אך הנה אמרו הכא דילמא חביל משמע דאינו בבירור
שיחבול כו׳ עיי״ש .ובחזון איש (גבעתים תשי״ז) סי׳ נ׳ אות פ דלהכי
לא אמרי משום דאינו מכוון ולא ניחא ליה דאליבא דרב אמרו ורב
ס״ל לעיל כ״ב א דדכר שאינו מתכוון אסור והלכך מוקי לה כר״ש
במשאצ״ל כר.

ה י ם

נז

ס .כעי מיניה מרב ששת בן מהו שיעשה שליח לאכיו
להכותו ולקללו כו׳ .במאירי (ע׳ שה) כ׳ לקללו היינו נדוי שיש
בו קללה בהזכרת השם כדאמרו יתן ה׳ אותך גו׳ נבערל־נ כ׳ דהיא
קריאת הפרשה והפלה ה׳ את מכוחך שקורין הדיינים בשעת מלקות
כדאמרינן במכות כ״ב ב דהיא אלה הכתובה בתורה ע׳ שבועות זחה א),
וכתבו הגאונים שהאב שנתחייב שבועה לבנו אינו משביע בשבועה
שיש בה אלה שהרי הוא בא בכך לקללת אביו אלא משביעו שבועה
שאין בה אלה ,ומובא בטו״ז יחד סי׳ רמ״א סק״ב ,ויעוץ בס׳ חסידים
סי׳ תקפ״ד מעשה באחד כו׳ לא יתכן שיתגלגל שבועה על אביו
כאלו גורם קללה לאביו כו׳ ובמקור חסד שם אות ג מתשובות
הגאונים (זכרון לראשונים) סי׳ ר״ו לענין הבן התובע את האב לא
אשכחן ראיה להפקיע תביעתו של בן שלא להשביע את האב אלא
רגילין בתי הדין לומר לבן הקנה תביעתך זו לאחר שלא תבוא לידי
מקלל אביו כו׳ וכ״ה בתשוהיג שערי צדק ש״ד מח״ה סי׳ כ׳ ובשחת
הגאונים הקצרות (ווילנא תרי״ד) סי׳ ש׳ ,ע׳ בהגהות שם ובשחת
הרי״ף סי׳ צ״ב שהבת תוכל להחרים סתם להאם אם טוענת שקר כר
וראה מבוא לשו״ת הרי״ף (פיטסבורג תשי״ד) ע׳ י״ד ובשחת כתב
סופר יו״ד סי׳ ק״ז.
ג .ובסה״ק כ׳ דיש בזה ג׳ שיטות .א׳ שיטת הרי״ף דמפרש
דרב ור״ד בר חיננא פליגי ולרב בן החובל לאביו לרפואה ג״כ חייב
חנק ופוסל הכי ולדידיה הא דאמרינן דילמא חביל היינו מה שהוא
לצורך רפואה וג״כ יהיה שגגת חנק ,ב׳ הרמב״ם בפ״ה מהל׳ ממרים
נקט דלא פליגי אהדדי רק רב מתנא ור״ד בר״ח מיירי בדליכא אחר
ורב ומר בדיה דרבינא מיירי בדאפשר ע״י אחר (וע׳ בערל״נ שהעיר
דמה״ט כותב הרמב״ס דהך שנעשה שליח בלשון אס הוא חזן הכנסת
שדרכו להלקות דמשמע דיש אחר רק הוא שתפקידו בכך כדאמרינן
במכות כ״ב ב) ,ולשיטת הרמב״ם אין חילוק בין הקזה וביו למשקל
קוץ בתרווייהו בדאיכא אחר אסור בבנו ובדליכא אחר ואביו מצטער
מותר ,השיטה השלישית דעת רבינו ירוחם דחילק בין הקזה שהחבלה
היא לרפואה ומותר בבנו אף בדאיכא אחר מותר בבנו ,אבל למשקל
קוצא דהחשש הוא שיעשה חבלה שלא לצורך רפואה ע״כ אסור
בבנו אף בדליכא אחר כו׳ עיי״ש.

ד .להכותו ולקללו .ע׳ תום׳ יבמות כ״ב סע״ב ד״ה כשעשה
תשובה שב׳ הא דאמר דאין הבן נעשה שליח לאביו להכותו ולקללו
בשלמא מלקות משכחת דמחייב אע״ס שעשה תשובה אלא לקללו מי
שעשה תשובה אפי׳ אחר אינו רשאי לקללו ,וי״ל דאם הזכיר שם
שמים לבטלה או שעשה דבר שנתחייב בו נדוי אע״ם שעשה תשובה
חייב ולא מיפטר ,וע׳ במל״מ הל׳ ת״ת ס״ו הי״ב.
ה .תוד״ה הא ככנו הא כאחר ,רוצה ללמוד מכאן אזהרה
למכה אכיו כו׳ ואע־׳ג דאין מזהירין מן הדין כו׳ .בחמחח ה״מ
היכא דלא נפק עונש דמלקות מקרא אחרינא דכולא מילתא נפקא
מאותו דין ,אבל הכא בבנו דעונש מיתה במכה אביו נפ״ל בהדיא
אלא דלא עגש אא״כ הזהיר וזה שלמד מקרא אחרינא ודאי אית לן
דמזהירץ ,תלמידי הר״ס ז״ל .וע׳ בחינוך מצוה מ״ח ,בכ״מ הל׳ ממרים
רפ״ז ,בם׳ לימודי ה׳ לימוד י״ג ובשחת דברי אמת מהגר״י בכר דוד
קונטרס הלאווין (ע״ט ג).

ו.

אחר גכרא קטילא הוא .ע׳ בצפנת פענח לרמב״ם רה״ל

תרומות שהעיר אמאי גברא קטילא הוא הא בידו לברוח לארץ ישראל
דצריך לדונו מחדש ע׳ מכות ח ע״א וכה״ג בבן סחט דלאחר גמר דין
אם ברח והקיף חייב אם ברח מחחל לא״י מאי עיי״ש.

ז .והאמר רב ששת כיישו ישן ומת חייג .בחדר״ן כ׳
כך היא הגירסא בכל הספרים ופי׳ שבאו ללמד ביישו ישן ומת שהוא
חייב אע״פ שאינו מתבייש כיון שיש בו בושת לבני המשפחה אף
כאן אע״פ שהוא גברא קטילא יש בושת לבני המשפחה ,ויש מוחקין
אותה דאומרים דהו שמעתתא דר״ש לא שמיע' לן דאמר הכי בשום
דוכתא אדרבא בב״ק (פ״ו ב) הוי בעיא ולא איפשיטא ,ואץ למחוק
הגירסא שהיא ככל הספרים משום חך קושיא דהא אשכחן גתלמודא
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מילתא דהוה בעי בחדא מסכתא ואיפשיטא במסכתא אחריתי כמו כר
ה״נ אע״ג דבם׳ החובל איבעי להו הכא ידעי דאיפשיטא ליה לר״ש.
אבל הם גורסין וקאמר ר״ש ביישו חייב׳ ומפרשי דביוצא ליהרג
קאמר ליה ר״ש דאם ביישו חייב דלא חשיב ליה גברא קטילא ,וקשה
דהא בסמוך אמרינן ה״ט דפטור משום ונשיא בעמך 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
שבת וריפוי אינו חייב כיון דלקטלא קא אזיל אלא על הבושת וה״ה
על הצער אם יש שם צער הראוי לתשלומין אלא דנקט בושת משום
דדושיב טפי ,ואין צורך לכך דלא אדכרינן בגמ׳ ענין עושה מעשה
עמך אלא לאחר שהעמידוהו בהכאה שאין בה שוה פרוטה כר עיי״ש.

ח .תוד״ה והאמר רב ששת כר תימא רכס׳ החוכל כו׳
ולא איסשיטא .באה״י תמה דחזינן שם במסקנא דאיפשטא משום
כיסופא ואם ביישו ישן ומת פטור וכמ״ש שם התום /מיהו י״ל דהתוס,
דהכא ס״ל כהרמב״ם בפ״ג מהל׳ חובל ה״ג ע׳ הה״מ ולח״מ שם,
ובדרשות מהראנ״ח סדר בהר סיני דהוי בעיא דלא איפשטא עיי״ש.
ט .הכ״ע כשהכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה .ע׳ צפנת
פענח הל׳ תרומות פ״א (י׳ ע״ב) שב׳ דגבי יוצא ליהרג כל הכאות
הוי כאין שו״פ בהן כיון דלאו בר דמים הוא כמבואר בערכין ו׳ ע״ב כר.
י .תוד״ה הכהו כו׳ תימא אמאי לקי הא פן יוסיף לאו
שניתן לאזהרת מיתת כ־ד הוא כר .בשו״ת הרדב״ז ח״ב סי׳ ן
תתי״ב כ׳ אפשר לתרץ דלא נקרא לאו שניתן לאזהרת מיתת ב״ד
אלא בזמן שאין בלאו אלא למיתת ב״ד אבל היכא דכולל מלקות
ומיתת ב״ד כהכא דפן יוסיף כולל למכה את חבירו כיון שכן שפיר
לוקה עליו הואיל ויש בו צד מלקות ,אבל זה לא יתכן לפ״ד המ״מ
בם״כ מהל׳ שבת שב׳ דכשיש צד לאזהרת מב״ד שוב אינו לוקה כר,
והנכון דכולא קרא דסן יוסיף איצטריך למכה את חבירו ואם יש בו
שוה פרוטה אינו לוקה כיון שניתן לתשלומין אבל הכא שאין בה
שו״ם כיון שאין בה תשלומין לוקין עליו כר .וע׳ תום׳ שבת קנ״ד א
ד״ה בלאו נמי כר ובמגילת ספר שעל הסמ״ג לאווין רי״ט (קי״ג א),
ויעוין בשחת ברית יעקב אהע״ז סי׳ מ׳ שב׳ דדוקא היכא שגוף
האיסור ילפינן רק מלאו שניתן לאזהרת מיתת ב״ד הוא דאינו לוקה
(כמו בשבת קנ״ד ,עירובין י״ז) אבל היכא דידעינן האיסור מקרא
אחר אהני הלאו ללקות עליו אע״ג דניתן לאזהרת מיתת ב״ד ,והכא
גבי הכאת חבירו ידעינן האיסור ממקום אחר דלא עדיף מאונאת
דברים ע׳ ב״מ נ״ח כ״ש למ״ד דצער בע״ח דאורייתא ע״כ אהני לאו
דלא יוסיף אע״ג שניתן לאזהרת מיתת ב״ד ללקות עליו כו׳ וע׳ בס׳
חקרי לב ח״א אחח סי׳ צ״ד ורי״ש ע״ד)------------------------ .־^-
יא .דמי,שינן הכאה לקללה .בתחח כ׳ מדכתיב מכה אביו
ומקלל אביו גבי הדדי ומה שהפסיק ביניהם בדין גונב נפש מפורש
בבמדבר רבה פ״ט ז שעל זה נתחייב גונב נפש מישראל לפי שיוכל
לבוא להכאת אביו ואמו וקללתם אחרי שלא גדל עמהם ואינו מכירם

(ע׳ רמב״ן משפטים כ״א טו שהביא כן בשס רב סעדיה גאון וראה
בס׳ חסידיס סי׳ רל״ב מעשה ברב סעדיה בן יוסף החכם ווזש״ב
במקור חסד שם) ובאה״י העיר אם היקש הוא אמאי לא ילפינן דמכה
אביו בסקילה דהרי אין היקש למחצה וכ׳ דהכלל אין היקש למחצה
לא יוכל לסתור כללא דכל מיתה האמורה בתורה סתם אינה אלא
חנק כו׳ ,ותו דאינו היהש גמור שהרי הפסיה הרא בנתיים.
יב .כדאמר רב פנחס כשעשה תשובה .ע׳ בחדר״ן ,ביאיר
הגר״א ליחד סי׳ רמ״א סע׳ ו׳ ובהעמק שאלה לשאלתות פ׳ בלק
קל״ד אוח ב.

יג.

אד״מ בעמך במקוים שבעמך.

ע׳ שחת בן

יהידה

סי* י״א.

פ"ה ע״ב

,

א .לכל אין הבן נעשה שליח לאביו להכותו ולקללו חוץ
ממסית שהרי אמרה תורה לא תחמול ולא תכסה עליו .בתחח
ס׳ דיליף לה משום דרישא דקרא נמי באב המסית את הבן איירי

ה י ם

דכתיב את רעך אשר כנפשך ודרשו חכמים זה אביך וא״כ לא תחמול
ולא תכסה עליו נמי על אב שמסית את הבן קאי ,ובסה״ק כ׳ דענין
לא תחמול בזה הוא דצערו גדול ביותר כשרואה שבנו נהפך עליו
לאכזר.

ב .ובשחת בן יהודה סי׳ י״א כ׳ מה שאין להבן לבזות את
אביו אפי׳ אם הוא רשע זהו דשמא עשה תשובה כדאמרו בקדושין
מ״ט בהרי את מקודשת לי ע״מ שאני צדיק כו׳ ,וטוענין לאביו שמא
עשה תשובה .אבל למסית הרי אין טוענין ולכן לא נקטינן גביה
אפשריות זו שעשה תשובה וביחוד הרי המכשיל את הרבים ומסית
אחרים לעבירה אין מספיקין בידו לעשות תשובה .וע׳ באור םהמ״צ
לרס״ג ח״א עשין יא־יב (ק״ו א־ב) ,ויעוין בס׳ שיח יצחק למכות
י״ב א שהקשה הרי ודאי דגם במסית בעינן עדות כשירה שהסית ואך
אחרי שנתברר שהוא מסית אין טוענין לו למצוא צד פטור ,ובודאי
שקרוב פסול לעדות זו אלא שהעידו לפני הב״ד עדים כשרים והרי
צריכה להיות בו יד העדים בראשונה ואיך יעשו הב״ד את בנו שליח
להמיתו ,וי״ל כגון שהיו העדים גדמים ע׳ לע׳ מ״ה ב.

ג .שהמקלל לאחר מיתה חייב והמכה לאחר מיתה פטור.
במאירי (ע׳ שד) שהמכה לאחר מיתה אינו אלא כמכה העפר אבל
הקללה נגררת אחר הנפש שהיא נשארת ,וכ״כ בס׳ חסידים סי׳ תקע״ו
כבר היו חכמים יושבים ובא אחד ושאל אם הבן מכה את אביו לאחר
מותו פטור ואם מקללו חייב כו' א״ל כי מועלת הקללה שיש חיזק
לאב לנשמתו משא״ב בהכאה ,ובמלחמת מצוה לרשב״ץ לתשובת
המינים כ׳ תראה יושר דיניהם בזה שהמכה אביו אחר מיתה פטור
והמקללו חייב מיתה לפי שההכאה היא לגוף ואחר המיתה אין לו
הרגש ולפיכך הוא פטור אבל אסור והוא בכלל ארור מקלה אביו גו׳
ובכלל עין תלעג לאב ותבוז ליקהת אם יקרוה עורבי נחל ויאכלוה
בני נשר ,ודי לו עונש בזה ,אבל המקלל שהקללה דבקה בנפש
והנפש יש לה השארות אחר המות ולפיכך חייב מיתה ,וראה בם׳
הפליאה (קארץ ק״ב ע״ג ,פשימשל ח״ב ס״ג ע״ד).
ד .וע׳ בתחח ב״ק צ׳ ד״ה התוקע לחבירו כו׳ אר״ח הסוטר
לועו של חבירו כאלו סוטר לועו של שכינה ,הרי שהחמירו חכמים
בבושת יותר מבמכה ,והטעם לפי שהמתכוון להכות חבירו מכת פצע
וחבורה הצער ההוא מגיע לגוף אבל צער הביוש מגיע לנשמתו
הנאצלת מן השכינה ממקום כבוד ובעולם הנשמות נמי היא מרגשת.
בבושת ,וכן קללה נמי הנשמה מרגשת בקללה לכך חייב בהן אפי׳
לאחר מיתה כי הנשמה נצחית וקיימת ומה״ט המבייש שוכני עפר
עונו גדול יותר מאלו היו בחיים כי אם הנשמה חוזרת אל מקום
אצילות והמביישה הרי הוא כנוגע בו ית׳ כו׳ .וע׳ שואל ומשיב
תנינא ח״ב סי׳ ל״ה ד״ה והנה דרך אגב אזכור כו׳ ושם מהדורא
רביעאה׳ח״א סי׳ ל״ח ד״ה והנה אף שהוא דבר חריף כו׳.

ה .רש״י ד״ה מכה שעשה כו׳ והאי תנא לא מקשינן כו׳.
לכאורה למה הוצרך לפרש טעמא דמאן דלא מקיש ע׳ בשו״ת עמודי
אור מהגר״י הלר סי׳ קט״ז אות ב׳ שב׳ דבזה הבליע ישוב גדול
בסוגיין עיין שם.
ו .אכיו קלל אמו קלל כו׳ .ע׳ בס׳ אהל ישרים מערכת ר
כלל ו׳ באריכות.
ז .ר׳ יונתן אומר משמע שניהם כאחד כו׳ .יעוין
בהתוהמ״צ להג״ר מלבי״ם בתו״כ קדושים כ׳ אות ק״א שב׳ פלוגתת
ר׳ יאשיה ור׳ יונתן תשתרע על כלל הלשון כו׳ עיי״ש.

ח .רש״י ד״ה אכיו קלל גו׳ כראש המקרא סמך קללה
לאכיו כו׳ .בגהש״ם דוגמתו בסוטה ל״א א האי לדסמיך ליה והאי
לדסמיך ליה ,וע׳ אתוון דאורייתא מהגר״י ענגל כלל כ״ג ד״ה והנה,
וראה חולין כ״ז ב מסתברא משום דסליק מניה .ובבא בתרא קמ״א ב
ושגוב הוליד את יאיר ויהי לו עשרים ושלש ערים וברשב״ם ויחי
לו ליאיר ולא לשגוב כר.
ט .מר סבר כותים גרי אמת ומר סכר כותים גרי אריות.
בסה״ק כ׳ הא דלא משני כאן קודם שגזרו עליהם וכאן לאחר שגזרו
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מאז נתנה תורה ,ולא בשמים היא’ 4ואין משגיחין במלאכי השרת 50ולא היה צריך
להתגייר .ועוד נהי שהוא בן מצרי הא אמרינן‘ 5בנך הבא מן הגויה קרוי בנך כמו

שפירש״י פ׳ ואתחנן ,52א״כ מה היה צריך להתגייר ,ושאל אביך ויגדך.

ויאמר לרשע למה תכה רעך וכו׳ (ב ,יג)
פירש״י כמותך .גם פי׳ שזה בהרמת יד נקרא רשע .וקשה לי מנלן שבהרמה זו

נקרא רשע תאמר היה רשע קודם זה המעשה כמו חבירו שהיה כבר רשע .ונ״ל מדקאמר
ויאמר לרשע ולא אמר רשע ע״כ פי׳ לרשע 55כההוא דידוע באותו ענין .ועדיין 54נוכל
לומר תאמר היה רשע קודם זה ולא התחיל עתה רשעתו .ויצא מזה דין גדול כי

המיימוני 55והסמ״ג 56קראו בלשונם כל המכה אדם כשר בישראל אפילו בהרמת

’Qp

משמע שהרמת יד על רשע לא נקרא רשע ,והוא היפך הכוונה שבכאן 57פי׳ שנקרא רשע

בהרמת יד אפילו על רשע כמותו .ואם 58ליישב ולהשוות הריעות נצטרך לפרש שזה
המכה’ 5רשע ע״כ נקרא רשע אפילו בהרמת יד על רשע ,אבל אם היה צדיק והרים ידו
על רשע לא נקרא רשע ובזה מדבר המיימוני .וסמך לו ממקרא שבעזרא( 60ואכם

ואמרטם) ,אף כי י״ל דוקא דרך מוסר ותוכחה .ונ״ל שיש סמך לדברי המיימוני מדקאמר

רעך מה לו להזכיר שום רשעת חבירו דאין‘ 6לחלק ברשע המרים יד על צדיק או על

רשע כמותו מאחר שהוא רשע אין ראוי להוכיח ,אלא ודאי בא ללמד ונמצא למד.
גם נחבר אליהם והעומר עשירית האיפה הוא 62אינו בא לומר וללמד שהעומר

עשירית איפה היא כי מי יאמר לנו מדת האיפה ,אלא בא ללמד מדות האיפה ממדות

העומר כמו שאבאר בפי בשלח .65גם מצנצנת [המן] ידוע מדות העומר ,וא׳׳כ בא ללמד
ונמצא למד .ודומה לזה מה שכתב 64בחנה אני האשה הנצבת עמכה ,והפי׳ שהוא ניצב
עמה כי למדו רז״ל 65מכאן שאסור לישב בתוך ד׳ אמות של (תפילה) [מתפלל] ,וא״כ
עלי היה עומד אצלה והיא מתפללת .וכן למה תכה רעך רשע כמותך .והפי׳ אתה רי?^

לו ,משמע הא אם66־ 67רשע כמותו לא הייתי מפשיעך .וצ״ע כי אבל מורגלא בפום כל,

כל המרים ידו על חבירו נקרא רשע ואינם מחלקים אם המכה או המוכה הם רשעים או
צדיקים .וכן נ״ל עיקר שבכל מקום נקרא רשע כשמכהו בשבילו דרך ריב וקטט ,אבל

אם מכיהו דרך מוסר ותוכחה 68אשרי ויישר’ 6חילו ,כמו שהתפאר עזרא .70וכל מה
שקורא המיימוני והסמ״ג אדם כשר ר״ל כשעושה דרך מוסר ותוכחה .ואפשר גבי משה

רבינו ע״ה ג״כ היה הרמות ידו דרך תוכחה ועל זה היה גוער בו מאחר שהוא ג״כ רשע

 51יבמות כג ,א ועיין רמב״ן סו״פ
 50אין משגיחין בבת קול ,ברכות נב ,א.
 49דברים ל ,יב.
 55רמב״ם פ״ה הלכות תובל ה״א
 54לא פ.נ.
 53הידוע באותו פ.ג•.
 52דברים ז.
אמור.
 59כבר ש.פ.ג.
 58בא ש.פ.ג.
 57קורהו רשע בהרמת ש.פ.ג.
 56עשין סי׳ ע.
וב׳.
 63שם.
 62להלן טז ,לו.
 61סברא פ.ג.
 60ואכה מהם אנשים ואמרטם .נחמיה ה ,יג ,כה.
 68והוא ראוי להוכיח
 67אתה פ.ג.
 66אין ש.
 65ברכות לא ,ב.
 64שמואל א .א ,בו.
 70עיין מועד קטן טז ,א.
 69כהו כמו ש.פ.ג.
אשרי פ.ג.

קיח

> משיבת
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נפש

אינו ראד־ להוכיח .ונראה הדברים~שהשיב" הרשע מעניינו^אתה מוחה בידי להוכיח,

ומי שמך לאיש שר ושופט שאתה באת להוכיח אותי וק״ל.
ועל זה יש הרבה לדקדק בה כי ודאי רשע פסול לעדות’ 7ונמצא אם יחתום על הגט

הגט בכיל .74אמנם נ״ל למצוא טעם להכשיר המכה לעדות ,גם המרים ידו על אדם

חשוב וכבהו מכה שיש בו שוה פרוטה הרי ניתן לתשלומין ,כדאמרי׳ בפ׳ אלו נערות.75
ואפילו "אין בה שוה פרוטה 76משמע שאינו חושש לבושת .ואעפ״י שאין דנין דיני

קנסות כבבל ,77ובשת קנס הוא ,78מ״מ ניתן לתשלומין אם יבוא לארץ ישראל ,וכל
מקום שי־ש חיוב ממון אין כאן חיוב מלקות’ 7או לקרותו רשע 80בהרמתו על רשע אין

כאן בוש— ולא ניתן לתשלומין ונקרא המרים יד רשע.

0

ויירא מהבד .ויאמר אכן נודע הדבר (ב ,יד)
פירשמ״י על שראה דלטורין בישראל אמר מעתה שמא אינם ראויים לגאול וכו.,
פירש״י עבל כוונות רב פלטוי גאון' 8אף כי עדיין לא הלשינו מ״מ מאחר שהחציפו פניהם

לגזם מערלה’ 8עליהם כאילו עשאו ,שהרי אמר אכן נודע הדבר הרי הוא כאילו נודע

שבודאי י־זז־יעו .וכן כתב רב פלטוי גאון’ 8האומר אלך ואמסור פסול לעדות ולשבועה.
ועוז־ פירש״י אכן נודע הדבר שהיה תמיה על הדבר מה חטאו ישראל יותר משאר
אומות לה־ידת 84בשיעבוד קשה ,אבל רואה אני שהם ראויים לכך .ותימה לי והלא כבר

נגזרה גזה־־ת ’5שיעבוד בברית בין הבתרים ד׳ מאות שנה ועדיין לא עברו .ויראה לי וכן
שמעתי כ" הד׳ מאות שנה אינם נקצבים על העינוי כ״א על הגירות ,וכל דבר שאינו
קצוב אי□־ מוחלט כי התשובה והמעשים טובים כתריס 86בין הפורענות .87וכן תראה

שיצחק וי־ביקב ויוסף היו בד׳ מאות שנה באותו הזמן ונמלטו בצדקתם מהשיעבוד .מ״מ

לשון רש־־"' דחוק 88שפי׳ מה נשתנה מכל שבעים אומות היה לו לומר מה נשתנו
מאבותיה— .ע״כ נ״ל לפרש שכן הוא דעת רש״י מה נשתנו אלו שנשתעבדו בעבודת

פרך ואיג — מסכימים לעשות תשובה מה שאין בכל האומות ,שהרי אתה רואה בנינוה
ופרעה ואכה דיונה כי1ץ שהגיע הפורעניות היו מהרהרים בתשובה לפי שעה ,ואלו

נשתעבדו ־זמן רב ואין’ 8מהרהרים לעשות תשובה לבטל השיעבוד .ועל זה נאמר אכן
נודע הרב— כי כבר אמרו רז״ל ’0ה׳ דברים מונעים התשובה ואלו מה׳ דברים ,המבזה

רבו או ת״־ח או מנהיג מדינה ,כי מאז לא יהיו נכנעים לראשיהם איך יגיעןו] התשובה’1
 74עיין בב״ב קע ,א ,ששם מבואר דדוקא
 73סנהדרין כד ,ב.
 72ואמר פ.ג.
 71לו פ.ג.
 76בנזק
 75כתובות לב ,ב.
לר״מ הוי גם ב טל ,אבל לר״א הוי גט פסול משום מזוייף מתוכו.
א״א שלא י—א בהו שוה פרוטה בבושת ,אכן במיימוני בספר שופטים [סנהדרין] בפרק יט מונה הלאוין
 78עי׳ רמב״ם ה
 77ב״ק יט ,ב.
קל״א המכה זז:נירו הכאה שאין בה שוה פרוטה עכ״ל פ.ג.
חו״מ פ״ג ה־־זז.
 81מובא בסוף ספד הכל
 80אכן פ.ג.
פד כ״ה דעת חכמים כתובות לב ,ב.
 85גזירות ועינויים פ.ג.
בו.
 84משועבדים ש.פ.ג
 83ראה הערה .81
: 82א,:־ פ.ג.
 89דורש להם שיעשו פ.ג.
 88שקורא מה ש.פ.ג.
 87אבות ד ,יא.
 86בפני הפו—כ נות פ.ג.
 91לתשובה פ.ש.ג.
 90רמב״ם פ— ר״ב הל׳ תשובה.
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שו״ת משנה הלכות חלק ד סימן רמה
אדם שיש לו סוג דם יקר המציאות אי מותר לו למכור מדמו או להשתתף בבאנק הנקרא בלאט באנק ,ואי סתם בנ״א
מותרים למכור מדמם לישראל או עכו״ם

אור ליום עש״ק לסדר ואזכור את בריתי התשכ״ד ברוקלין נ״י יצו״א.
חיים חן וחסד ורחמים ,עם כט״ס יהיו על ראש תמים ,ה״ה כבוד ידידי הב׳ המופלג מלא פלג ברקאי חו״ב כש״ת הב׳
חיים וואלקין הי״ו.
א) אחדש״ת מכתבו היקר קבלתי בדבר שאלתו במי שיש לו מין דם מיוחד משונה בטבעו משאר רוב בני אדם ואם
יצטרך ח״ו לעירויי דם (בלאט טראנספיוזשען בלע״ז) לא יוכל לקבלו בנקל אלא ביוקר גדול האם מותר לו להשתתף
בחברה הנקרא (בלאט באנק בלע״ז) והיינו שמשתתפים כמה אנשים ממין הדם הזה וכל אחד נותן למצוץ מדמו מרה
מסוימת כמה שיכול ונכתב על שמו והדמים הללו משתמשים בהם לאנשים הצריכים לזה הדם וכמעט ברור שישתמשו
בו לגוים ורשעים ,אמנם בשביל זה אם יצטרך לפעמים הנותן לדם הזה אז יתנו לו מהבאנק הנ״ל מדם המכונס שם
בחנם ולאו דוקא מדמו שהכניס כי אין מניחין כל כך להתיישן הדם בבקבוקים.

ב) עוד שאל באם אינו רוצה להיות חבר בהבאנק הנ״ל אלא רוצה למכור להם מרה מסוימת מדמו להבאנק הנ״ל
שמשלמים עבורו כסף רב היום כי אינו בנמצא רק בבני אדם מועטים אם רשאי למכור מדמו לאחרים ע״כ .וראשונה
עלינו לברר בכלל ענין נתינת דם שנוהגין פה במדינה זו הרבה בני אדם שנותנין לבלאט בענק דם מבשרו אי שפיר דמי
כשאין בזה משום רפואה לו או לחולה אחר ישראל שיש בו סכנה ומה׳ אבקש דעת שלא אכשל ח״ו בדיני נפשות.
תנן התם במס׳ ב״ק (צ׳ ע״ב) ומעשה באחד שפרע ראש האשה בשוק באת לפני ר״ע וחייבו ליתן לה ד׳ מאות זוז וכו׳
א״ל לזו אני נותן ארבע מאות זוז א״ל לא אמרת כלום החובל בעצמו אע״פ שאינו רשאי פטור אחרים שחבלו בו
חייבים .ובגמ׳ דף צ״א ע״ב מוקי לה להא מתניתא בתנאי דאיכא למ״ד אין אדם רשאי לחבול בעצמו ואיכא מ״ד אדם
רשאי לחבול בעצמו ואמרו מאן תנא דשמעת ליה דאמר אין אדם רשאי לחבול בעצמו אילימא האי תנא הוא דתניא ואך
את דמכם לנפשותיכם אדרש (בראשית) ר׳ אלעזר אומר מיד נפשותיכם אדרוש את דמכם ודלמא קטלא שאני אלא האי
תנא הוא דתניא אמר ר״א הקפר ברבי מה ת״ל וכפר עליו מאשר חטא וכי באיזה נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן היין
הלא דברים ק״ו ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה.

ונחלקו רבותינו הראשונים ז״ל הלכה כמי הרמב״ם פ״ה מחובל ומזיק ה״א כתב אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין
בחבירו וכעין זה כתב משבועות הי״ז ,והרי״ף והרא״ש ז״ל הביאו המשנה כצורתה וכנראה דהכי ס״ל דאל״ב היה להם
להביא התנא דברייתא דמתיר לחבול בעצמו וכן כתבו הפוסקים .אבל הטור חו״מ סי׳ ת״כ הביא הא דאמרו דאין רשאי
לחבול בעצמו וכתב וז״ל כתב הרמ״ה שאינה הלכה אלא האדם רשאי לחבול בעצמו ,ומשמע לכאורה דהסכים עם
הרמ״ה מדלא הביא דעת הרמב״ם ז״ל שם שדרכו להביאו וגם לא הביא דברי אביו הרא״ש ז״ל נראה דהכי ס״ל ,וכתב
הב״י דנראה טעם הרמ״ה כיון דר״א הקפר הוא דאמר דאינו רשאי משמע ליה להרמ״ה דבשום דוכתא ליה הלכתא
כר״א הקפר בהא דציער עצמו .והב״ח ז״ל כתב הטעם דרמ״ה דבסוגיא פ״ו דשבועות דף ח׳ משמע דרבנן הוא דפליגי
עליה דר״א הקפר ויחיד ורבים הלכה כרבים ע״ש.
ובדברי הב״ח נלפענ״ד לישב קצת דברי הפלפולא חריפתא על הרא״ש הנ״ל שנראים לפום ריהטא פלואים שכתב אמה
שהביא הרא״ש המשנה דאינו רשאי לחבול בעצמו וז״ל ואית תנא דס״ל דרשאי לחבול בעצמו כדתניא בפ׳ שבועות
שתים דף כ״ז ועיין ס״פ שבועות העדות עכ״ל ,והדבר פלא הוא דלמה ליה להביא ממרחק לחמו מדתניא פ׳ שבועות
שתים והרי השלחן ערוך ומפה פרוסה בגמ׳ דידן בדף צ״א מוקי לה כתנאי וצע״ג ,ולפי מה שכתב הב״ח בטעם הרמ״ה
י״ל בכוונת הפלפולא חריפתא רזה בא לרמז אחר שהבין דהרא״ש פסק כר״א הקפר רמז דאית תנא בפ׳ שבועות שתים
דס״ל דרשאי לחבול ור״ל דהרי התם פליגי רבנן עליה דר״א וכיון דרבים פליגי אפשר דהלכה כרבים וכדעת הב״ח גם
בזה.
ובש״ע חו״מ סי׳ ת״כ סעיף ל״א כתב החובל בעצמו אע״פ שאינו רשאי פטור אחרים שחבלו בו חייבים ,ופי׳ הסמ״ע
דמשמיענו דל״ת כיון רזה עובר על דעת המקום במה שחבל בעצמו אף שאינו רשאי וגם אנו רואים שאינו מקפיד
בצערו וחבלתו גם אחרים שחבלו בו יהיו פטורים קמ״ל .וכן נראה לכאורה מרוב הפוסקים שפסקו כהרמב״ם דחובל
בעצמו אינו רשאי.
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ב) ויש לעיין להסוברים דאינו רשאי לחבול בעצמו אם הוא דאורייתא או דרבנן ולפום ריהטא נראה דהוא דאורייתא וכן
נראין דעת התום׳ פ׳ החובל הנ״ל ד״ה החובל ומסמ״ע הנ״ל שכתב כיון רזה עובר על דעת המקום משמע נמי דהוא
דאורייתא וגם מפשטות הגמ׳ דכיון דפסקו כר״א הקפר הרי ק״ו הוא וק״ו דאורייתא הוא ,אלא דראיתי להמאירי ז״ל
ב״ק הנ״ל דברים שצריכים ביאור שכתב בדף צ״ב וז״ל זה שבארנו במשנה שאין אדם רשאי לחבול בעצמו מן התורה
הוא שנאמר אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש ,ושמא תאמר דוקא בהריגה הא בחבלה מנין ת״ל וכפר עליו וגו׳ והלא
דברים ק״ו וכו׳ ע״ש .ולכאורה הרי כתב מפורש דהוא מן התורה אבל בסמוך שם כתב וז״ל אע״פ שאמרו אין אדם
רשאי לחבול בעצמו אם נשבע שיחבול עצמו שבועה חלה עליו עד שאם לא חבל לזמן שקבע לעצמו חייב משום
שבועת בטוי שאין זו מצוה גמורה אלא מדברי סופרים והמקרא אינו אלא אסמכתא ע״כ ע״ש.

ובראותי הדברים השתוממתי שעה חדא דקשיא לי בתרתי חדא דנראים הדברים סותרים מיניה וביה מרישא לסיפא
דפתח דהחובל בעצמו מן התורה הוא והביא ראיה מקרא או ק״ו דתרווייהו מה״ת הם ומיניה וביה בתוך כדי דיבור
סותר דבריו הראשונים דלא הוי אלא דברי סופרים וקרא אסמכתא בעלמא .שנית צ״ב מה שכתב וקרא אסמכתא בעלמא
דלכאורה אין לו מובן שהרי בגמ׳ דחו ילפותא דקרא דקטלא שאני וגם המאירי בעצמו כתב ושמא תאמר דוקא דהריגה
וא״כ קרא לא קאי כלל בחובל וא״כ היאך אמר וקרא אסמכתא בעלמא דהא אפילו אסמכתא לא הוי דלא קאי כלל
אחובל אלא אקטלא ,וצ״ע.

ולאחר התישבות נראה דלא קשה מידי ופשר הדבר דהר״ן פ״ג דשבועות בנשבע לבטל את המצוה כתב אהא דאמרו
אביא נשבע להרע לעצמו ולא הרע שהרשות בידו כתב הר״ן ז״ל דאע״ג ז־בפ׳ החובל צ״א ע״ב אמרינן דאין אדם רשאי
לחבל בעצמו מדרשא אתיא לן וכל דליתא מן התורה מפורש לא מקרי מושבע ועומד דלא תחול עליו שבועה ,והר״ן
בנדרים דף ח׳ ע״א ד״ה הא קמ״ל חיזק דבריו בראיה דכל מידי דאתיא מדרשא אע״פ שהוא מן התורה כיון דליתא
מפורש בקרא בהדיא שבועה חלה עליו ע״ש מבואר מדבריו ז״ל דהא שאין אדם רשאי לחבול בעצמו מן התורה הוא
אלא דליתא מפורש בקרא אלא אתיא מדרשא ולכן השבועה חלה עליו ועיין יו״ד סי׳ רל״ט ס״ו דכל דאתיא מדרשא
שבועה חלה עליו .והנה ידוע דכל דאתיא מדרשא להרמב״ם דברי סופרים קרי ליה אף שדינו דין תורה ממש ובזה
מיושב קושיא ראשונה דהמאירי ז״ל לעולם ס״ל דאין אדם רשאי לחבול בעצמו מן התורה הוא אלא דלענין שבועה
שחלה עליו כיון שאינו מפורש בקרא אלא דאתיא מדרשא דברי סופרים קרי ליה ובזה מדויק לשונו שכתב וז״ל שאין זו
מצוה גמורה וכו׳ וכוונתו לומר דאין זה מצוה גמורה המפורשת בקרא אלא מדרשא והוי דברי סופרים ,ועוד מדויק
לשון שכתב דברי סופרים ולא כתב שאין זו מצוה אלא מדרבנן.

וכדי דלא תקשה ליה הרי בקרא כתיב ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש תי׳ דקרא אסמכתא הוא ונראה דבא לישב
דהרי בגמ׳ דחו ודלמא קטלא שאני ולכאורה אין כאן קרא כלל דלא קאי כלל אחובל אלא דהמאירי ס״ל דהאי דחויה
לאו דחויה גמורה הוא שהרי המקשן דחה רק ודלמא קטלא שאני משמע דלא פסיקא ליה דשאני ובאמת כי מצינו בש״ס
מה לי קטלא כולה ומה לי קטלא פלגא ועיין תוס׳ כתובות וא״כ אפשר הכ״נ דלא שנא אבל לפ״ז א״כ הרי מפורש
בתורה דאינו רשאי לחבול ולא תחול השבועה וע״ז תי׳ המאירי דאפילו נימא הכי קרא אסמכתא בעלמא הוא ,והכין
^נראה שפירש המאירי ז״ל בגמ׳ לעיל בסמוך ד״ה זה שבארנו וז״ל שנאמר אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש ושמא
~ תאמר דוקא בהריגה וכו׳ הרי שכתב ושמא תאמר כלומר דזה לאו ברור הוא וכמ״ש בגמ׳ ודלמא ולכן פירש דקרא
אסמכתא הוא כדי שלא תקשה ליה בכל אופן.

ג) וקצת נראה לפי דעת הפוסקים דאין למדין דין מקודם מתן תורה כמבואר בירושלמי הובא בתום׳ מו״ק דף כ׳ אמנם
במקום אחר מבואר דלמדין ועיין מו״ק שם דף ח׳ ע״ב ובתוס׳ שם ובגמ׳ כתובות נותנין לבתולה י״ב חדש ויליף מתשב
הנערה וביבמות ס״ד מי ששהתה עשר שנים ולא ילדה ובגמ׳ זבחים ק״ח ויבן נח מזבח אבל בגמ׳ יומא כ״ח ע״ב
אמרינן ואנן מאברהם ניקו ונגמר ועיין ט״ז או״ח סי׳ תקע״ד ותשו׳ רמ״א נדפס יו״ד סי׳ קפ״ה ובמקום אחר הארכתי
בזה דצריך בירור גדול .ועיין רמב״ם פי׳ המשנה סוף פגה״נ ושום לב וכו׳ ואפ״ה מביא בכמה מקומות מקודם מ״ת
ראיות מקרא ועיין פמ״ג בפתיחה כוללת לאו״ח ס״ק כ׳ המדרגה ומעלה החמישית בענין אסמכתא ,ובתשובה אחרת
הארכתי בענינים אלו קצת ,ואי נימא דדעת המאירי כדעת הפוסקים דאין למדין מקודם מ״ת הוה אתי שפיר מאד דכתב
דאפילו נימא דקרא מפורש הוא ולא שני בין קטלא לחובל אבל מכל מקום אכתי אסמכתא הוא דהרי מקרא זה קודם
מ״ת נאמר ואין למדין ממנו וע״כ דאינו אלא אסמכתא והבן כי קצרתי בזה .ומיושבת קושיא שניה מהמאירי.
ד) ובמה שכתבתי יש ליישב קצת דברי הערוך השלחן שכתב בחו״מ סי׳ ת״כ סמ״ג כשם שאין אדם רשאי לחבול
בחבירו כך אין רשאי לחבול בעצמו דכתיב השמר לך ושמור נפשך וכתיב ואך את דמכם לנפשותיכם אדרש ופלא הוא
שמביא הדרש שנדחה בגמר׳ לכאורה והלימוד הוא למסקנא מהק״ו דר״א הקפר ולא מקרא הנ״ל ולפמ״ש י״ל דס״ל
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דקרא זה לא נפרך לגמרי ועכ״פ אסמכתא הוא כדעת המאירי אלא דמ״מ לא עלתה לן ארוכה מה שהביא מדכתיב
השמר לך ושמור נפשך דאינו ענין לזה וצ״ע.
יהיה איך שיהיה שמעינן מיהו דדעת המאירי והר״ן ז״ל ושאר הראשונים דאיסור שאין לחבול בעצמו דאורייתא הוא
ומעתה ודאי דאזלינן בזה לחומרא חרא שהרי רוב הפוסקים לא ס״ל כרמ״ה לפטור ואף שאם היה איסור דרבנן היינו
יכולין לדחוק דבדרבנן אזלינן לקולא אבל כיון דמדאורייתא הוא ודאי דלחומרא צריכינן ליזל ובפרט כי כן נראה דעת
רוב הפוסקים ,ועיין ביאור הגר״א יו״ד סי׳ רל״ו סק״ו דקי״ל כמ״ד א״א רשאי דסתם מתני׳ כוותיה ועיין פרישה חו״מ
הנ״ל .וממילא שמעינן נמי לפשוט שאילתא דידן דודאי אסור לישראל ליתן מדמו לבלאט באנ״ק דהרי כשנותן דם
לבאנק הרי חובל בעצמו הוא והעיקר חבלה הוא כל שהוציא דם וכיון דקיי״ל אין אדם רשאי לחבול בעצמו א״כ אסור
ליתן דם מעצמו שהרי בזה הוא חובל בעצמו ואע״ם שרוצה אינו רשאי .והוא באיסור תורה .ודאי אם אומרים לו
הרופאים שצריך להקיז דם אין בזה איסור דלרפואה מותר ,וגם אם יש ישראל חולה מסוכן שצריך לדם מותר ומצוה
להצילו בגופו כבממונו ואפילו היכא דצריך להכניס עצמו בספק סכנה נחלקו הפוסקים ובירושלמי משמע דצריך
להכניס עצמו אפילו בספק סכנה אבל הרי״ף ושאר ראשונים רובם לא פסקו כירושלמי הנ״ל וספק נפשות להקל .ועיין
באחרונים בזה כי אין זה נוגע לדיננו.

ה) איברא דהרי הנותן דם לבאנק הנ״ל אינו הוא בעצמו החובל אלא אחרים חובלים בו הרופא או האחות המקבלים
ממנו הדם שהרי ידוע שאין האדם בעצמו הוא המוציא הדם ומעתה עלה לן לפענ״ד עוד איסור חדש שאם המקיז דם
הנ״ל ר״ל הרופא או האחות הוא ישראל א״כ הרי הוא עובר על לאו מפורש בתורה דפן יוסיף דאסור להכות נפש
מישראל ולחבול בו וכמ״ש הרמב״ם מפורש וז״ל ולא החובל בלבד אלא כל המכה אדם כשר מישראל וכו׳ הרי זה
עובר בלא תעשה שנאמר לא יוסיף להכותו וכו׳ והנותן שאם הוא מסייע עובר ג״כ אדידיה דאינו רשאי לחבול בעצמו
והכא לעולם מסייע הוא שהרי בלאו הכי לא יכולים ליטול הדם כמובן ,ואם המקיז דם הוא עכו״ם כלומר שהרופא
עכו״ם או האחות חייבים מיתה כמבואר בגמ׳ סנהדרין נ״ה ע״ב ורמב״ם פ״י ממלכים דעכו״ם שהכה את ישראל אפילו
חבל בו כל שהוא אע״פ שהוא חייב מיתה אינו נהרג ועכ״פ חייב מיתה הוא על שחבל בישראל ועיין רדב״ז וכ״מ שם.
ו) ודברי הרמב״ם הואיל ואתי לידן נימא בהו מילתא שכתב בה׳ חובל ומזיק ה״א ולא החובל בלבד אלא כל המכה אדם
כשר מישראל בין קטן בין גדול בין איש בין אשה דרך נציון הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר לא יוסיף להכותו אם
הזהירה התורה מלהוסיף בהכאת החוטא ק״ו במכה הצדיק ,ולכאורה חידש לן הרמב״ם כאן דין חדש דהמכה אדם
מישראל אינו עובר בפן יוסיף אלא במכהו דרך נציון פירוש דרך ריב ומצה ולשון נציון הוא משורש שני אנשים עברים
נצים( ,וברמב״ם שלי הגיה המגיה במקום נציון בזיון ולפענ״ד שגה בזה דכוונת הרמב״ם בזה ברורה דהוא מלשון נצים
אלא דמצינו בזה חילופי גירסאות בספרי הרמב״ם ובסמ״ג ודו״ק) ,נראה עכ״פ דכל שהכהו שלא בדרך נציון אלא
אדרבה הוא בקש ממנו לחבול בו אינו עובר בלאו זה וצ״ב מנ״ל כן .וקצת רציתי לישב דמצינו באונס שחייבה התורה
למאנס בצער ובמפותה פטרה התורה משום דמחלה על צערה הרי דהיכי שמחלה לית ביה איסורא אמנם דבר זה
שיבוש הוא שהרי התם לצער זו היא עומדת והתורה התירה צער זה והוי כעושה בהיתר אלא שעשה שלא כדין עונשין
אותו אבל בחבלה מי התיר לו לחבול בסתם נפש מישראל אפילו מרצונו .ועוד הרי ק״ו הוא ומה אם לעצמו אינו רשאי
לחבול בו אפילו הוא רוצה בו כ״ש שלאחרים לא יוכל להתיר לחבול בו מה שהוא בעצמו אינו יכול .ועיין רדב״ז פי״ח
מהל׳ סנהדרין ד״ה גזירת הכתוב הוא לפי שאין נפשו של אדם קניינו אלא קנין של הקב״ה וכן הבאתי בספרי סמ״ה
מצוה (תי״ב תי״ג) לשון הרמב״ם ז״ל שאין נפשו של אדם אלא קנין של הקב״ה ולכן אפילו הנרצח מוחל לרוצח אינו
יכול למחול לו ע״ש ועיין חנוך שם וצ״ע.
וצ״ל דהרמב״ם ז״ל לא בא להוציא אלא דלרפואה מותר לחבול או יאמר דהרמב״ם כתב כן מה שמדרך לחבול בחבירו
ע״י נציון וריב דאינו מדרך לחבול בחבירו מאהבה ונקט הרמב״ם דבר הרגיל ,ועיין ב״ק צ״ב במשנה האומר סמא את
עיני וכו׳ ע׳׳מ לפטור חייב ובגמ׳ שם דף צ״ג מ״ש רישא ומ״ש סיפא רישא לפי שאין אדם מוחל על ראשי אברים ומסיק
יש הן שהוא כלאו ויש לאו שהוא כהן ועיין שם בכל הסוגיא ומשמע לכאורה דאי מחל באמת פטור ועיין בספר
ההשלמה אבל י״ל דבגמ׳ לא מיירי אלא לענין תשלומין אבל לענין דין דהלאו דפן יוסיף לעולם חייב דלאו בידו למחול
הוא כמו בנרצח שאין בידו למחול לרוצח האיסור שעשה כמ״ש בספרי הנ״ל ,דעכ״פ ק״ו הוא אם בעצמו אינו רשאי
לחבול לאחרים האיך מתיר דלא טוב הוא מעצמו ואין לדחוק משום דבעצמו ילפינן מק״ו או מרק את דמכם לנפשותכם
אדרוש ולאחרים ילפינן מפן יוסיף דסוף סוף חובל הוא בו וצ״ע .כי אין הזמן מסכים להאריך כעת.

עוד קשה להרמב״ם מגמ׳ סנהדרין פ״ד ע״ב רב לא שביק לבריה למשקל ליה סילוא דילמא חביל והוה ליה שגגת
איסור ופריך אי הכי אחר נמי ומשני אחר שגגת לאו בנו שגגת חנק והתם פשוט דאינו דרך נציון וע״ז הערני ידיד נפשי
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הגאון ר״מ פיינשטיין שליט״א ועיין עוד כ״מ פ״ה מ״ה ממרים ד״ה אע״פ בא״ד ומה וכעת נלפע״ד לישב דברי
הרמב״ם ז״ל דהרמב״ם ז״ל מחלק בין החובל להמכה בלי חבלה דהחובל עובר בלאו בין שהוא לרצונו או לא אבל
המכה אדם כשר מישראל בלי חבלה אם הוא דרך נציון חייב ואם הוא דרך חיבה ואהבה פטור ובזה מדויקים דברי
הרמב״ם שכתב וז״ל אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין בחבירו ור״ל דזה אסור לעולם ואח״ב קאמר ולא החובל בלבד
אלא כל המכה אדם כשר מישראל וכו׳ דרך נציון הרי זה עובר בלא תעשה כלומר דהחובל לעולם אסור אבל כל המכה
אדם מישראל אינו עובר אלא דרך נציון וכתב כל המכה היינו בלא חבלה וזה לפענ״ד נכון.

שוב מצאתי בשו״ת הריב״ש סי׳ תפ״ד כתב וז״ל ואע״ג דמסקינן התם (ב״ק) דכל שאומר לו בפירוש על מנת לפטור
וכו׳ פטור וכדתני הכני ופצעני ע״מ לפטור מ״מ אינו אלא לענין פטור הממון וחיובו כשהכהו ופצעהו אבל שיוכל
להכותו ולפצעו לכתחילה ולעבור בלאו של מכה חבירו דאזהרתיה מקרא דארבעים יכנו ולא יוסיף מפני הרשות שנתן
לו זה הא ודאי לא אפשר ,ובהעמק שאלה לשאילתות סי׳ ש״ס כתב שאף שאב שמחל על כבודו מחול אבל הכאתו
וקללתו לא וקיימ״ל בפ׳ החובל דאסור לחבול עצמו ג״כ והרי דלא מהני מחילה בזה ועיין ט״א מגילה כ״ז א׳ שחקר אי
נתינת רשות של המוכה מועילה להסיר האיסור מהמכה ומחלק בין אב לבנו ובין אדם אחר ובש״ע הרב הל׳ נזקי נפש
ס״ד כתב דאין לאדם רשות על גופו כלל ופלא על המנ״ח מצוה מ״ח דפשיטא ליה מסברא דמועיל נתינת רשות דאז אין
המכה עובר על איסור דמאחר דהוא בעצמו עובר כשהובל בעצמו האיך הוא נותן רשות והלא אין לו מה ליתן רשות וזה
לפענ״ד ברור מאד.

ז) ומעתה העולה לדידן מאחר דביררנו דאין רשאי לחבול בעצמו א״כ פשוט דאסור ליתן דם לבלאט בענק בחנם.
איברא דראיתי ביש״ש ב״ק הנ״ל שהאריך בהא דינא דאסור לחבול בעצמו ופסק כרוב הפוסקים דאסור אלא שהוסיף
דמכל מקום אפילו לפי׳ הרמ״ה אינו מותר אלא לצורך דאי לא לצורך לכ״ע אסור אפילו להזיק בגדים ושאר דברים
משום בל תשחית אלא דס״ל דכמו שמותר להשחית ממון מחמת צורך כגון הא דחשוב בפ׳ האורג להטיל אימה בתוך
ביתו הכ״נ מותר לחבול בעצמו מחמת צורך אחר וא״כ ליתן דם במי שאין בו צורך כלל להנותן פשוט דאפילו להרמ״ה
ז״ל אסור ואם יטען הנותן דבל תשחית עכ״פ ליתא שהרי יתנו דמו להצריך ,איברא דודאי איכא שהרי הכא ע״פ רוב
יתנו מדמו לעכו״ם וליכא צורך כלל אדרבה עובר עוד בלאו דלא תחנם לא תתן להם מתנת חנם ,וגם עובר באיסור
דאסור לרפאותם בחנם והכי ודאי מרפאהו ,ועיין ע״ז דף כ״ו ע״א סבר ר״י למימר אנוקי בשכר שרו משום איבה א״ל
אביי יכלה למימר והכ״נ יכול למימר כמובן .לבד כי אין מן הראוי ליתן מדם ישראל שיש בו נפש נשמת רוח ה׳ כדכתיב
כי הדם הוא הנפש ובישראל שנתקדש דמו וחלבו בקדושת ישראל ולהעבירו בגוף טמא בעכו״ם ר״ל וקול דמיו צועקים
מן העכו״ם שמסרו במקום טמא ומטומא.

ח) ומעתה נבא בנידון שאלתו מאחר דביררנו דבחנם אסור ליתן דם לכ״ע ממילא איפשט נמי שאלתן דהנה פשוט דמי
שיש לו דם מיוחד כזה בו נדברנו שאינו מרוב האנשים הרי בשעה שהוא נותן הדם הוא בריא ואזלינן בתר רוב דודאי
לעולם לא יצטרך ג״כ מן הדם ועיין תוס׳ פסחים דף מ״ו דחולה שיש בו סכנה לא שכיח ,אלא שזה חושב שמא ח״ו
יחלה ויצטרך מדם זה ויעלה לו ביוקר ולכן רוצה שעכשיו ליתן דם וא״כ הרי אין בזה אלא ספק שירויח ממון וא״כ
עיקר השתתפותו ג״כ משום הרוחת ממון הוא וא״כ שאלה שניה תלויה בראשונה ואדרבה הכא גרע עוד דבשאלה שניה
שעכ״פ מקבל המעות בשעה שנותן הדם מיד א״כ משתכר מיד אבל התם אכתי ספק הוא שמא לא יצטרך כלל לדם הזה
ואדרבה ע״פ רוב אזלינן דלא יצטרך וא״כ הוי כעין נותן הדם בחנם להם דודאי אסור ,אלא אפילו אם יצטרך לדם בזמן
מן הזמנים מכל מקום לא יתנו לו דם זה שהניח אלא יתנו לו דם אחר מהמכונס בבאנק אלא שירויח בזה שלא יצטרך
לשלם עבורו א״כ גם בזה העיקר משום ריוח וא״כ בדידן אפילו לשיטת הרמ״ה ביש״ש דמתיר לצורך מ״מ כהאי גוונא
לאו לצורך מקרי דמי יימר שיצטרך כלל דם והוי ספק ,ולצורך נראה דעכ״פ אית לו צורך עכשיו בזה והאי אולי לא
יהיה לו צורך לעולם .וזה לדעת הרמ״ה אבל לפי דעת רוב הפוסקים וכפי דאנן קיי״ל דאין אדם רשאי לחבול בעצמו
פשוט דכל שאינו לצורך רפואה אסור לחבול בעצמו ולהקיו מדמו בשביל שכר ורויחת ממון.
ונראה הדבר מבואר במשנה שם דאסור לחבול בעצמו בשביל ממון דהרי מעשה שהביא שם באשה זו שגילתה ראשה
וטפחה שמן על ראשה ביזתה עצמה בשביל ממון וע״ז אמר ר״ע שם שאינו רשאי לחבול בעצמו ולבזות בעצמו בשביל
ממון ודימה תרווייהו להדדי וכמו שזה בשביל ממון הכ״נ חבלה בשביל ממון אסור ,וכן הדבר מפורש ביש״ש ב״ק
הנ״ל בסי׳ נ״ט וז״ל דין שאסור לחבול ולבייש עצמו בעבור צורך ממון וכו׳ ולאחר האריכות כתב בא״ד ולי נראה
דהלכה כמתניתין שאסור לחבול ולבייש בעצמו מחמת צורך אחר דמתניתין עיקר לברייתא וכן הרי״ף והרא״ש לא
הביאו רק המשנה וא״כ אפילו לצורך אסור דהא מעשה דר״ע לצורך ממון היה ואפילו הכי אמר ר״ע שאינו רשאי
לחבול בעצמו וק״ו חבלה ממש וכו׳ ע״ש ,וא״כ מפורש דאסור לחבול בעצמו בשביל ממון וכיון דדין דידן נמי חבלה
הוא ,אסור להשתתף בנתינת דמים בכל אופן אם לא בפק״נ או שהוא לרפאותו .ועיין תוס׳ ב״ק הנ״ל ד״ה אלא האי תנא
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הוא וד״ה החובל ובפנ״י שם שהקשה דילמא איירי דאיכא צורך קצת ועיין מהרשש״ך וקקיון דיונה ובס׳ בית אהרן.
ופה שבתה קולמסי והארכתי יותר מדאי ועכ״פ משהפנאי מסכים כי בעונ״ה אני טרוד מאד מ״מ מחמת אהבתו וידידותו
כתבתי קצת באריכות ובפרט לצמ״ד להלהיב לבם לתורתינו הקדושה הפך בה והפך בה דכולה בה ידידו המצפה
לראותו מעלה מעלה במעלות התורה ולאילנא רבא ותקיף יתעבד עד דאתי עם ענני שמיא המברכו בברכת התורה בלב
ונפש ,מנשה הקטן

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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משנה

;:כ

הלכות

סימן נח

סימן נח

ואת״ל מותר אס יש גס חיוב להודיע המשטרה .גס אס נתגלה

כענק חינוך הכנים והאב המכה את כנו

למורה אחר אי מותר לו לפנות להמשטרה.

ג׳ לסדר כולם שוים לטובה התשס״ב בנ״י יצו״א

ד)

דבר

כבוד דר .מאיר זעליג אופנהיימער הי״ו מיאמי ביטש פל.

שלום

וברכה כל הימים .קבלתי מכתבו מי״א מרחשוון השתא
והגס כי אני מוטרד בשאלות אחרות מ״מ חשבתי

ה)

מודה

כנ״ל שלפי חק המדינה חייב לגלות אס מותר
לעשות כן מכח דינא דמלכותא דינא.

שנתרחק מפני מעשים מגונים איך יש להבטיח
שלא ילך למקום אחר ויעשה מעשה תעתועים.

!יקח קצת זמן ולעיין בדבריו כיון שעוסק בדברים חמורים

אי מותר להתקשר לארגון שמספק פועלים כגון תורה ומסורה

:נמש שאפשר שנוגע לפק״נ ודיני נפשות .ותמצית הדברים הוא

שירשמו את שמו של המתעלל על רשימה ואס יפנו עליהם

לפנינו להסיר המכשול ,ולמנוע על העתיד .וזה שאלתו:

מבית ספר יגידו מה שיודעין עליו ,או שאסורים להלשין רק

א)

היות

שלאחרונה שומעים הרבה מקרים של תסמונת ילד
מוכה והתעללות מינית ופיזית ,והתדרדרות המצב

הגיע עד שגילו גס מקרים כאלו אפילו בבתי ספר וישיבות.

המדינה בארה״ב מחייבת הרופאים לדווח להמשטרה

למקרים של ילד מוכה כזה ,וגס בתי ספר והישיבות
חייבים על פי חק המדינה לדווח מקרים כאלו למשטרה.

 ):היו

ו)

אם

יכולים לפרסם מעשה בן אדם כזה בכדי שלא יהיו
עוד קרבנות .ע״ס המחקר המדעי יש חלק ניכר
מהבעלי עבירה שחוזרים למעשיהם המגונים.

והנלפענ״ד

ראשונה עלינו ליסד כמה יסודות אשר אח״כ
נוכל לבא לעצם השאלה .א) לחלק בין ההורים

אב ואס ,ובין אנשים רחוקים .ב) אס נמצאו סימנים של מכות

מקרים שמצאו מורה שהתעלל בתלמידים ,והנהלת בית
הספר החליטו לפטר את המורה ולא הודיעו

!המשטרה על הפרשה ,אבל אס לא מודיעים את המקרה

!משטרה איך מונעים שלא יקרה דבר כזה פה או במקום אחר.

“) יש מקומות בארה״ב שקשה למצא מורים ללימודי קודש
ויתכן שבמקומות אלה יעסיקו מורה עם פרובלמה כזאת.

נש״ק

שאי אפשר להמליץ עליו.

ח״מ סי׳ שפ״ח ס״ט כתב המחבר אסור למסור
לישראל ביד עו״כ אנסים ,בין בגופו בין בממונו,

על הילד או כיוצא בזה (בלעק ענד בלו מארקס) באיזה אופן
צריך לברר שהוא ממכת ההורים .ג) אס גילוי מלתא כזו ,או

אפילו עדות ברורה שראו ההורים מכיס הילדים ,האס עדות

כזו די להוציא בניס מהורים ולגזול אותם ולמוסרם ביד
ערכאות וביד משפחות אחרות .ד) גס אם הערכאות יפסקו
לפי החוק שלהם להוציא הבנים ולגוזלם אי מותר למשפחה

כשרה מישראל להכניסם בביתם כיון שע״ס ד״ת הי' אסור
לגוזלס מההורים.

יאפילו הי׳ רשע ובעל עבירות ,ואפי׳ הי׳ מיצר לו ומצערו .ולפ״ז

רדה יצא "ראשונה ,התורה הקדושה העמידה ברשות האב

’^/אסור למסרו להמשטרה ,ומיהו בס׳ נשמת אברהם (ח״מ

והאס את בניהם והס אחראים עליהם ולא אחר ,אלא

ח״ד דף ר״ז ,ד״ה אסור למסור) הביא בשם פרוס׳ אברהם

שאס אין הורים על הב״ד לטפל בהם כי ב״ד של ישראל

שופר ,כתב בשם הגרי״ש אלישיב שליט״א והגרא״י וולדינברג

אביהם של יתומים הס ,ובמקום שההורים חולים וכיוצא בו

הליט״א ,ולהבחל״ח הגרש״ז אויערבאך זצ״ל שהמתעלל נחשב

ג״כ על הב״ד לטפל בהם ,וכל זמן שהם קטנים הס בגדר

כרודף ומותר להודיע להמשטרה .ואין לי הספר לעיין אחריו.

כספו את בתו בידו לקדשה או למכרה לשפחה ,ועוד יש להם
שאס יעמוד מי שהוא והכה אשה הרה ויצאו ילדיה שחייב

ולאחר הקדמה זו העלה ו׳ שאלות:

לשלם כסף להאב ואם מת האב משלם להאס .והתורה הטילה

א) יילד שמובא לרופא עם תסמונת של "הילד המוכה" ונראה

חיוב על האב למול את בנו ולגדל את בנו לתורה ולמעשים

שנעשה ע״י אחד או שני ההורים ,אס מותר לרופא

טובים ועוד דברים שהאב חייב לבנו כמבואר בגמ׳ קידושין

להודיע להמשטרה ,ואת״ל כן מה יהיה ההלכה אס יש סיכוי

(כ״ט ע״א) ת״ר האב חייב בבנו למולו ולפדותו וללמדו תורה

שהילד יועבר למשפחה או מוסד של נכרים ע״י המשטרה.

ולהשיאו אשה וללמדו אומנות ,וי״א אף להשיטו במים .וחיוב

ב)

אם

זה נמסר לו דוקא ,ואפי׳ יבא מי שהוא וירצה להדריכו שלא
מדובר באב שאנס את בתו הקטנה ונודע להנהלת
בית הספר או לרופא או למי שהוא (חבר המשפחה

מ״ש משפחה או לא) אס מותר להודיע המשטרה.

כרצון האב אין לו רשות ,ובנדון החינוך נתנה לו התורה רשות
לחנכו בדברים ואס בדברים לא יוסר אז מצוה להכותו ואפי׳

מכה רבה ,ובמס׳ מכות (ח׳ ע״ב) חוץ מן האב המכה את
בנו והרב הרודה את תלמידו ושליח ב״ד ופריך דילמא כיון דאילו

 0אם מדובר על אונס או התעללות בבית ספר של קטנים
נמיר לאו מצוק הנזתא גמי לאו מצוק ומםגי התם אע״ג
אי מותר לרוחא לגלות הדבר ולהודיע להמשטרה
משנה הלכות  -טז קליין ,מנשה בן אליעזר זאב עמוד מס (120הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

משנה

הלכות

חלק טז

מבא

דגמיר מצוה קעביד דכתיב יסר בנך ויניחך ,ושלמה המלך עוד

להכות את בנו אפי׳ להדריכו ,וכאן כבר מצינו התורה היפוך

כתב חושך שבטו שונא את בנו ,ועיין כתובות (י״א ע״א) גר

המדעים והחוקרים.

שנתגיירו בניו ובנותיו עמו דניחא להו במאי דעביד להון אבוהון,
ועיין יו״ד הל׳ כבוד אב ואס ובהל׳ ת״ת באריכות.

אב הרודה את כנו אי יש מצוה או לאו

וכבד

ראיתי מקרים שהשכנים קראו למשטרה שילד הי׳ בוכה
שאביו הכהו על מה שהוא ולקחו הילדים מההורים,

ואביא כאן לדוגמא מאיש אחד שיש לו י״ג ילדים איש ת״ת
והולך ביום לכולל ,ואשתו בבית עם המשפחה ,פעם יצתה האשה

והגם כי ידעתי שיחת המדעים שהכאה לילדים הוא מזמני

עם הילדים לטייל ואחד מהילדים נכנס ורץ באמצע הרחוב

החושך שאז הכו מלקות על העובר עבירות והמחלל

ורצתה אחריו ונתנה לו מכה על שהלך באמצע הרחוב במקום

שבת המיתו ועוד כאלו בכל תרי״ג מצות ולא כן כהיום החינוך

סכנה בלי רשות ,והתחיל הילד לבכות והי׳ שם שכן (מסתמא

נשתנה ,והכל במתון ובדיבור ובפיתוי ,וח״ו לא בהכאה ,אבל

או מחמת קנאה שיש להם שלש עשרה ילדים או מחמת שנאה

£מח שתורתינו הקדושה הוא אור ולא חושך ויהי אור אלו

או לשוס סיבה אחרת) ,קרא המשטרה (טשיילד אכיוס בלע״ז)

מעשיהם של צדיקים ,ויהי חושך אלו מעשיהם של רשעים ,והוא

ובאו השוטרים וראו אשה קטנה ונמוכה בקומה עם י״ג ילדים

נצחי ולא נשתנה אני ה׳ לא שניתי ואתם בנ״י לא כליתס .וככה

ושלחו ליקח מהם הילדים והיתה מבוכה ופנו אז להרב משה

הקב״ה לחנך הילדים ואין לדבר זה דין דינא דמלכותא
כלל ,ובענין חינוך הבנים נתנה תורה כת לההוריס להכותם וזה

שערר ז״ל ולהבחל״ח גס אני טפלתי ולקח עמל גדול להציל
הילדים מרדת שחת ח״ו ,ועכשיו כבר כמה מהם נשאו וכמה

האהבה האמתית עד שאמר שלמה המלך חכם מכל אדם חושך

מהם יושבים בישיבות ,וידוע לי עוד מקרים כאלו.

׳ס

שבטו שונא את בנו ,ההיפוך מהמדעים והחוקרים ,והקב״ה אב

הרחמן ,והעולם שברא במדת הרחמים ולא עוד אלא שהקדים
מדת הרחמים למדת הדין ,ואפ״ה כשחטא לו אדה״ר קלל את
הנחש וענשו בקציצת רגלים ועל גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי

שייך ,ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך ענשו במיתה ,ומיעט

קומתו ,וקללו בארורה אדמה בעבורך ,ולאשה אמר כי'עשית
,את בעצב תוליד בניס וגו׳ ,ובתורה יש מלקות ומיתת ב״ד ח״ו

הגס שבעונ״ה אין לנו ב״ד סמוכין להעמיד הדת על תילה

ילקייס מצות התורה מ׳׳מ אמרו חז״ל כתובות (דף ל׳ ע״א)
אמר רב יוסף וכן תני רבי חייא מיום שחרב ביהמ״ק אע״ס

יי״׳־לו סנהדרין דין ארבע מיתות ב״ד לא בטלו ,מי שנתחייב
שקילה או נופל מן הגג או חיה דורסתו ,ומי שנתחייב שריפה

והגה

בהלקח הילדים מההורים ,עושים כאן כמה רעות.
אחת ,שלוקחין את הילדים מתחת יד אביו ואמו והוא

איסור תורה לגזול מאדם בניו ,והגונב נפש אדם חייב מיתה
וכ״ש גזלן שחמור מגנב והלא אפילו בהמה מצערת אס לוקחין

מהן הילדים ולכן צותה תורה שבעת ימים תהי׳ עם אמו ולא
לצער האס עיין רמב״ן עה״ת בס׳ שילוח הקן באריכות ,וכ״ש

אב שלדעת שיטות אוהב בנו יותר מעצמו ,וכתיב בתורה מה
תתן לי ואנכי הולך ערירי ,וברחל כתיב הבה לי בניס ואס

אין מתה אנכי ,דכל שאין לו בניס חשוב כמת ,וכ״ש מי שיש

לו ובאים ולוקחים ממנו ,ואס ח״ו מתגרשים ההורים כמה
כחות וכסף משקיעים לקבל הילדים ופה באים בעלי רחמנות

על הילדים ומתאכזריס על ההורים והולכים בחוזק יד ולוקחים

או נופל בדליקה או נחש מכישו ,ומי שנתחייב הריגה או נמסר

הילדים מההורים ,ואין לך אכזריות גדולה מזו ליקח הילדים

למלכות או ליסטים באים עליו ומי שנתחייב חנק או טובע בנהר

מההורים ,לבד שהוא איסור תורה.

או מת בסרונכי ע״ש ,ועוד בבן סורר ומורה ,שנהרג על שם
שוסו( ,הגס שלא הי׳ מעולם כן לחד מ״ד) ,ומפני חטאינו גלינו

מארצינו שאין לך עונש גדול מאב לבנו ולכן אנן מקיימין והלכת

שנית,

מבטלין ולוקחין מן האב מצות החינוך וכל המצות
שכתבנו לעיל שהוא על האב לקיימן על בנו .ובתורה

בדרכיו לעצמינו והתורה העידה כי ידעתיו למען אשר יצוה את

כתיב כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו,

בניו ואת ביתו אחריו.

הגס שטוענים המדעים שזה טובה לילדים ,חדא מי בקש מידך
לעשות טובה לילדים אלו בכלל שאינן שלך ,והאב שלהם חייב

והאמת

כי גס אני יודע כי יש הורים שהרבה פעמים הס
מכים הילדים על לא דבר ,ולפעמים יותר מדאי,

אבל לזה צריך כבר להבחין ומי זה אשר יודע לכוין בשעת

לדאוג בשבילם ,ועכ״ס לא לעשות להם טובה על חשבון וצער

ההורים ,ועוד מי יודע שהוא טובה ואדרבה רעה הוא שנוגע
גס להבניס שיקחו מהם ההורים ,ומי הגיד לנו שזה טובה

הכאה ,אס מכה לטובתו לחנכו או לשכך כעסו ,ובגמ׳ אמרו

להם ,ליקח מהם ההורים שגדלו אותם כמה שנים ועכשיו

שהוא כעובד ע״ז כשמכהו לשכך כעסו ,אבל לא אמרה תורה

נתיתמו מהם על ידינו ח״ו אדרבה הס מסכימים לקבל מכות

בשביל זה ליקח מהם הבנים ,אבל המדעים הפסיכילאגען

מההורים שלהם מהיות יתומים מהם כל ימי חייהם ,וגלוי

וידוע שח״ו להיות יתום מהורים ח״ו הוא הצער הכי גרוע
!מיניהם ,הס ההיפוך כי הס ס״ל היפוך דעת תורה שאסור
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משנה

שבב

הלבות

סימן נח

ביותר בעולם ,עד שהזהיר עליהס הקב״ה אזהרה מיוחדת וכל

הס אז ח״ו יתנו אותם לגויס או למשפחות בלתי דתיות ,אז

אלמנה ויתום לא תענון ,ומי נתן לנו רשות לעשות הילדים

מותרים לקבלם וגס אז יקחו אותם בתנאי שיתדברו עם

יתומים בחיי אביהם וההורים ולומר עוד שזה טובה להם,

ההורים ,או עם ב״ד חשוב ,ויצהרו בפניהם שהם רק לוקחים

כוובה הוא לבן לקבל מכות מאביו ושיהי׳ לו אב ואס ולא

הילדים מהני טעמים שאמרנו והס מוכנים להחזיר הילדים

•הי׳ יתום מהם ולקבל פרגיות ובשר צלי ולהיות נתוק מההורים

לההוריס במוקדם האפשר והראוי ,ואפי׳ יעשו כתב על זה

בשבי בבית אחרים .ויש להאריך בזה.

אצל ב״ד אס אין חשש מסירה וכיוצא בו ,ובאופן זה הס

מקיימים גס מצות פדיון שבויים ,שלא יפלו ח״ו בין הגויס

כשלוקחים הילדים מההורים
עוברים על כל התורה

לבד

או בלתי דתיים וכיוצא בו אבל באופן אחר גס המקבלים

הילדים הס באיסור גמור כיון שמד״ת בב״ד של ישראל לא
היו מוציאים הילדים מההורים רק משוס החק הערכאות

מכל אלו כשלוקחים הילדים מההורים רוב פעמים
גורמים להילדיס לעבור על כל התורה כי הרבה

ומשפטים בל ידעום ,והס מסייעים לדבר עבירה ליקח הילדים

פעמים המשפחות שקבלו הילדים במשך הזמן משנים הדירה

מההורים והס יותר ממסייעיס שהרי הילדים נשארו אצלם.

•יוצאים מהעיר ההוא למקום אחר ואס הילדים קטנים משיחים

וכ״ש אס לוקחים הילדים ובדעתם לגדלם כבניהס ולהשכיחם

להם שהם ההורים שלהם ובמקום חדש ועיר ־־חדשה אנשי
\/וס חושבים שבאמת הס הילדים שלהם ומשכחיס מהילדים

ההורים האמתיס שחוץ שיש בזה איסור כמ״ש בסמוך יש בזה
עוד משוס לא תגנוב ובגונב נפשות הכתוב מדבר שהרי גונב

ההם נולדו מהורים אחרים ,ובכאן כבר עוברים על כל התורה

הילדים מההורים האמתיס שלא כדת והולך למקום שאין

שהם מכבדים המשפחה

מכירין אותו שלא ידעו שאינם בניהם ולא יוכלו לחזור למקורם

כולה ר״ל ,א)

כיבוד אב ואס

לעולם וזה ברור כשמש.

כמגדלים אותם כאב ואס ואס ימצאו אב האמתי יבזו אותו

•יקללו אותם .ב) נמצא אב נושא את בתו ואח נושא את
אחותו שהרי לא ידעו ממשפחתם האמיתית ,ונמצא ח״ו העולם

איברא

כולו מלא זימה .ג) לגבי ירושה הס יקחו הירושה של אחרים

דנלפענ״ד להצדיק חק הממשלה שמחייבין לדווח
אותם על עול שימצאו מצד ההורים או אחרים

שקרובי האב הס יורשים וכאן יבואו ילדים ממשפחה אחרת

ולהודיע למשטרה ולהביאם לביהמ״ש שלהם אלא שחק זה הוא

•ירשו אותו .ד) לפעמים שההורים האמתיס הס עשירים ולא

לבני נח ואינו נוגע ולא שייך בבני ישראל ,ואפרש דברי,

ידעו ויאבדו את הירושה .ה) כשימות אביהם האמתי הס

דבאמת יש ויש דהנה בתורה בברכת יצחק כתיב הקול קול

פטורים מכל המצות והס אונניס מה״ת וחייבים לומר קדיש

יעקב והידיס ידי עשו ,וכתיב ועל חרבך תחי׳ והנה בגויס

•כיוצא בו ולא ידעו כלום ,ומצד השני כשימותו ההורים שאינם

שהם בטבעם אכזרים וכדכתיב ועל חרבך תחי׳ וכששמע עשו

הורים יבטלו מכל המצות ויתנהגו כאבלים מה״ת.

שברך יצחק את יעקב ונטל יעקב הברכות ,מיד התנחם להרגו

כמ״ש יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי ואצלם

הארכתי בזה בספרי להגרמ״פ זצ״ל לענין ילדים
שמאמצין אותן שיש חיוב להגיד להם מקור מחצבתם,
•אס לאו יש להם דין אסופי ,שאינו לא יהודי ולא גוי ואינו

יורש לא את אביו הראשון ולא את אביו המאמץ אותו כי את
אביו הראשון אינו מכיר ואת זה התורה לא מכירו .ויש להאריך
כזה מאד כי העולם לא יודעים ואפי׳ הרבה מבני תורה לא
שמו לב על העול והעניניס שיוצאים ח״ו מכל זה שלוקחים

הילדים מההורים ונותנים לאחרים ,וע״ז אמרה תורה בתוכחה

להפיל אשה מעוברת אינו כלום הגס שבתורה כתיב שחייבים
מיתה דכתיב שופך דם האדם באדם דמו ישפך (בראשית ט׳
ו׳) ובגמ׳ (סנהדרין נ״ו-ז) איזה דם האדם באדם זה העובר
במעי אשה ,אעפ״כ עושים הפלות עוברין בפומבי וא״כ מי

יאמר שלא יהרוג גס את בנו שהוא כבר בן ג׳ שנים או חמש
וגם שאר בנ״א שחשודים על רציחה ,ולכן שפיר שייך חיוב

זה על המלכות ,גס כי אין על האב העכו״ס התחייבות לחנכו

או שאר חיובים ,ושפיר חייב להודיע ובפרט שב״נ חייב נמי

בניך ובנותיך נתונים לעס אחר ועינך רואות וכלות עליהם כל

על החובל בחבירו או בבנו או אפילו בעצמו.

היום ואין לאל ידיך ,ועיין רש״י וכלות מצפות עליהם שישיבו
ואינם שביס( ,דברים כ״ח ל״ב).

אימוץ ילדים למשפחת שומרי התורה
ולכן

וכבר

פי׳ בהגר שפחת שרה בבית אברהם וילדה את
ישמעאל כשגרשה אברהם אבינו עם בנה ע״פ

הדיבור ,וכשהיו בדרך ויכלו המיס מן החמת ותשלך את הילד

אומר אני דבמקוס שיכריחו הבית משפט של גויס

תחת אחד השיחים ותלך ותשב לה מנגד וגו׳ כי אמרה אל

להוציא הילדים מההורים שלא כדין אסור לישראל כשר

אראה במות הילד ,והנה לפנינו אם גוי׳ בת פרעה וילדה

מאברהם וגדלה את הנער והבטיח לה מלאך עוד בברחה פעם
שומר התורה ליקח אותם הילדים ,אלא באופן שאס לא יקחו
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משנה

הלכות

חלק טז

לדאוג בשביל ילדי ישראל

ראשון מבית אברהם ,שתחזור ותענה תחת ידיה ויאמר לה

:נלאך ה׳ הרבה ארבה את זרעך ולא יספר מרוב (ט״ז י׳),

הכג

ואל

׳תלד בן הזה והנה אין מיס בחמת מיד השליכה אותו תחת

יחשוב מעכ״ת שאין אבי דואג עבור הילדים ח״ו ורק
ממליץ טוב על העושים מעשה רשע ח״ו ,ודאי כי אני

אחד השיחים שימות שס ,ותעמוד מרחוק שלא תראה במותו,

מודה שיש מקרים יוצאים מהכלל אפי׳ מאחינו בנ״י וצריך

׳כשראתה שהמות מתקרב הוסיפה להתרחק וכמ״ש רש״י

בע״כ ליקח הילדים מהם מחמת סכנה להילדיס אבל הס

יתשב מנגד כיון שקרב למות הוסיפה להתרחק ע״ש .והנכון

מקרים בודדים וצריכים לזה ב״ד דייני ישראל מומחים וחכמים

הי׳ לה לעשות בראותה שאין עוד מיס בחמת ,והנער צמא

יודעי בינה לעתים והס ידונו על זה ע״פ התורה אשר יאמרו

למיס הי׳ לה ליקח הנער בידיה ולהרגיעו ותאמר לו הנני

לך תעשה כי דברים אלו נכללים בכלל דיני נפשות ,וב״ד הס

אלך לחפש אולי אמצא קצת מיס או מי שהוא יעבור בדרך

האפוטרופסיס של קטני ישראל במקום שאין אב ,וצריך לדון

:ס ותשתה ולהגיד שהרי כבר ראתה מלאכים כשהיתה בורחת

ולברר ע״ס דין תורה על כל מקרה ומקרה בבירור אחר

לראשונה ,ונעשה לה נס והכ״נ עכשיו ודאי יהי׳ איזה נס

בירור

וכעין

שאמרו

בא״ע לענין

קטטות בבית

שהב״ד

יעכ״פ הי׳ לה לחפש אולי תמצא מעט מיס וכמו שבאמת

־"מעמידין מי שהוא שיהי׳ בבית לשלשה חדשים או כיוצא לברר

ייפקח אלקיס את עיניה וחרא באר מיס( ,כ״א י״ט) ואף

מי הוא האשם והכ״נ כאן אבל זה לא נמסר לערכאות ש״ג

שפי :נס עכ״ס היה לה לחפש עצות להחיות את הילד ,ובפרט

ולכל באי עולם כל מי שיעבור ברחוב ויראה אב מכה בנו

בידעה מהבטחת המלאך לה.

ימסור אותו למשטרה ונעשה חייו של בני ישראל הפקר,

וקותה

והתורה הפקר וכל אחד עושה עם חבירו ובניו כרצונו ח״ו

נראה שכנגדה מעשה כעין זו באס ישראלית הצדיקת
השונמית מה שעשאה השונמית שג״כ ברכה הנביא

יילדה בן וכשגדל עד שנתיים חלה פתאוס ואמר ראשי ראשי

יהביאו אל אמו ולקחה אותו ומת על ידיה ,והנה האס לא

ולא ניתן דבר זה רק לדייני ישראל בעלי אחריות גדולה והכל
ע״ס התורה במדה ובמשקל ,ולא לערכאות של גויס שיפסקו

בדיניהם היפוך דעת תורה .אלא יקוב הדין את ההר ע״ס

התורה כל זמן שיש דין בישראל.

השליכה אותו ולא ישבה מנגד שלא תראה במות הילד אלא

החזיקה אותו בידיה עד שמת ואף אחר שמת לא השליכה

וכיון

אותו כנבלה אלא השכיבה אותו על המטה ,ושוב אפילו לאחר

דקיי״ל אין עונשין אא״כ מזהירין ,מתחלה צריך לקרא
ההורים ולהסביר להם חומר הענין ואפשר אס יקראו

מותו לא התיאשה מלהצילו ואפילו להחיותו בבטחונה בה׳

ההורים ויסבירו להם וישאלו אותם מה זה ועל מה זה ולמה

־בנביא ה׳ כיון שאמר לה חובקת בן ולקחה חמור מבעלה

מכיס הבנים במדה זו אולי ישיבו להם ההורים בטוב טעם

׳הלכה במהרה לנביא ה׳ בא והחי׳ את בני ,וברוב בטחונה

או שיסבירו לההוריס שאין כדאי להיות כל כך בתוקף ולהכותם

בה׳ ונביא ה׳ נעשה לה נס והחיהו ,לא כן הגר כיון שכלו

מכות כ״כ רבות ואפשר ישמעו להמזהיר ואפי׳ יזהירו לו שיש

מן החמת השליכה אותו תחת אחת השיחים שימות שס.

חק מדיני שכה״ג יכולים ליקח ממנו הבנים ואדרבה יחזיקו

ככל

לכם טובה ,או אפשר שיסבירו הדברים שאינו כמו שחשב,

אופן המציאות שהס אכזרים ובגבעונים כתיב ויקרא
המלך לגבעניס ויאמר אליהס ,והגבעניס לא מבני ישראל

המה (שמ״ב כ״א ב׳) שדבר עליהם דברי ריצוי שיעברו על

מדותיהס וימחלו לשאול ולביתו והס מיאנו והראו במצחם מדת
אכזריות שאינן מזרעו של א״א ואינן ראויין לידבק בישראל,
׳לכך גזר עליהם דוד מלך ישראל שלא יבאו בקהל ,אמר שלשה

סימנים יש באומה זו רחמנים וביישנים וגומלי חסדים ,מי שיש

והלא בש״ע א״ע אס יש קטטה בין איש לאשתו ואין בידינו

בירור בשל מי הקטטה ומי מתחיל הקטטה אז יכניסו ב״ד

שומר בביתם לשלשה לברר בשל מי הקטטה ואח״כ ידונו ,אבל
לדון בדין מסורה ולילך למסור למשטרה שיקחו הילדים וכיוצא

בו ח״ו לפענ״ד איסור גמור ע״פ התורה הקדושה אס לא
שנראה שח״ו יש כאן פק״נ או שיודעים שההורים הס חולי
רוח ויכולין להזיק או ח״ו להרוג ,וגס אז יש דין בישראל וכל

בו ג׳ סימנים הללו ראוי לדבק בו ,לכן זרע קודש אשר הס

ערום יעשה בדעת וכולי האי ואולי.

מזרע אברהם יצחק ויעקב רחמנים בני רחמנים אין דומים להם
יח״ו לא חשודים להשחית את זרעם ח״ו וכבר מברכים ברכת
המבדיל בין קודש לחול וכו׳ בין ישראל לעמים וח״ו לחשוד

וכל

זה אפי׳ אין שוס חשש להילדיס אלא ודאי יגיעו למקום
טוב ומשפחה כשרה וטובה מן ההורים שלהם עכ״ס

בבני ישראל שיתאכזרו על בניהם אלא ההיפוך אמת .ולכן פשוט

לפי מראית העין וצפוי להם טובת עוה״ז כפי העין הגשמי,

החילוק בין הורים ישראלים שאפי׳ כשמכים ח״ו לא מכיס

אבל אס יש ח״ו חשש שע״י ההודעה להמשטרה הילד או

באכזריות אלא כדי לחנכו ולחכמו ,ולא כן עכו״ס שמכים

הילדים יעברו למשפחה או מוסד של נכרים ע״י המשטרה אז

ודאי איסור גמור הוא והרי המגיד הוא בכלל מוסר שמצוה
באכזריות ומצוק למוסרם ולהציל עכ׳׳פ לשיטתם.
משנה הלכות  -טז קליין ,מנשה בן אליעזר זאב עמוד מס (123הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

טשנה

הכד

הלכות

סימן נח

להורגו (במקום שאין חוק המלך למסור) כמבואר בש״ע ח׳׳מ

ישמעו להחזיר הדרך עכ״ס חס מלהזכיר למוסרו למשטרה

שס וכל הקודם זכה שהרי ימסור ח״ו ילדי ישראל לשמד ועיין

בשביל זה .ואס עשה כן הרי מוסר ממש בכל החומר ח״ו.

מרן הח״ס שדן בילד שהי׳ חולה רוח והי׳ שס ביה״ח של

אב שלועוין עליו שאגם את בתו

עכו״ס והילד קטן ופטור מן המצות ושאלו למרן הח״ס אי

מותר להניחו שם לרפאות והעלה בהתיריס דחוקים וסיים ובכל

ועתה

ואת אני אומר מוטב שיהי׳ שוטה כל ימיו ולא יהא רשע לפני

נחזור על השאלה השני׳ באב שאנס בתו הקטנה או
מורה שעושה מעשה נבלה ונתגלה לבית הספר או

המקום אפי׳ שעה אחת הנה להכניס קטן שוטה לרפאותו

לרופא או למי שהוא ממשפחה אי מותר לרופא לגלות או

סייס מרן מוטב שיהי׳ שוטה כל ימיו ואל יהא רשע ליכנס

חיוב לגלות להנהלה או לההוריס או להמשטרה.

יביה״ח של גויס וכ״ש הכא שישתמד חלילה בבית הגויס דאז

מחויב למסור נפשו על נפש ישראל להוציאו מן השמד ולא
ח״ו להכניסו או ספק להכניסו לבית השמד.

אלא

הנה

ראשונה צריך לברר מה קוראים נתגלה להנהלת הבית
ספר או לרופא או למי שהוא ממשפחה (באמת אין

נפ״מ למשפחה או כל אדם בישראל) כי הלכה מפורשת הוא

בגמ׳ ובפוסקים כי אפילו ראה אדם בעיניו מעשה ,.עבירה

דנלפענ״ד להוסיף על שאלתו דכבודו לא שאל אלא
במקום שיש חשש להעביר הילד למשפחה או מוסד

שעבר חבירו ואין שני שראה כמוהו ,אסור לו לגלות שזה עבר

^|:ס אבל באמת אס יש חשש שימסרו הילד למשפחה

עבירה ,ולא זאת שאסור לגלות אלא אס מגלה לוקה עליו

ישראלית לא דתית או אפילו דתית רק לא לפי רוח המשפחה

והוא גמ׳ מפורשת (פסחים קי״ג ע״ב) שלשה הקב״ה שונאן

שיצא משס גס בזה ח״ו מוציא את התינוק מכשרותה ומבית

המדבר א׳ בפה ואחד בלב והיודע עדות בחבירו ואינו מעיד

אביה שהיו שלשלת סגורה מזמן יציאת מצרים ועכשיו ניתק

לו והרואה דבר ערוה בחבירו ומעיד בו יחידי ,כי הא דטוביה

את הכל הימנו והמציאו לו הוריס אחריס וחיים אחריס

חטא ואחא זיגוד לחודיה ואסהיד ביה קמיה דרב פפא נגדיה

ומנהגים אחרים וכל זה גורמים לו בנתקו אותו ממשפחתו.

לזיגוד א״ל טוביה חטא וזיגוד מינגד א״ל אין דכתיב לא יקום
עד אחד באיש ואתה לחודך אסהדת ביה שם רע בעלמא קא

מלמד שמכה את הילדים לצורך הלימוד
נם לענין מלמד שמכה את תלמידו שהמדעיס העלו שאחת

מפקת ביה ע״ש .ופי׳ רשב״ס שם רע וכו׳ מאחר שאין אתה
נאמן בעדות לא יתקבל עדותך אין לך עליך מצוה להעיד

דתו להוציאו ולהחרימו ,אבל מדין תורה אינו כן אלא

והרי אתה עובר על לאו דלא תלך רכיל ע״כ ,ועיין הגמי״י

תבואר הרב הרודה את תלמידו שהוא הכאה של מצוה ,עיין

פ״ד מה״ע ה״א ובח״מ סי׳ כ״ח ס״א בהג״ה שם .וא״כ

ימס׳ מכות הנ״ל ,ובגמ׳ מנחות (דף ז׳) אמר רב חסדא

קולפי טאבי בלעי מאבימי עלה דהא שמעתתא ,פרש״י שהי׳
אותי .ובמקום שהס ידריכו התלמידים באים התלמידים

שלהס

בהיי־סקולס

וקאלעדזשעס

שלהס

עס

רובה

קשת

בדידן נמי שנתגלה או נודע על אדם שעבר עבירה או עובר

צריך לזה בירור גמור ,כלומר עדות ברורה שראו המעשה.

יל־ז

היסוד הראשון לנידון דידן ,מה שאמרו שנתגלה לן
או לביה״ס או למי שהוא אינו כלום אלא צריך שיתברר

(גאנ״ס בלע״ז) ויורים על המורים שלהם ואז מתעוררים

הדבר בב׳ עדים כשרים אינן נוגעים בדבר ככל דין לפסול

שמחנכים שלהם מה קרה ,החינוך הזה שלהם שאסור לנגוע

אדם מישראל .ואס אין לו שני עדים על הדבר הרי הוא דין

בתלמיד גרס להם כן .ובגמ׳ שהי׳ מלמד אחד שפשע בילדים

וגדר של מוציא שם רע וגרע מהא דטובי׳ חטא ,שהרי התם

יהי׳ מכה בהם מכה רבה והעבירו אותו מאומנתו ולקחו אחר

מיירי עכ״פ באחד שראה בעיניו הדבר ערוה בחבירו והעיד
עליו מה שראה ,נגדיה רב פפא על הוצאת ש״ר ,וכ״ש אס

את הראשון כיון שהוא לומד טוב אז ההכאה טפל.

נתברר רק בהשערות אפילו חזקות אבל בלי ראי׳ כלל שאינו

יראו שהשני אינו מדייק כראשון העבירו את השני והחזירו

וודאי

כלום לפסלו ,וא״כ עכ״ס יש לן לדעת דבר ראשון שידיעה
שהזהירו חז״ל על המלמד שיעשה מה שאפשר בנחת
ובלי להכות ואפילו אס צריך להכותו שיכה ברצועה

קטנה ולא יותר מדאי ,עיין יו״ד הל׳ ת״ת ולא עוד אלא
שמי״ז בתמוז עד לאחר ט״ב לא יכו כלל ,אבל לא להניחם

הפקר ח״ו ,ולכן קשה הדבר מאד בדבר שהוא מצוה לעשות

ע״ס התורה ומקיים מצות לימוד התורה אשר נתחייב מה״ת

ילאחר כן יבא מי שהוא ויאמר שמותר או מצוה למוסרו

כזו צריך לברר בשני עדים .והשנית ,שצריך בירור זה בפני

ב״ד כי לפסול בן אדם מישראל בעבירה כזו צריך לחקור
העדים מאין להם הידיעה.

ונמשיל

משל שיש רופא שנודע לו מהאונס ,והאיך נודע
לו ממה שבדק הקטנה ומצא שנאנסה ,ושאל על

זה היאך קרה הדבר ונודע לו או ממה שאמרה הקטנה

!המשטרה ח׳׳ו שהוא מכה הילדים .והגס שאני יודע שלא
בעצמה שמהאב נאנסה .או ממה שאמרה האס .שהאב אגס
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משנה

הלכות

חלק טז

מכה

אותה והבעל מכחיש ,או אינו מכחיש אין זה ידיעה כלל ,ואין

מעשיך הראשונים וזה בכלל אונאה ,אלא שאס ימצאו אח״כ

יכל זה כלום לגבי האב ולא ידיעה ע״ם התורה ,הקטנה

שאינו שומע אז מותר לפרסמו.

פסולה להעיד בכלל וכ״ש על אביה ,האם פסולה שהיא קרובה
לו ,ובכלל אשה לאו בת הגדת עדות היא ,וא״כ ידיעה זו
אינה ידיעה כלום נגד האב .ואס יגיד הרופא שנודע לו

:גהאונס הרי הוא שקרן ומוציא שס רע הוא יכול להעיד
שמצא הילדה הקטנה פתחה פתוח ,אבל לא יודע מי הוא
שבא עליה ואפשר שהוא מן השוק איזה ב״נ או בכלל בליעל
מן השוק אנס אותה ,אבל הרופא לא יודע שזה הי ,האב רק

ממה שאמרה הבת או האס וזה אינו כלוס .והרי הוא מוציא
שס רע ,ובזה הוא גרע מעדות דטובי׳ דהתס עכ״פ העד
האחד ידע וראה העבירה שעבר אלא שהי׳ יחיד אבל כאן

הרופא לא ראה כלל מעשה עבירה ואדרבה חזקה שאין האב
מאנס את בתו ואינו נאמן כלל.

ובאמת

ובנדון אס מותר למוסרו לערכאות ,הנה יפה העיר מש״ע
ח״מ שפ״ח ס״ט ,אלא דמה שרצה לומר דהכא הרי

רודף הוא ,לא ידעתי פירושו ,שהרי ברודף קיי״ל אס אפשר
להצילו באחד מאבריו יציל וא״כ כאן אפילו נימא לאחר

שנתברר הכל שעשה מעשה נבלה על ידו ,מ״מ הדבר שצריך

לעשות ההנהלה לשלחו מיד מבית הספר ,וממילא שוב לא
יקלקל ,וכיון שביד הנהלה לסטור מהעול ע״י שילוח אין בידס
לענשו ולמוסרו כיון דשוב לא הוי רודף ,ואס יהי׳ רודסין

אחריו לאחר שלחו אותו אז כבר נעשה הנרדף הרודף והרודף
נעשה נרדף ,והגס שנתברר בפני עדים כשרים כיון שיש אופן
אחר להרחיקו אסור למוסרו ,וכ״ש היכא דלא נתברר בעדים

כשרים ובאופן שאמרתי אלא בסימנים והשערות ,אפי׳ השערות

חזקות ,מ״מ אין לו דין רשע כי אס בעדים ,וכ״ש שאסור

כי ידוע שכעת אס האס יש לה מחלוקת עס בעלה
הדבר הראשון שמלמדים הילדים לומר שהאב מאנס

למוסרו למשטרה שיסגרוהו בבית סוהר( ,גס כי התם נמי

אותם וכיוצא בה ולדאבוני יש לי כבר נסיון בזה כי לאו צעיר

לאחר שיצא מב״ס יחזור לכמו שהי׳) עכ״פ לאחר שעבר

לימים אנכי ובאו אלי המון מקריס כאלו.

עבירה אין בידינו לקיים בו עונשים של מלקות ,כי אין לנו

וממילא

ב״ד חשוב לעונשין (סמוכין) אבל יכולין אנחנו לעשות תקנות
נפשוט נמי לענין שאלה אס מותר לרופא המגלה
את הדבר להודיע עליו למשטרה ,ופשוט כיון

שאינו מהימן ואינו בכלל א״כ הו״ל בכלל מוסר אדם כשר

למשטרה כיון שלא נתברר חטאו ע״י עדיס ואינו בר עונשים
לא בב״ד ישראל ולא בב״ד אחר אלא הרי הוא עדיין כשר
אפי׳ להעיד ולא נפסל מכל דבר.

“) ומה

ששאל אס לפי חק המדינה חייבים לדווח להמשטרה

שאסור למסרו לעכו״ס ואס ימסור ח״ו יפול תחת ההלכה של
רודף שמצוה להרגו דכיון דאינו מחויב להעיד עליו ואין לו מה

להעיד עליו מד״ת א״כ הרי הוא בכלל מוסר.

לשלחו מבית הספר אבל ח״ו למוסרו למשטרה ולסוגרו.

ולב!

מאד אני מצטער שנמצאים רבנים שקבלו עליהם להתיר
על כל דבר ללכת לערכאות ובאו אלי אנשים שבא קטן

שם שרדף אחריו בדבר מאוס הגס שלא שמענו משוס אדם
עליו כלום עד היום והוא מתנהג כדרך כל מלמד חרדי והלכו

אצל רב אחד ואמר מיד לקרא המשטרה וזה לפענ״ד איסור
חמור שעל זה כתב המחבר ח״מ סי׳ כ״ו שהבא לידון בפניהם

הרי זה רשע וכאילו חרף וגדף והריס יד בתורת משה רבינו
ע״ה והוסיף הרמ״א על המחבר וכן היו מחרימין המחזיק

זאת אלא אפי׳ אדס רשע נמי אסור למוסרו למלכות כל
שלא נתחייב מיתה בב״ד ישראל ובזמה״ז אין לנו ב״ד

שמוכין ואין דנין דיני נפשות כלל ועיין רש״י סנהדרין ס׳ ע״א.

וממילא

ועכ״ס במקום שאינו ברור בכל הבירורים כמ״ש הגס שאפשר

שלומד בבית ספר ויש לו בעיות עם המורה שלו והוציא עליו

אי חייב משוס דינא דמלכותא ,ולפענ״ד פשוט דאסור
*4
לו כיון שאינו נעשה רשע ע״י מד״ת א״כ הו״ל בכלל כל ישראל

ולא

וסיג לתורה לרחקו וכיוצא בו אבל הכל ע״ס ד״ת וב״ד חשוב.

ביד ההולך לפני עו״כ (ריב״ש סי׳ ק״ב) ופסק כזה הוא

בכלל המחזיק ביד ההולך ויותר מזה שנותן להם רשות למסור

וללכת לפני עו״כ שהוא בכלל החרם הנ״ל ח״ו.
וגדולה מזו כתבתי בספרי משנ״ה ח״ז סי׳ רפ״ה באחד

שאלות ה׳-ו׳ נמי תלוי במה שכתבנו שבאם
נתברר ע״י עדים אז יש לחפש דרכים שלא

שבא ואמר שהרג את הנפש רק שלא יגלהו לשוס

יחזור וללמוד בילדי ישראל ואולי יש להזהירו שלא יקבל

אדם ועתה שאל אי מותר למוסרו למלכות ,וכתבתי דאין

שקבל

למוסרו ח״ו ועיין גס חו״י סי׳ קמ״ו ברשע ישראל שהרג

יפרסמו שמו ברבים אבל אס קבל על עצמו שלא ילמוד עוד

ישראל אחר דכיון דבטלו מיתות ב״ד דין גואל הדס נמי בטל

תינוקות של בית רבן מסתמא אסור לפרסמו ברבים ,כי כיון

אמנם בשו״ת מהרי״ו בנימוקי מהר״ם מריזבורג דיש דין גואל

מהיום

והלאה

מלמדות

בשוס

מקוס

ואס

ישמעו

שמקבל על עצמו לעשות תשובה אסור להזכיר חטאו וכמ״ש
הדס בזה" /ועיין ספרי משנ״ה ח״ט סי׳ ש״ם וע״ש באריכות
ממילא צריך לפרש מה שהביא ממאורי ישראל שיש לו דין
הז״ל אל תזכר לנו עונות ראשוניס ואסור לומר לגר זכור
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משנה

:זכר

הלכות

סימן נח

"ודף צ״ל באופנים שביארתי ובאופן אחר אין לו דין רודף

הדבר בזוי ומכוער ,ועיין מאירי חולין דף ל״ז ובדף מ״ד

כלל וח״ו למוסרו והמוסר הרי הוא בחרס הקדמונים וכאלו

ע״ב ד״ה ספק איסור שהוא בא לפני חכס ואין לו בו היתר

הריס יד בתורת משה רבינו ע״ה.

מן התלמוד או מן הקבלה אלא מן הסברא לבד ראוי לו

להרחיק ממנו ואס הורה בה להיתר מותר ,אלא שאין יוהרא
ידידו בלתי מכירו המברכו בסל מלא ברכות בלב ונפש,

מנשה הקטן

למי שנמנע מלאכלה ,ולא עוד אלא שמדת השלמים היא שלא
לאכול מבהמה שהורה בה חכס על דרך זה ,ושלא לאכול

מבהמה שלא הורמו מתנותיה ר״ל זרוע לחיים וקיבה וכו׳,

סימן נט
עוף שהורה בו חכם שנתערב עם שאר עופות
ג׳ לסדר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש־התשנ״ז

ומ״מ דבר הנודע מן הקבלה אעפ״י שאין זכר לדבר מותר

ואין למנוע מאכילתה מצד שהוזקקה להוראת חכס.

ולכאורה

פה בנ״י יצו״א

קשה להכלל דרכינו יונה דהרי האי חכס הרי
אצלו נמי שייך הכלל הגדול הזה שכלל וכיון

החיים והשלום וכט״ם על ראש מע״ב הדגול מאד נעלה

שאין לו שוס סמך וקבלה לא להתיר ולא לאסור היאך יאמר

הרב וכו׳ כש״ת מוה״ר וכו׳.

משיקול הדעת שלו שמותר ,והכא ע״כ מיירי באין לו קבלה

|1יךשכ״ג

שאס יש לו קבלה להיתר א״כ ליכא טעס לבע״נ להחמיר,

בידידות כראוי וכו׳ בספרו דף ק״ב הביא
תשובת שאלה (מהרשד״מ) בשתי עופות

ואס החכם נמי אין לו קבלה נשאר הוא ג״כ בכלל גדול

שנתערבו ומצאו שאלה על חתיכה מאחת מהן ולא נודע

בתורה כל דבר שאינך יודע אס הוא מותר או אסור הרי

חאיזה הוא ,והמורה הוראה הורה בה להיתר ,ומיהו נשאר

זה אסור עליך ,וצ״ל דהתורה אמרה לחכס ע״ס התורה

:גליו דין של בהמה שהורה בה חכם ,והי׳ שם בע״נ שמחמיר

אשר יורוך התורה אמרה לחכס ויורה והוא מורה בשיקול

על עצמו מלאכול בשר שהורה בה חכס אס כה״ג שהבשר

הדעת לפי דעת תורה שבו ,וזה שנכלל בלשון רבינו יונה

שהורו עליו נתערב בעוף שני הכשר נמי נכנס בכלל החומרא

הרי זה אסור עליך עד שתשאל לחכם ויאמר לך שהוא

שסוף סוף נתערב בו בשר שהורה בה חכס או דילמא

מותר .כלומר כל שיאמר לך תשמע לו והוא בכלל ע״ס

דוקא בשר עצמו אבל נתערב אפי׳ חד בחד שוב לא הוי

התורה אשר יורוך ,אלא דמ״מ כיון דגס החכם אין לו

ככלל ,ודן שס במקור הדברים בגמ׳ חולין מ״ד ע״ב בהנביא

קבלה או סמך מן התלמוד רק משיקול הדעת ,וכיון שאין

(יחזקאל ד׳) שאמר אהה ה׳ אלקיס הנה נפשי וגו׳ ולא

לו קבלה שפיר יכול וראוי להשואל להחמיר על עצמו אס

כא בפי בשר פגול שלא אכלתי מבהמה שהורה בה חכס

הוא בע״נ ולא הוי בכלל בזיון החכס במה שמחמיר על

זי זה מטעס גנאי או מטעם ספק איסור ,והאריך הרבה

עצמו ,שהרי גס החכס בכלל גדול הזה אלא שעליו יש חיוב

י<יךס נכוחים .והנלפענ״ד ראשונה דיש שני מיני הוראות

להורות ומ״מ נשאר מקוס להסתפק בזה ולהחמיר.

שכס שראוי להחמיר ולא ראי זה כראי זה ואפרש שיחתי,

ולטעם

אחד ,לפמ״ש רבינו יונה באגרת התשובה (אות ק׳ הוצאתיו

השני והשלישי שהביא המאירי שהוא משוס כבוד
החכם א״כ אפשר להחכס לחזור בו בעצמו או ליתן

לאור עולם מחדש עם הגהות פתשגן הכתב) וז״ל זה כלל

רשות לאחר במחילת כבודו שנותן לחכם אחר שחש בעצמו

גדול בתורה כל דבר שאינך יודע אס הוא מותר או אסור

שלא לבא לידי ספק איסור או ע״י שיראהו אחר ויטהו לחזור

הרי זה אסור עליך עד שתשאל לחכם ויאמר לך שהוא

בו ,ולפ״ז אס יהי׳ ספק אחד בשתי בהמות והובא לפני חכם

חותר ע״כ .ועיין עירובין ס״ה ע״ב וס״ז ע״ב כי הוינן
יכו׳ מבואר מהכלל בידינו שכל דבר שאינו יודע אס הוא

יכול חכס אחד לאסור את זו וחכם שני להתיר את זו או

אפילו הוא בעצמו ולא מקרי חכם שאסר שעל בהמה שני׳

מותר או אסור הרי הוא בחזקת איסור עד שתשאל לחכס

אינו רובץ האיסור שאסר הראשון ,ועיין טור סי׳ קי״ח ובש״ך

ייאמר לך שהוא מותר .והשני ,והוא בהמה שהורה בה חכס

יו״ד רמ״ב סקנ״ט.

ינחלקו בו הפוסקים ויש מקום להחמיר לבע״ג או במקום

שהורו כן בפירוש ובע״נ יחמיר ועיין ספר שבעיס תמריס
כשר שהוכשר והורו לבע״נ להחמיר אס חייב להגיד לבע״נ

הלוקח בשר שלא יקח הימנו הובא בדרכ״ת.

שוב

נתישבתי בדבר דמה שהקשינו לטעם הפוסקים שכתבו
הטעם שאסור לשנות משוס כבודו של חכם ,ואטו

בשביל כבודו של חכס נאכיל לאיניש איסור ,שיבוש הוא ,שהרי

החכם השני נמי אין לו קבלה או משנה לאסור דהיכא דאיכא
ועוד בו שלישיה ,בשר כוס כוס וכיוצא בו שאפילו שהוא

ראי׳ מן התלמוד או קבלה אעפ״י שאין זכר לדבר מ״מ מותר

ואיו לימגע מאכילתה מצד שהוזתתה להוראת חכם רת במקום
היתר מ״מ הוא דבר מכוער שאפי׳ מתה ע״י שחיטה
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משנת

סימן ג

ביוככ״פ שאז פבדים נפערין לבתיכן ,ואס אינו רוצם
לצאר! וחבל בו פטור משום דפכיד אינש לינא לנפשיה.
אבל לאחר שתירץ ר״נ בר״י דהברייתא איירי נעבד שמסר
לו רבו שפחה כגפנית דפר האידנא היתרא והשתא
איסורא ,ולכן אם חבל בו פטור משום דרשאי להלקותו
כדי להפרישו מאיסורא ,א״כ מה שנאמר נרצע שכלו לו
ימיו זה לא מיוככ״פ של יובל ,אלא זה כבר מר״ה של
יובל שנאסר בשפחה כנענית ,ואשר ע״כ כתב הרמב״ם
נרצע שמסר לו רבו שפחה כנענית והגיע יובל וכף ,כלומר
שגם בהגיע יובל שהוא מר״ה אם אינו רוצה לצאת וחבל

בו שהוא פטור.
ה) ונראה עוד בזה רכתב הרמב״ם בפ״ד מהלכות
פרכק הכ״ד ,כשתצא השדה לכהנים ביובל
תנתן לככגים שבמשמר שפגע בו כיובל ,ואם היה ר״ה
של יובל בשבת שכרי משמר יוצא ומשמר נכנם תנתן
למשמר ליוצא .ועיי׳ במל״מ שמבאר את דפת הרמב״ם
דסובר דיובל מתחיל מר״ה■ ,אלא אף דיובל מתחיל מר״ה
אק כפבדים נפטרים לבתיכם ולא השדות חוזרות לבעליהן
פד שיגיע יוככ״פ כמש״כ כרמב״ם בפ״י מהלכות שמיטה
ויובל כי״ד .והא דפסק גבי שדה תנתן למשמר דהיינו
למשמר שפגע בו ר״ה של יובל ,הוא משום דפסק כר״י
דיובל מייל מר״ה ,ואפ״ג דלא כיו כעבדים נפטרים ולא
השדות חוזרות אלא ביוככ״פ ,שאני כתם דקרא אמר אשר
חפבירו שופר וגף וקראתם דרור וגף ושבתם איש אל
אחוזתו ,הרי דתלה ככתוב דרור כעבדים וחזרות השדות
לנעליהן בשופר ,אבל הכא גבי מקדיש שדהו דרחמנא אמר
והיה כשדה בצאתו ביובל לכם תהיה אחחתו ,הרי
דככתוב לא תלאו כי אם ביובל ,וכיון דיובל חייל בר״ה
משו״ה כמשמר שחל בו ר״ה של יובל זכה בשדה פ״כ.
ולכאורה דבריו צ״ע כיק דאין כשדות חוזרות לבעליהן
אלא ביוככ״פ ,א״כ גם גבי מקדיש שדכו דכתיב והיה
".,כשדה בצאתו ביובל ,כלא אק זה אלא ביוהכ״פ ולא בר״ה,
שהרי אק כשדות חוזרות לבעליהן אלא ביוהכ״פ.
לכן נראה דכמו ביציאת פבדים ביובל יש שני דינים
כמש״כ כרמב״ם בפ״י משמיטה ויובל הי״ד ,דמר״ה
פד יוככ״פ לא כיו עבדים נפטרים לבתיהן ולא משתפבדק
לאדוניהן ,וכשהגיע יוככ״פ תקעו בי״ד בשופר נפטרו
עבדים לבתיכן .והיינו כמש״כ הר׳ץ כנ״ל דפיקר כחירות
שלכם הוא ביוהכ״ס ,ומר-ה פד יוהכ״פ יש לכם פטור
שעבוד .א״כ ה״ה בהחזרת שדות לבעליהן שהוא ביוהכ״פ,

מ״מ מר״ה פד יוככ״׳פ כבר הם מופקעים מרשות כקונה
כמו בעבדים שלא כיו משתעבדק לאדוניהן .ועיי׳ בטורי
אבן ר״ה ד״ח ע״ב בד״ה ושדות ,שכתב כן לפי שיטתו
דסר״ה עד יוככ״פ זה מתלי תלי וקאי ואמ-כ ביוככ״פ
מל יובל למפרע ,א״כ גם בשדות מר״ה סד יוהכ״פ אין
הלוקח משתמש בהן ולא מחרות למוכר .ואשר פ״כ הרי
ניחא הא דכהב הרמב״ם במקדיש שדכו דתנתן ‘למשמר
שפגע בו ר״ה של יובל ,אע״ג דפסק דביוהכ״פ שדות
חחרות לבעליהן .ונראה דבמקדיש שדהו כתיב וכיה השדה
בצאתו ביובל ,והרי יציאת כשדה מרשות כקונה הוא בר״ה

—

יעבץ

של יובל ולא ביוהכ״ם ,דרק חזרת כשדות לבעליהן הוא

יוב3

ביוהכ״פ ,ולכן זה ניתן למשמר שפגע בו ר״ב של
ומקור דברי הרמב״ס הוא תוספתא במנחות פי״ג ה״ג,
דתניא ושדה אחוזה ניתנת לאנשי משמר שבר״ה שהיובל
נכנם לתוכה.
עכ״פ מבואר דדפת הרמב״ם היא שמר״ה חייל 'ובל,
וכסתם משנה ריש ר״ה כמבואר שם בגמרא ד״ח
ע״ב .ופל כן כתב הרמב״ם בהלכות עבדים דבהגיע יובל

דהיינו בר״ה כבר נאסר בשפחה כנענית ,כיון דמר״ה
של יובל כבר לא משתעבדין לאדוניהן .ולפי זה יתכן לומר
דהא דקתני בברייתא ריש פרק המניח מנין לנרצע שכלו
לו ימיו ,ולא קחני נרצע שהגיע יובל כמש״כ הרמב״ם,
דהנה בערכין כ״ח פ״ב פליגי תנאי בזה ,דרבנן סברי
ביוככ״פ מייל יוצל ,ור״י סובר דמר״ה חייל יובל ,ועיי׳
במל״מ בפ״ד מהלכות ערכין הכ״ד כנ״ל .וא״כ אפשר
דהאי ברייתא ריש פרק המניח אתיא כרבנן דמיוככ״פ
חייל יובל ,והיינו שרק מיוככ״פ אין כעבדים משתעבדק
לאדוניהן ונפטרים לבתיהן ,ולכן קתני מנין לנרצע שכלו
לו ימיו ,כלומר לא בהגיע שנת היובל שהוא בר״ה אלא
בכלו לו ימיו שהוא ביוככ״פ ,כיון שרק אז הוא נפטר
לביתו ואז הוא נאסר בשפחה ,אם אינו רוצה לצאת וחבל

בו רבו שהוא פטור ,אבל כרמב״ם דפסק כר״י שמר״ה־
חייל יובל ,לכן כתב נרצע שמסר נו רבו שפחה כנענית
והגיע יובל וכף שהרי נאסר בשפחה ,והיינו דבהגיע .שנת
היובל שהוא בר״ה כבר נאסר בשפחה וכמש״ג.
ו) והגה כתב הרמב״ם בפ״ג מהלכות מבדים ה״ה
כנ׳< נרצע שמסר לו רבו שפחה כנענית
והגיע יובל והיה רבו מסרב בו לצאת ואינו רוצה לצאת
וחבל בו פטור שכרי נאסר בשפחה .כרי מבואר דפטור
משום חובל אם חבל בו כדי לאפרושי מאיסורא .אמנם

בהלכות סנהדרין פ״ב כי״ב כתב ,יש לאדם לעשות דין
לעצמו אם יש בידו כח הואיל וכדת וכהלכה הוא מופה

אינו חייב לטרוח ולבוא לבי״ד ,אפ״פ שלא כים שם הפסד
בנכסיו אילו נתאחר ובא לכי״ל .ועיי׳ בלחם משנה בפרק
המגיח פלוגתא דר״נ ור״י אי פביד אינש דינא לנפשיה
ופסק רבינו כר״ק ומוכח שם בגמרא דאפילו פ״י הכאם
פביד אינש דינא לנפשיה דקאמר התם מחייה במרא וכף,
וכן כתבו כטור וכרא״ש ז< ואפשר שכוון רבינו לזה
במ״ש אם יש בידו כח דמשמע פ״י הכאה .ולכאורה צ״ע
דלמה לא כתב הרמב״ם במפורש שרשאי להכותו ואם
חבל בו פטור ,כמש״כ בהלכות עבדים כנ״ל.
ונראה דנפסק בשו״ע חו״מ סי׳ תכ״א ס״ו ,בכל מקום
שחובל בחבירו בכוונה חייב בה׳ דברים אפילו
נכנס חבירו לרשותו שלא ברשות וחבל בו והוציאו חייב
דנהי שיש לו רשות להוציאו אין לו רשות למבול בו ,אבל
אם הוא מסרב בו ואינו רוצה לצאת י״א שיש לו רשות
אפילו למבול בו כדי להוציאו .ועיי׳ במל״מ הלכות עבדים
פ״ג ה״ה שתמה על השו״ע שסתר את עצמו ,דכאן כתב
י״א שיש לו רשות אפילו לחבול בו כדי להוציאו ,משמע
דלא פסיקא ליה אם במילתא דליכא פסידא רשאי להכותו,
ואילו
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ואילו נכלכות דייגים סי׳ ד׳ פסק ואפילו כמקום דליכא
פסידא יכול למוחו ולא מיא שום חולק בזה .פור יש
לתמוה דאיתא בפרק המניח דכ״ז פ״ב נכי כהוא גרנות׳
דבי תרי דכל יומא הוו דלי מד מיניהו ,אתא חד קא דני
ביומא דלא דיליה ,א-ל יומא דירי הוא לא אשגח ביה,
שקל פנדא דמרא מחייה וכו׳ ,אפילו למ-ד לא פביד אינש
דינא לנפשיה במקום פסידא פביד אינש דינא לנפשיה.
הרי מבואר דמדק פביד אינש דינא לנפשיה רשאי גס

לכטתו ,א״כ למה כתב כשו״ע דק זה בשם י״א דרשאי
להכותו .ופיי׳ בםמ׳׳פ שם סי׳ תכ״א ס״ק י״א ,ואם מסרב
יכול להכותו בגמרא אמרו כן בפבד מברי ,ולמדו כן
מדכתיב לא חקחו כופר לשוב וגף ודרשינן לא תקחו כופר
לשב ,פירוש מי שדינו להיות שב אל משפחתו ,והיינו
דמהאי קרא למדים דבפביד אינש דינא לנפשיה הוא
רשאי גם להכותו.
 pitנראם דלאחר שחיק שם ר״נ בר״י דהאי ברייתא
מיירי במפר לו רבו שפחה כנפנית ,והא דרבו רשאי
להכותו ואם חבל בו פטור ,זה לא מדין פביד אינש דינא
לנפשיה ,אלא דרשאי להלקותו כדי להפרישו מאיפורא,
ולפי המבואר בדסת הרמב״ם יש בזה נפקא מיניה לדינא
גם .אם נאמר דעביד אינש דינא לנפשיה .וא׳׳כ נמצא דמה
שלמדים מקרא לא חקחו כופר לשוב דאם חבל בו פטור
זה רק בחבל בו להפרישו מאיפורא ,אבל בחבל בו מדק
טביד אינש דינא לנפשיה ,אק לנו ילפוחא שרשאי למותו
ואם חבל בו פטור.

מעתה נראה דבדק טביד אינש דינא לנפשים באמת אינו
רשאי להכותו ,ופל כן הרמב״ם בפ״ב מהלכות
•סנהדרין כי״ב כתב ,יש לאדם לפשות דק לטצמו ,ולא כתב
שגם רשאי למותו ,והא דאיתא בב״ק דכ״ז ע״ב גבי
ההוא גרגות׳ שקל פנדא דמרא מחייה ואמרו שם משוס
דעביד אינש דינא לנפשיה ,היינו לפי הס״ד שם דמקרא
לא חקמו כופר לשוב למדים דבפגיד אינש דינא לנפשיה
הוא רשאי גם לכטתו ,אבל לפי מה שתירץ ר״נ בר״י דהאי
קרא מיירי בלאפרושי מאיפורא ובאופן זה הוא רשאי
למותו ואם חבל בו פטור ,א״כ גבי ההוא גרגות׳ דשקל
פנדא דמרא מחייה ,שוב לא צריך לומר דזה מדק פביד
איגש דינא לנפשיה ,אלא הוא מטטם אחר כיק דמיירי שם
שהשותף השני בא לגזול ממנו המים ,א״כ לאפרושי
מאיסור גזילם הוא רשאי למוחו ,אבל בדק מביר אינש
טנא לנפשיה במקום שלא שיין לאפרושי מאיפורא כגק
■בקטן באמת אינו רשאי להטתו .ואשר ע״כ הרמב״ם
■בהלטת סנהדרק בדק פביד אינש דינא לנפשיה לא כתב
שרשאי למותו ,משא״כ בהלכות מבדים בדין לאפרושי
מאיפורא כתב שרשאי להכותו ואם חבל בו פטור.
לפי זה הרי ניחא הא דכתב כרמב״ם בהלכות פברים
כנ״ל ,נרצפ שמפר לו רבו שפמה כנמנית והגיט
יובל והיה רבו מסרב בו לצאת ואינו רוצה לצאת וחבל בו
פטור שהרי נאסר בשפחה ,ולא כתב הטפם משום דטביד.
■אינש דינא לנפשיה .ונראם לפי המבואר הרי לאחר שתיק
ד״נ בר״י דקרא לא תקמו כופר לשוב מיירי בלאפרושי
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מאיסורא ,א״כ רק באופן זה הוא רשאי להכותו ואס
חבל בו פטור ,אבל בדין טביד אינש דינא לנפשיה אינו
רשאי להכותו ,וא״כ בנרצט דקתני דרבו רשאי להטתו
ואם חבל בו פטור ,פ״כ דמיירי במסר צו שפחה כנפגית
ומטפם לאפרושי מאיסורא הוא רשאי למותו ואם חבל
בו פטור.
ז) והנה בשו״ע חו״מ סי׳ ד׳ נפסק ,יכול ארם לפשות
דק לפצמו אם רואה שלו ביד אמר שגזלו יטל
לקחתו מידו ואם האחר טומד כנגדו יטל למוחו עד
שיניחנו וכר .ועיי׳ בסמ״ע סק״א אם רואה שלו ביד אחר
שגזלו ,לשון הטור בסוף סימן זה או שבא לגוזלו והוא
מומד פליו ומציל את שלו .הרי מטאר דבדק מביד אינש
דינא לנפשיה הוא רשאי גם להכותו ,ולכאורה זה לא כדפת
הרמב״ם הנ״ל דבפביד דינא לנפשיה אינו רשאי להכותו,
ופיי׳ בנתיבות שם סק״א.
לכן נראה דהא דכתב בשו״ע דאם רואה שלו ביד אמר
שגזלו ,או שבא לגוזלו והוא עומד פליו ומציל את

שלו דרשאי גם להכותו .דזה אינו מדק מביד אינש דינא
לנפשיה ,אלא הוא מסטם אחר דרשאי למותו לאפרושי
־־־מאיפור מילה אם בא לגוזלו והוא פומד פליו ומציל אס
שלו ,וק אם רואה שלו ביד אחר שגזלו ,הרי הגזלן עובר
בכל שפה באיסור מילה כמש״כ הרמב״ס בפ״א מהלטת
מילה ה״ד ,אי זהו פושק זה שבא ממק מבירי לתוך ידו
ברצק הבעלים ,וכידן שתבטוהו כבש הממון אצלו בחזקה
ולא החזירו וכף ,ופל זה נאמר לא תעשוק את רפך ,וכש״כ
כשהמילה נמצאת בידו ולא מחזירו שפובר באיסור מילה,
ולכן הוא רשאי לכטתו מד שיחזיר את המילה כדי
לאפרושי מאיסור מילה .ולפי זה נמצא דהשו״ע פסק

כדפת הרמב״ם ,דבפביד אינש דינא לנפשיה אינו רשאי
להכותו ,רק במקום שיש משום לאפרושי מאיסורא הוא
רשאי למותו ,וזה כמש״כ הרמב״ם בהלכות מבדים הכ<
דלהפרישו מאיסור שפחה הוא רשאי להכותו ואס חבל
בו פטור.
מעתה הרי ניחא הא דכתב בשו״ע חו״מ סי׳ תכ״א
ס״ו ,דכנכנס לחצר מבירו שלא ברשות ואינו
רוצה לצאת י״א שיש לו רשות אפילו לחבול בו כדי להוציאו.

ונראה דהנה דעת התום׳ ריש פרק איזהו נשך דס״א
ע״א בד״ה אלא ,דקרקע אינה נגזלת היינו שהוא לא עוברי
גם בלא תגזול פל מילת קרקנג אמנם הרמב״ם כתב בפ״ז
מהלטת גניבה כי״א ,כמסיג גבול רמהו והכניס מתחום

חבירו בתוך תחומו אפילו מלוא אצבע ,אם בחזקה פשה
הרי זה גזלן ,ואם הסיג בסתר הרי זה גנב ,ואם בא״י
הסיג הגבול הרי זה עובר בשני לאוק בלאו גניבה או בלאו
מילה וכף .כרי מבואר דאף דקרקע אינה נגזלת ,ס״מ
הוא עובר בלאו דגזילה .והנה זה פשוט דגם לדעת
הרמב״ם רבגזילת קרקע הוא עובר בלא תגזול ,כיינו
כשיש ממשה מילה כגק במסיג גבול רפכו והכניס מתחום
חבירו בתוך תחומו ,אבל בנכנס לחצר חבירו שלא ברשות
ואינו רוצה לצאת אינו מובר בלא תגזול ,כיק שאק כאן
מעשם גזילה ,שכרי הוא לא מונע מבעל כחצר ליכנם

לחצירו
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לחצירו ,וכיון שאין כאן ממשה נזילה אינו מובר באיסור,
גזולה( .ומיי׳ רמב״ן במלחמות בפרק המפקיד דמ״א ע״א
וז״ל ,אבל רועה שהניח מקלו ותרמילו טליה אינו מתכוין
לשאול ולא הוציאה מרשות הבעלים כלל ,שהרי בהמה זו
הולכת היא עם העדר ורועה באפר במקום שדעת הבעלים
שתהא שם ,וכיון שאינו משנה ממלאכת הבעלים ,אלא
שהוא משתמש בה עמהם כאחד לא נעשה עליה לא שואל
ולא גזלן ,וא״כ ה״ה בנכנס לחצר חבירו שלא ברשות ואינו
נזצה לצאת ,שהוא לא שואל ולא גזלן ,כיון שהוא לא מוציא
מרשות הבעלים כלל ,אלא הוא רוצה להשתמש עמהם).

אמר ר״פ לא אמק אלא דלא הוה ידע ביה אבל הוה ידע
ביה הזיקו בעה״ב חייב ,מ״ט משום דאמר ליה נהי דאית
לך רשות לאפוקי לאזוקי לית לך רשותא .והנה רבינו ס״ל
דפירוש לא הוה ידע ביה הוא בשגגה ,ופירוש ידע ביה
הוא במזיד כנראה מדבריו פ״א ופ״ו מהלכות מובל ,וא״כ
כפי פירושו ע״כ אית לן למימר דמאי דאמרינן דבמזיד
חייב הוא אפילו אם לא היה יכול להוציאו בענין אחר,
וקמשמע לן דאע״ג דקיי״ל דעביד אינש דינא לנפשיה אפילו
במקום דליכא פסידא ,מ״מ אינו רשאי להכותו כיון דליכא
פסידא וכו׳ ,ועיי׳ בים של שלמהב״ק פ״ג סי׳ ט׳.

ולפי זה נמצא לדעת הרמב״ם דבעביד אינש דינא לנפשיה
אינו רשאי להכותו ,רק במקום שיש משום לאפרושי
מאיסודא הוא רשאי להכותו ,וא״כ בנכנס לחצר חבירו
שלא ברשות ואינו רוצה לצאת ,אף שיכול להוציאו מדין
עביד אינם דיגא לנפשיה ,אבל להטתו אינו רשאי כיון
שאין כאן מעשה נזילה ואינו עובר בלא תגזול ,א״כ אין
בזה משום לאפרושי מאיסורא אלא רק מדין עביד אינש
דינא לנפשיה ,ומשום כך הרי אינו רשאי להכותו .ואשר
ע״כ כתב בשו״ע דהנכנס לחצר חבירו שלא ברשות ואינו
רוצה לצאת ,י״א שיש לו רשות אפילו לחבול בו כדי להוציאו,

אמנם לפי המבואר יש בזה שתי הלכות ,חדא דעביד
אינש דינא לנפשיה כלומר שהוא נעשה במקום
בי״ד להוציא את שלו מיד חבירו ,ובאופן זה אינו רשאי
להכותו ואם חבל בו חייב ,ודין זה כתב הרמב״ם בפ״ב
מהלטת סנהדרין ,כיה שיסוד הדין הוא שנעשה במקום
בי״ד .ויש עוד הלכה דרשאי להכותו כדי להפרישו מאיסורא
ואם חבל בו פטור ,ודק זה כתב הרמב״ם בהלכות עבדים
הנ״ל ,נרצע שמסר לו רבו שפחה כנענית והגיע יובל ורבו
מסרב בו לצאת ואינו רוצה לצאת וחבל בו פטור שהרי

והיינו דלדפת הרטב״ם בכהאי גוונא אינו רשאי להכותו,
כיק שאק כאן משום לאפרושי מאיסורא רק מדין עביד
אינש דינא לנפשיה ,ושיטת הי״א הוא הטור שם והרא״ש
בפרק המניח ,דבדין עביד אינש דינא לנפשיה הוא רשאי
גם להכותו ואם חבל בו פטור.

והנה כמל״מ בהלכות עבדים פ״ג ה״ה הנ״ל ,הביא בשס
כרב מוהרש״ך שכתב ג״כ בדעת הרמב״ם דאף
דקיי״ל כר״נ דעביד אינש דינא לנפשיה במקום דליכא
פסידא ,אפילו הכי אינו רשאי לחבול בו אפילו אם אינו
יכול להציל בדבר אחר כיון דליכא פסידא .והמל״מ הביא
ראיה לדבריו מכא דאיתא בפרק שור שנגח את הפרה
דמ״ח ,נכנם למצר מבירו שלא ברשות הזיקו בעה״ב פטור,

נאסר בשפחה .ולפי זה נמצא דבעביד אינש דינא לנפשיה
שאינו רשאי למבול בו ,אין חילוק אם ליכא פסידא או
איכא פסידא ,אלא זה תלוי אם יש בזה גם משום לאפרושי
מאיסורא ,דרק במקום שיש בזה משום לאפרושי מאיסורא
הוא רשאי לחבול־־בו ואם חבל בו פטור ,ויש בזה נפקא
מיניה בקטן שמחזיק דבר שאינו שלו ,אף דהבעלים יטלים
להוציא מידו מדין עביד אינש דינא לנפשיה ,אבל לחבול

בו אינו רשאי גס באיכא פסידא ואם חבל בו מייל; כיון
שאין כאן משום לאפרושי מאיסורא .והא דכתב הרמב״ם
בפ״א מהלכות גניבה ה״י ,ראוי לבי״ד להכות את הקטנים
יוכר על הגניבה ,ועיי׳ במ״מ שם .אמנם זה נאמר רק סל
בי״ד דמכין ועונשין שלא ק הדין ,אבל לא בכל אדם ,כיון
דבקטן אין מצווין להפרישו מאיסור וכמו שנתבאר.

סימן ד

בעבץ בי״ד שקול
שאלה :בי״ד של ארבעה דיינים שדנו דין,

אם גם

בדיעבד אין דיניהם דין כיון שהם בי״ד
שקול ,או דאין עושק בי״ד שקול הוא רק לכתחילה ,אבל
אם דנו דיניהם דק .והא דאמרינן בסנהדרין ד״ג מ״ב
שלשה מנלן דת״ר וט׳ ,ר״י אומר וכר עד האלהים יבא
דבר שניהם הרי כאן אחד ,אשר ירשיעון אלהים הרי כאן
שנים ,ואין בי״ד שקול

מוסיפין

עליהן עוד אחר .היינו

כיון דלכתחילה אין פושין בי״ד שקול ,א״כ מוכח דשיעור
בי״ד הוא בשלשה ופחות משלשה אק סליו חורת בי״ד,
אבל בי״ד של ארבעה דיינים כיון דיש כאן שיסור בי״ד
אלא שהוא בי״ד שקול ,א״כ אפשר שרק לכתחילה אין עושק
בי״ד שקול אבל אם דנו דיניהם דק.

תשובה :א) איתא בסנהדרק ד״ג ע״ב ,ור׳ יאשיה לית
ליה בי״ד נוטה ,והתניא ר״א בנו
של ר״י הגלילי אומר מה ת״ל לנטות אחרי רבים להטות,
התורה אמרה משה לך בי״ד נוטה וכף .ופרש״י ור׳ יאשים
דבעי קרא לאתויי שלישי מי לית ליה בי״ד נוטה שצריך שלא
יהא בי״ד שקול כדי שיתקיים בו הטייה אחרי רבים ,ולדידיה
ארבעה או ששה כשרק ,דאי בעי בי״ד נוטה קרא לאיתויי
שלישי למה לי .הרי כתב דלר״י דלית ליה בי״ד נוטה

ארבעה או ששה כשרק ,ומשמע דאם צריך בי״ד נוטה ,בי״ד
של ארבעה או של ששה פסול משום דלא הוי בי״ד שקו3
אמנם הב״ח בחף־מ סי׳ ג׳ סעי׳ י׳ כתב וז< ומוטב
שיחתך הדק בי״א וכף לאו דוקא י״א וכף ,ותדע
דלאו
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נג
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שעשועי בני אדם

שמואל :שיננא לא תימא לאביך הבי• וע״כ אם בעת כעמו יאמר למשל - :אבא לא סוב אתה
עושה' הרי הוא עובר על מצות כבוד אב ,אבל כגון זה יבול למחול שאין זה

לשון בזיון,

אבל בזיון ממש הרי מפורש בדברי הריב׳ש דלא האב ולא הרב יכול למחול.
ם)

וכןהכאה בפשוטו משמע דאין אדם

יכולליתן רשות לחברו שיכנו

שהרי אדס

אסור לחבל בו בעצמו כמ׳ש ב״ק צ׳א :הרי אנו רואין כי האדם איננו אדון עלעצמו להכותו׳
ואיך יועיל נתינת רשותו .ודוקא ממון או כבוד יכול אדם למחול שהרי

אדם יכול לעשות

בממונו מה שירצה ולמי שירצה יתן ,ולכן אם מוחל על ממונו מהני פתילה .וכן אדם יכול

לבזות את עצמו (רק ת״ח אסור משום כבוד התורה) ולכן יכול ליתן רשות לאחר לבזותו .אבל
הכאה כיון שבעצמו אסור להכותו לא מועיל נתינת רשותו לאחד;

אבל מה אעשה שהטו׳א

והיינו דאיחא

במגילה שם כתב דאדם יכול למחול על הכאתו כדמוכח בספ׳ח דב׳ק דף צג.
שם הכני פצעני ע'מ לפסור פטור .ועפ׳ז דוחק את משמעות הטוגיא

דסנהדרין פ׳ד :

דלא

מהני נתינת רשות על הבאה דאיתא שם :רב לא שבק לברי' למשקל לי' סלוא דלמא חביל בו

ודיו׳ל שגגת חנק ופריך א׳ה אחר נמי ז

הרי משמע דגם איש אחר שיחבול בו אף שנותן לו

רשות אית בו לאו של לא יוסיף וכפרש״י.

בסתמא ו,יבא דלא מחל בהדיא.

ודחיק הטו׳א לפרש הא דפריך אחר נמי היינו

ודבדיו חמוהין שהרי רב חשש שמא יעשה חבורה והיה מוחל

לו רק חושש כי בנו יעבור על איסור ,וע׳ז פריך דאחר נמי יעבור על איסור אם יחבול בו
והרי היא חושב שמא יחבול ומבקש ממנו להוציא את הקוץ ואם יחבול בו יחבול בו ,רק הגס׳

פריך ואסור הוא משוס לא יוסיף פן יוסיף.
וכן שמעתי בילדותי מפי אדמו״ר הגאון זצ׳ל שהקשה בכתובות לב .אלמא קסבר עולא
כל היכא דאיכא ממון ומלקות ממונא

משלם מילקא לא לקי .מנא לי׳ לעולא הא גמר מחובל

בחברו מה חובל בחברו ממינא משלם מלקי לא לקי ובו' ואי ממונא לקולא שכן הותר מכללו

בב׳ד ופרש׳י איכא למפרך מה לחובל

בחברו שכן היתר מכללו בב׳ר שניתן רשותלב׳ד להלקותו.

והקשה רבינו ז״ל  :לימא מה לחובל

בחברו שכן הותר מכללו ברציעה דהותרה לאדון לירצע

אח אוזן עבדו ,והרי הוא חובל בו שרוצע בגובה של אוזן ועושה אותו בעל מום כמ׳ש בקדושין

כא :ועז״א רביגו :ז״ל וכ׳ח כיון שהעבד מבקש מאדוניו שירצע לו ונותן לו רשותליכא איסור

כלל ולא הותרת מכללו׳ והביא הסוגיא וסנהדרין דפריך א״ר ,אחר נמי משמע דגם כשנותן
רשות איכא איסור חבלה .ואינני זוכר הכרעתו ומסקנתו.

ומה שהטו׳א מביא ראיה דליכא איסור ממה שפטור מתשלומיך בם*ס החובל תמוה מנין
שמותר לחבול בו? לימא דפטור רק מן התשלומין מפני שמחל לו הממון ,אבל מנין דמהני
מחילה גם להתיר איסור הכאה שיהא מותר להכותו לכתחלה * וחברי הרבנים שליט׳א אמרו בזה

דראייחו הוא כך שאם נימא דפטור מפני שמחל הממון הרי עדיין לא נתחייב לו קודם הכאה
ואין אדם יכול למחול ובר שלא בא לעולם ,כמ׳ש בשו״ת הר׳ן סי' בג ,וג'פ בח'מ סי' ר׳ט

ס״ד בהגה.

ועכצ׳ל כמו שכתב בספר אבן האזל הל' חובל ומזיק פ׳ח ה׳ד

על המזיק הוא משום רשעה וכל מקום דליכא איסור להזיק פמיר

דחיוב תשלומין

מלשלם .ע'כ

כיון

דפסור

המזיק לשלם כשאמר הניזק הכני פצעני ע״מ לפטור ש'מ דליבא גם איסור הכאה ולבן פטור.
משפטי בני אדם  -א גליק ,ראובן בן נתן נטע עמוד מס (73הוז־פס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

שעשועי בני* אדם

ני•

וד״ז דבר חכמה ומצור .להבין דברי רבן של ישראל רבינו בעל
תניא דמסייע להו בגיטין נ״ג  :מטמא ומדמע איסורא

אין כאן איסורא דאורייתא ובפ״י:

"אלא

השאגה אריה ו״ל.

וגכש

דרבנן היא ופרש״י כיין דלא שמיה היזק

דאכתי היה מקום לומר דנהי דאין כאן איסור דאורייתא

במטמא ומדמע אפ״ה יש כאן איסור דאורייתא להזיק

ממון חברו,

כיון דלא

וע״ז כתב רש״י ז״ל

שמי׳ היזק אין כאן איסירא דאירייתא" .והיינו דכל חיוב תשלומין הוא מפני האיסור וכיון דחזינן
דהיזק שאינו ניכר לא שמו היזק ופטור

לשלם

ש״מ דליכא גם איסור מה״ת להזיק בהיזק שאינו

ניכר .וגם עפ״ז מובנים דברי שמואל בנדה מ״ז .לעולם בהם תעכודו לעבודה נתתיוולא לבושה .ולמח

ישראל שהרי הוא בן ברית ואחיו במצות

צריך קרא זה ת״ל דאסיר לביישו לעבד

שהרי הוא כמו

ועוברים על צערו על יד־׳א תונו איש את

עמיתו עם שאתך בתורה ובמצות (ב״מ נ״ט).

ואם מלבינו

עובר על לא תשא עליו חטא .ולהנ״ל י״ל כיון דהאדון המביישו סטור מלשלם לו לעבדו כמ״ש בתום*
שם"• :ויתיב ד* זוזי להנצל מן העונש ,דחא ר״י

אמר בהחובל אין לעברים בושת ואפי• למ״ד יש

לעבדים בושת הוי לרבו" ,ע״כ סד״א כיון דפטרה התורה לשלם לעבד דמי בושתו ,ש״ם דליכא איסור

לביישו לכן צריך קרא לעולם

בהם תענודו לעבודה נתתיו ולא לבישה .מ״מ קשה לומר דיהא מותר

להכות לאדם מישראל בנתינת

רשות דאין

האדם רשות על עצמו להכותו .ומה

שפטור לשלם באמר

הכני פצעני ע״מ לפטור ,הא מבואר בשט״מ כתובות ל״ו וביתר ביאור בקצה״ת סי׳ רמ״ו דלא חייבה

התורה בנזק אלא

היכא דהמזיק עביד מדעתי* דגפשו,

אבל ברשות בעלים אין בו חיוב כלל,

ולכן

אפי* במקום דלא שייך מת־לה כגון בדבר שלא בא לעולם ,מ״מ ליכא דין נזק כלל היכא דעבד ברשות

בעלים ,ולכן גם בהכני פצעני ע״מ לפטור פטור אפי* א״נ דאיכא איסור להכותו לא חייבה התורדת

לשלם כיון תעושה מדעת הבעלים ורצונו.

עכ״ט המוכיח לעברות שב׳ ן אדם לחברו שאין עליהץ מחילה הוא קודם מכל המוכיחים (וכבדי

נתבאר אלו עברות שא״א למחול :

לתבוע את חברו בעל ברחו בערכאות של עכו״ם,

מלוים ברבית,

זלזול הורים ומורים ,ואפשר גם הכאח לולי דברי הטו״א).

יא) אחר חמוכיח לעברות אלו מוכית על עברות שבין אדם למקום והוא קודם למוכיח לעברות
שבממון ,כנון אם

נמצאים בעיר

?לאים ,מחללי שבת ויו״ס

בעלי עברה 1ין אדם למקום

ויש לשכור מוכיח להחזירם למוטב,

נושאים ונוחנים באמונה ,מרמים אח הבריות,

חסרים וכיוצא בזרת,

מצערים את

אוכלי מאכלות אסורים,

לובשים

ונם נמצאים בעיר אגשים שאינם

חבריהם בדבורם

ויש מוכיח שיכול להחזירם למוטב במאמריו ומוסריו,

מוכרים במדה ומשקל
ו^תין בידי אנשי העיר

לשכור את שניהם אזי המוכיח לבעלי עברות למקום קודם ,דעל עברות שבין אדם לחברו מהני מחילה

וכופין את הנגזלים והסובליכם צער

מחבריהם שימחלו

כרי שיהיה אפשר

לשכור חמוכיח הראשון

דגם הנגזלים חייבים ל^ק־ים מצות תוכחת וכדברי הרמבץ ורשב״א ב״מ הג״ל.
יב) אמנם כשיש בעיר אנשים מבטלי מצות:

אינם מניחים תפלין אין מזוזה בפתחים וצצית

בבגדיהם ,ויש גם בעלי עברות שבין אדם לחברו ,ויש מוכיח לעברות אלו.

מצות ,ואין בירי אנשי הע ר לשכור את שניהם,

ויש מוכיח על המבטלי

אף דעברות של מסון קלות סשום דגיתנו למחילה,

ם״מ כיון שהם עוברים בקוב ועשה חמירי מן המבטלים את המצות ,ולכן המוכיח לעוברי עברות שנין
אדם לחברו קורם .אך אם יש שני מיני מבטלי מצורת :אלו שאינם מקיימים המצות למקובש ,וישנם

שאינם

מקיימים המצות שבין אדם לחברו,

יש להם כסף

ובאים עניים
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עם משכון ואינם סלוים

שמואל

משפטי

קסא

סימן כג

בענין :תביעת האשה למזונות ולגירושין בטענה שבעלה
מכה אותה וחובל בה
ה; דו ן :חיוב הבעל 1לגרש את אשתו בטענה שמרביץ לה ,אם החרה או הוכח טענתה,
וזה כשהותרה הוזהר שימנע מכד ,ולא הועילו האזהרות — .טען הבעל שהאשד .היא הגורמת

לתגרת ידים ,והאשה מכחישה ,נאמנת האשד .אף להוציא מהבעל מזונות — .ואץ בזה
דין המוציא מחבירו עליו הראיה .וכן בכל מקום שברור שעשה מעשה המחייבו לשלם
•

ורוצה לפטור עצמו בטענה שיש בה לפוטרו ,עליו להוכיח טענה זו.

המתדיינים נישאו במרוקו בשנת תשכ״ב ולהם ילד וילדה
קטינים .התובעת הגישה לפנינו תביעה לחייב את בעלה במתן

גט ,מתוך טענה שזה שנים שמתנהג אתה בגסות ובאכזריות,
מעליבה בצורה פוגעת ,ועל כל דבר פעוט מרביץ לה קשות,
גרם לה חבלות גופניות עד שנזקקה לטיפול רפואי ממושך.
כן מעתירד .לחייבו במזונותיה ומזונות הילדים עד הגט ,הואיל

אותו שאם יכה שלא כדין ,שהוא חייב להוציא וליתן כתובה

וכו׳ עכ״ל .ור׳ יוסף אביתורי השיב על זה ,ובאר עוד שמשרין
אותה עמו על ידי נאמן ,ואם שנה באולתו יוציא ויתן כתובה.
ואם אמרה היא איני רוצה לשהות עמו על ידי נאמן משפטה
כדין מורדת ונוטלת נדוניתה והולכת .ואע״פ שנמצא דבר
אמת שהכה אותה פעם אחר פעם ,אין כופין הבעל ליתן גט

הבעל הודה שהתקיף אותה ,אבל לדבריו עשה זאת בגלל

ולגבותה כתובתה ,עד שידרי אותו ב״ד וזקני הקהל וכו׳
וכשמקבל עליו התראה ומשרץ אותה ע״י נאמן ,אם יעיד

שעשה .מתחרט על מעשיו ,ומוכן לפייסה .אחרי שביה״ד

!אותו נאמן ,ששנה באולתו מגבין לה כתובתה" .וע״ע בתשובת
הרשב״א חלק ה׳ סימן רס״ב שכתב בתו״ד בזד",ל :אכן כתבו

והבעל הפסיק לתת להם מזונות.
שהיא התהילה להעליבו ,הרגיזה אותו ומתוך כעס עשה מה

אלימות ,ובמיוחד כלפי אשתו שחייב בכבודה ,הביע שוב
משאלתו להשלים עם אשתו והתחייב להטיב את דרכו .ביה״ד

הגאונים ז״ל בתשובותיהם על כיוצא בזד .שמפייסים אותה
פעם ושתים ,ואם חוזרת להתרעם מושיבין ביניהם נאמן וכו׳
וכן אנו נוהגים בארצנו עפ״י גדולים ורבנים מרבני צרפת ,עכ״ל.

חייב את הבעל לפייס את אשתו בדרכי פיוס נאותים ,והתרה
בו שאם ישוב לכסלו נסיק כל המסקנות עד לחייבו במתן גט.

ומקור דברי ר׳ יוסף אביתורי ,ותשובות הגאונים שהזכיר
הרשב״א ,הלא הם בתשובת הגאונים שערי צדק חלק ד׳ שער

וכן חייבנו את האשד .שאם בעלה יפייסה בהתאם לפס״ד עליה

ד׳ סימן מ״ב וז״ל ר׳ יוסף בן אביתור :וששאלתם אשר .שאמרה
אי אפשי בפלוני בעלי שהוא מכד .אותי ומצער אותי ,ונמצא
הדבר אמת ,ובקשה ממנו גט ,כופין אותו ליתן גט או כופין

העמיד אותו על חומרת מעשיו הרעים ,על שימושו בדרכי

להתפייס ולעשות נסיון לשלום בית.

וזד .על פי דברי הרמ״א בסימן קנ״ד ס״א שכתב בזה״ל:
איש המכה אשתו עבירה היא בידו כמכה חבירו .ואם רגיל

אותה לישב תחת בעלה ,ואם מצער אותה בחנם תצא בכתובתה

בכך יש ביד ב״ד ליסרו ולהחרימו ולהלקותו וכר ואם אינו

כולה או לא — הוו יודעין שאם נתקיים הדבר בעדים שהכה אותו

ציית לדברי הב״ד י״א שכופין אותו להוציא ,ובלבד שמתרין

פעם ופעמים חייבין ב״ד להוכיחו על כד ,ולומר לו הוי יודע

בו תחלה פעם אחת או שתים וכר .ומקור דברי הרמ״א אלו

שאי אתה רשאי להכותה ,ואם שגית באולתך תצא בכתובתה,

הם מתשובת הרשב״א ח״א סימן תרצ״ג.

ומשהין אותה עמו ע״י נאמן ואם שנה באולתו תצא בכתובתה

ולכאורה היה אפשר לומר דהא דמצריך הרמ״א שיתרו
בו פעם או שתים היינו בכדי שב״ד יכופו אותו להוציא ,לזה
צריך התראה ,אבל בכדי לחייבו במתן גט מחייבין גם כשלא

וכו׳ .אמרה היא איני רוצה להשהותו ע״י נאמן משפטה כמשפט
מורדת ונוטלת נדונייתא ויוצאה .ואע״ם שנמצא הדבר אמת

התרו בו .דלחיים ניתנה ולא לצער ואין אדם דר עם נחש
בכפיפה אחת ,וראה מש״כ התשב״ץ ח״ב סימן ח׳ שדן בזה
אם לחייבו במתן גט כיון שאין כופין ,אמנם לא נראה לומר
כן בדעת הרמ״א .ונראה דאם לא התרו בו לא רק שאין כופין
אותו לגרש אלא שגם לא מחייבין אותו ליתן גט ואדרבה,
ביה״ד מחייב את האשד .לעשות נסיון לשלום בית .ואף שאינו
מוכח כן מלשונו של הרמ״א ,אבל הלא דברי הרמ״א הם
לקוחים מתשו׳ הרשב״א כאשר נבאר בעז״ה וברשב״א מפורשים
הדברים כמו שביארנו.

ראה בתשובת הרשב״א חלק שביעי סימן תע״ז שכתב
בין היתר בנדון בעל המכה את אשתו ,וז״ל" :ואין לבעל

להכות את אשתו דלתיים נתנה ולא לצער ,ואדרבה צריך
לכבדה יותר מגופו וכו׳ וגוערין בו ומיסרין אותו ומודיעין

שהכה אותה פעם ופעם כמו שפרשתם אין אנו כופץ את
הבעל ליתן לה גט ולהגבותה כתובתה ,עד שיתרו בו בי״ד

וזקני הקהל וכו׳ וכשמקבל עליו התראה ומשהין אותו ע״י
נאמן ,אם מעיד אותו נאמן ששנה באולתו מגבין לה כתובתה,

עכ״ל.

הרי מבואר מדברי הגאון ר׳ יוסף בן אביתור שאם האשד.
"אמרה שאיני רוצה להשהות עמו ע״י נאמן משפטה כמשפט
מורדת" ,וברור שאין מקום לחייבו במתן גט או לחייבו
במזונותיה .ודברי הרמ״א הלא הם לקוחין ברוחם ובלשונם
מתשובת הרשב״א בשם ר׳ יוסף בן אביתור ,ועיין אמנם בתשו׳
הרשב״א המיוחסת להרמב״ן סימן ק״ב שכתב כלשונו בסימן
תע״ז ,והשמיט דברי ר׳ יוסף בן אביתור .אמנם להלכה נראה
כמש״ב הרמ״א עפ״י הרשב״א הנ״ל .וע״ע בשו״ת בנימין
זאב סי׳ פ״ח .ומשום כך פסקנו שעל האשד .לעשות נסיין
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לשלום בית ולהתפייס עם בעלה לאחר שיפייסנה בהתאם

הבעל נאמן לטעון שהאשה היא הגורמת את הריב והיא

לפס״ד ,התרינו בבעל שאם ישגה באולתו ויוסיף להכותה

שהתחילה בכך ולהוציא את האשד ,מחזקת כשרות שלא

גחייבו לגרש וליתן כתובה.

עורערה.

האשד ,צייתה דינא ,וה,תפייסה עם בעלה ,וכעבור זמן קצר

ובעיקר הדבר נראה ברור שאין לדון כאן מדין המוציא

שוב הופיעו הצדדים לפני ביר",ד ושוב באותה טענה שמפליא

מחבירו עליו הראיה כיון שהבעל מוחזק במזונות ,ושנאמר
שעל האשד ,המוציאה להביא ראיה ,שהבעל הכה אותה מבלי

את מכותיו ומתאכזר אליה — .וביה״ד חזר והתרה בבעל בכל
תוקף שלא יחזור ח״ו על מעשי רשע אלו ,והאשה נענתה

לבקשתו של הבעל והשלימה עמו — .וכחזיון הזה נעשה

שהיא היתד ,הגורמת לכך .כי הואיל והבעל מודה שהכה אוחד,
הרי האשד ,בחזקת זכאית למזונות ,ואינו יכול הבעל לפטור

פעם שלישית ,והוא ככלב השב על קיאו ,לא יכול להגמל

את עצמו בטענה שהאשה היא שגרמה להכאות .והרי זה דומה

ממדה רעה זו ,מתרגז ומכיון שבא לכלל כעס אין מעצור

להא דאמרו בב״ק צ׳ א ב׳ "תני רבה בר בר חנה קמיה דרב

לפיו ולידיו ועושה ככל העולה על רוחו .והואיל והוזהר כבר

שורי הרגת ,נטיעותי קצצת ,אתה אמרת לי להורגו ,אתה

פעם ופעמים כמש״כ הרשב״א בשם ר׳ יוסף אביתורי והרמ״א,

אמרת לי לקוצצו ,סטור .אמר לו א״ב לא שבקת חיי לברייתא,
כל כמיניה" .וראה בשטמ״ק שם בשם הרמ״ה דאם יש עדים

^^אכן כאמור הבעל טוען שהאשה היא הגורמת למריבה

שהרגו וקצצו אינו יכול לפטור את עצמו בטענה אתה אמרת

ותולה הקולר של המריבות והתגרות ידים ,באשה ,ומכיון שהיא

לי להורגו אתה אמרת לי לקוצצו ,אלא א״כ שמביא עדים

התחילה אין לחייבו במתן גט ומזונות ,כי המניעה לשלום
בית היא בעטיה של האשה .הבה נראה אם יש ממש בטענה

שא״ל להורגו ולקוצצו .ע״ש.
מבואר דאם יש עדים שהזיק או שהודה ,כנדוננו ,ורוצה

זו של הבעל כאשר האשה מכחישה את דבריו וטענותיו.

לפטור את עצמו בטענה שהתובע הסכים לכך — או שהוא

הרי לכאורה יש לחייבו במתן גט ובמזונותיה עד שיגרש.

הנה הרמ״א שם (בסימן קנ״ד ס״א הנ״ל) כתב "וכל זה

גרם לכך כנדוננו — על הנתבע להביא ראיה כדבריו ,ואם

כשהוא מתחיל אבל אם היא מקללתו בחנם וכו׳ י״א שמותר

לא הביא עדים משלם ,ולא אמריגן המוציא מחבירו עליו

_וכו׳ ואם לא ידוע מי הגורם אין הבעל נאמן לומר
להכותה
אוצרהחכמה|

הראיה ,ושעל התובע להביא עדים שהרג וקצץ מבלי שקדם
לו נתינת רשות או בקשת התובע ,וכשאין עדים לתובע יפסיד

שהיא המתחלת שכל הגשים בחזקת כשרות".

וכן מבואר בתשובת הרשב״א הנ״ל ח״ז סימן תע״ז וז״ל
שם :וקרוב הדבר בעיני שאם דבר ידוע הוא שהוא הכה אותה
שלא כדרך בנות ישראל ההגונות ר״ל שמתמיד להכותה ,שאינו

נאמן לטעון שהיא הגורמת שמקללתו בפניו ,דלאו כל כמיניה

לאחזוקה פרוצה .וכלשון הזה הוא גם כתשו׳ ד״רשב״א המיוחסת
להרמב״ן סימן ק״ב הנ״ל .וע״ע בסימן ק״ג שם וב״י סי׳ ע״ד

ובבנימין זאב סימן פ״ח.
והלום ראיתי לידידי כ״ג הרב הראשי לת״א־יפו הגאון

מטעם המוציא מחבירו עליו הראיה ,משום דלא נאמר כלל
זד ,המוציא מחבירו עליו הראיה אלא כשלא ברור שהנתבע הזיק
אז על התובע להוכיח טענתו כד,א דשור שנגח אח הפרה,
שלא ידוע לגו כלל שהנתבע הזיק את העובר .אבל אם ידוע

לנו ע״י עדים ,או שהודה ,שהזיק הרי בהודאתו נתחייב
בתשלומין ,שוב אינו יכול לפטור את עצמו בטענה אתה

אמרת לי להורגו ,אתה אמרת לי לקוצצו — .או את גרמת
לי שאכה לך וארבה לך ,בנדוננו.
וכן מבואר בהא דב״ק צ״ט ב׳ .אמר שמואל טבח אומן
שקלקל חייב — .אמר רב יוחנן טבח אומן שקלקל חייב ואפילו

מוהר״ע יוסף שליט״א בספרו יביע אומר ח״ג אה״ע סימן ט״ו
שכתב בתו״ד אחרי שמביא דברי הרשב״א והרמ״א הנ״ל וז״ל:

אומן כטבחי ציפורי ,ופריך מי אמר רבי יוחנן הכי והא אמר

"ולכאורה נראה מדבריו שאם הוא טוען שהיא גורמת אינו

רבה בר בר חנה •עובדא הוה קמיה דרבי יוחנן בכנישתא

נאמן ומחייבים אותו במזונות ,וקשה שאף שאין להחזיק את

דמעון ואמר ליה זיל אייתי ראיה דממחית לתרנגולים ואפטרך

האשד ,כפרוצה שהיא מקללתו ,מ״מ הרי גם אין לגו להחזיקו

ומשני כאן בשכר כאן בחנם ,ע״ש .והיינו שאם עשה פעולתו
בלי שכר וקלקל חייב לשלם ,עד שיביא ראיה שהוא מומחה.

במכה אותה שלא כדין ,שהיא ג״כ עבירה חמורה יותר ממכה
חבירו וכו׳ ,ואע״ם שהוחזק שהוא מתמיד להכותה .כיון שהוא
טוען שעושה כן להדריכה בדיר ישרה לאפרושי מאיסורא

ובאין לו עדים אין אומרים שהתובע יביא ראיה שאינו מומחה
וכשאין לתובע עדים לא יוציא ממנו .וע״כ הואיל דשור שחוט

שמקללתו ,שזה מותר כמבואר ברמב״ן שם וא״כ י״ל דלא

לפנינו והוא מודה ששחטו וקלקל .הרי נתחייב חשלומין ואינו

מחזקינן ליה שעושר ,שלא כדין ,ועל האשד ,הרוצה להוציא

יכול לפטור את עצמו בטענה שהוא מומחה הפטור אא״כ

ממנו מזונות להביא ראיה שהוא הנותן אצבע בין שיניה ,כיון
שהבעל מוחזק במזונות וכו׳ והנכון בעיני שאין כוונת תשובת

מביא ראיה שהוא מומחה כנ״ל .ומהאי טעמא אינו נאמן לטעון

הרמב״ן הב״ל לחייב הבעל במזונות משום כך ,רק כוונתו לומר

שאינו נאמן לדונה כמורדת ע״פ מעשהו ,ולעולם אין לפסוק
לה מזונות בלי שתוכיח בעדים שהבעל מתחיל וכו׳ וא׳׳כ הדבר
ברור שהבעל יכול לומר קים לי כסברתם ואין להוציא ממנו
בלי ראיה ברורה" .עכ״ד.
אכן נראה בנדוננו שהבעל הודה בפנינו שהכה אותה

ושנה ושילש בחטא ,והחזיק את עצמו ברשעות ,ברור שאין

מחלת לי אלא במגו .עיין רמ״א סימן ע׳ ס״א ופ״ב ס״א ,אע״ג
שהוא מוחזק מ״מ עומד בחזקת חיוב ואינו נאמן לפטור עצמו

בטענה גרועה .ועיין פמ״ג יו״ד סימן א' ,ש״ד סק״ד ,ותרומת
הכרי סימן ש״ו ס״ז ,ונחל יצחק ריש סימן כ״ה.

וכאמור זה טעמו של הרשב״א המובא ברמ״א שאם הודה
הבעל שהכה או שיש עדים אינו נאמן שד,אשד ,היתד ,המתחילה
בריב והיא גרמה לכך ושעל האשד ,להוכיח שהיא לא היתד,
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קסג

הגורמת לזה ,אלא הואיל והוא הודה שהכה את אשתו שוב

הענין ,ועל המסקנות שביה״ד יסיק ממעשיו אלו והוא לא

אינו יכול לפטור את עצמו בלי הוכחות ועליו להוכיח שהיא

שת לבו לכל זה וכבר הבאנו דברי הרשב״א שכתב "שהדבר

היתד .הגורמת ,וכל עוד שלא הוכיח יש לו דין של בעל המכה

הזה וכיוצא בו מסור כפי ראות עיני הדיינים כפי המקום וכפי

את אשתו שחייב במזונות ,ולכופו גם להוציא כמבואר ברמ״א

השעה וכפי האנשים".
לאור כל זה פסקנו שיש לחייב לבעל שיתן ג״ם לאשתו,

מעתה בנדוננו שהבעל הודה בפני ביה״ד שהכה וחבל

(אם יסרב ביה״ד ידון אם יש לכופו על כך) וכן חייב במזונותיה

שם .אחרי שהותרה על כך.

באשתו וגם אחרי התראת ביה״ד שהזהירו אותו על חומר

ומזונות הילדים.

סימן כד

בעבין :תביעת האשה לחייב את בעלה שיתן גט הואיל
והוא בוגד בה .וטענת הבעל שחושד את אשתו בזנות
הנדון :חיוב הבעל רועה זונות לגרש משום שהוא מאבד הון .הנימוקים :אם זה
קנם שנדון על שם סופו שיאבד הון ,או שזה חיוב כדין בעל חוב המבזבז כספו שחייב
לשלם תיד זמן הפרעון — .אם כופין אותו להוציא — .אם צריך התראה — .אם רוצה לחזור
בתשובה לכו״ע אין כופין.

דין שוויא אנפשי׳ חתיכה דאיסורא — כשמוען מספק — יש להבחין בין טוען ברור שזינתה

אלא ספק אם נאסרה לטוען ספק אם זינתה.
הצדדים נשואים זל״ז כשלשים שנה ולהם בנים מבוגרים.

ביה״ד ניסה לנהל מו״מ אבל הצדדים הכשילו אותו.

קדם לתביעה תביעת האשד .לשלף בית שהגישה בתמוז תשכ״ו,

אחרי שמיעת טו״מ מוצא ביה״ד שיש לברר בנדון זה,

אולם הצדדים לא הופיעו אז ,ושום דיון לא התקיים .לדבריה

את העילות אם יש בהם כדי לחייבו או לכופו בגט ,בגללם.

קיוותה שהבעל ישנה דרכו כאשר יראה שהמצב רציני ואמנם

העילות הלא הן :א .רועה זונות .ב .שויא אנפשיה חתיכה

הבטיח אז להטיב דרכו ,ולכן לא הופיעו לפגי ביה״ד לדיון.

דאיסורא באמרו כי בוגדת בו.

אבל הבעל לא קיים הבטחותיו ,והוא ממשיך בדרכו הנלוזה.
האשד .טוענת שהוא מבקר במקומות מפוקפקים ,מבלה את

ימיו עם פרוצות וחי אתם .לפני כעשרים שנה סבל עי״ז
במחלת מין מתדבקת ,וקבל טיפול בבי״ח הדסה ,ונוסף לכך

מתעלל בה לעיני הבנים וקורא לה בפניהם שמות גנאי כזונה
!",משמיץ אותה בפגי כלתם ,מזניח אותה כשהיא טהורה ומאלץ

אותה לקיים יחסים בכה כשיש לה הוסת ,ותוך שנתה.

הבעל מודה על קשריו עם פרוצות ,ושמכלה את כספו

א .בתביעת האשד .לחייב את הבעל במתן גט משום
שהוא מחבק חיק נכריות רועה זונות ומכלה ממונו עליהן ,היא

עילה שמשום כך מחייבים בגט ואף כופין אותו לגט ,כמבואר

באה״ע סימן קנ״ד ברמ״א ס״א וז״ל:
מי שהוא רועה זונות ואשתו קובלת עליו ,אם יש עדות
בדבר שראו אותו עם מנאפים ,או שהודה יש אומרין שכופין

אותו להוציא.

עליהם ,אבל עתה רוצה לעזוב את דרכו הנלוזה וישוב בתשובה.

והוא מספר האגודה יבמות פרק הבא על יבמתו וז״ל שם:

כן המציא תעודה רפואית שעתה אינו נגוע במחלת מין ,אבל

פעם אחת בא מעשה לידי ,לאה טוענת על ראובן שהיה

מודה שסבל בזה.
הבעל טען שחושד באשתו שהרתה מגבר זר והוא מאשים

רועה זונות והוא כופר ,ופסקתי שאם תביא עדים שהוא כן,

יוציא ויתן כתובה .איבעית אימא קרא ואיבעית אימא גמרא

אותה בקיום יחסים עם הגיס שלה .נערך גם הסבם בין הצדדים

ואיבעית אימא סברא ,קרא דכתיב אם תקח נשים על בנותי,

לנסיון לשלום בית ונחתם על ידי שניהם ובו הודה הבעל

איבעית אימא גמרא דאמריגן הכא והוא דאפשר בסיפוקייהו

על כל האמור ,אולם הבעל התחרט מהסכם זה וטען שלא

ובנדון זה כתיב ורועה זונות יאבד הון .ואיבעית אימא סברא

הספיק לעמוד על תוכן כל ההסכם הוא היה אז מבולבל.

דגרע מכל הגי דפרק המדיר ,ודוקא שיש עדים וכר .גם אמרתי

בישיבת ביה״ד שנשמעו הסיכומים טענה האשד .שהיא
נגעלת ממנו לאחר שראתה אותו מדבר עם זונה .וכן יש לה
חשדות ששוב נדבק במחלת מין — .הבעל הכחיש.

שיעידו העדים זה שלא בפגי זה ויחקרו אותם בדרישה
וחקירה כמו על דיני נפשות ואחרי שפסקתי בכתב שלחו
קרובי האשד .תשובת ר.ר״מ ז״ל הועתקה מכתיבת ידו והאריך
בו מאד וכתב כל הני טעמי שכתבתי וסוף דבריו היכא דאיכא

ובהאשמותיו בבגידה.

סהדי או שהודה מעצמו כייפינן ליה להוציא עכ״ל .והובא

תוך מהלך הדיונים טוען שאינו רוצה לגרש אלא שאם
יתנו לו הדירה או פיצוי כספי כחמורה ,אז יאות לתת לה גס.

בקצרה בב״י.

האשד.

סירבה להגיב

על טענות

הבעל

בחשדותיו

בנדוננו שהודה לפני ביה״ד פעמים מספר שהיה רועה
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בדין חבלה בהסכמת הנחבל -
ורצח מתוך רחמים

השאלה הלא היא ,חולה אנוש המפרפר בכאביו העצומים,
עד שפקע לו כה הסבל ,והוא פונה אל רופאיו ,מקורביו,
בעתירה ש״יגאלו אותו מסבלו" ,לתת לו תרופה ,ולפעול לקרב

אם מיתתו ,האם גם זה רצח יקרא .אף גם שהמשך החיים גורם
לו רק סבל וצער ,האם מותר לקפח את חייו מתוך רצון כן ,של

רגשי רחמנות ,למען שחררו מכאביו ,סבלו הגופני והנפשי,
או שגם זה נכלל באזהרת "לא תרצח" והמרחם ופועל לקצר

חייו ,רוצח הוא ,וחטאו אינו שונה מכל הרוצחים האכזריים.
י•

 -כתב הרמב״ם פ״ב מהלכות רוצח ושמירת הנפש ( :א) כל

גופו יותר מאחרים .ומשום כך אסור לאבד עצמו לדעת ,כי הוא

בכלל אזהרת לא תרצח ,לא תתרצח.

וכבר דנו גדולי רבותינו האחרונים תקיפי דארעא דישראל,
מהר״י בי רב (מצפת) והרלב״ח (מירושלים) זצ״ל ,לענין
איסור חובל בחבירו שאזהרתו הוא מלא יוסיף להכותו ,מה

הדין אם הנחבל נותן רשות לחובל שיחבול בו ,אם הוא עובר

על הלאו דלא יוסיף להכותו .וראה הפילמוס הסוער בסוף ספר
שו״ת מהרלב״ח קונטרס הסמיכה ,וכן האריכו בדבריהם

האחרונים .והיטב הגדיר זה הגרש״י זווין זצ״ל בספרו לאור

ההורג חבירו בידו כגון שהכהו בסייף וכו׳ הרי זה נהרג בבית

ההלכה (משפט שיילוק) על פי דברי הגרש״ז בשו״ע שלו חו״מ

(ב) אבל השוכר הורג להרוג את חבירו וכו׳ או שכפתו

הלכות נזקי גוף ונפש ס״ד ,שלכן אסור לחבול גם ברשות

והניחו לפני הארי וכיוצא בו ,וכן ההורג את עצמו כל אחד

הנחבל" ,כי אין לאדם רשות על גופו כלל להכותו" .וכבר רמזו

מאלו שופך דמים הוא ,ועון הריגה בידו ,וחייב מיתה לשמים

על סברא זו הר״י מיגש ז״ל בתשובותיו סימן קפ״ו והרא״ש

דין!

(ג) ומנין שכן הוא הדין ,שנאמר

בתשובותיו כלל ס״ח ס״ו (ועיין בזה בחו״מ סימן צ״ז סס״ו)

שופך דם האדם באדם ,דמו ישפך ,זה ההורג בעצמו שלא על

והריב״ש סימן תפד .וע״ע בחות יאיר סימן קסג ,ברדב״ז פי״ח

ידי שליח ,את דמכם לנפשותיכם אדרוש ,זה ההורג עצמו וכו׳.

מסנהדרין ה״ז ,וטו״א מגילה כז ,א ,ומנ״ח מצוד .מ״ח .וראה

ובפירוש נאמר בשלשתן לשון דרישה הרי דינם מסור לשמים".

בחידושי הג״ר שמעון יהודה הכהן שקאפ ,יבמות סימן מ״א,

ואין בהן מיתת בית דין.

והדברים תמוהים ,דאיך שייך לומר בהורג עצמו שיהא

שכתב דאין לאדם עצמו קנין הגוף בגופו כשאר קנין נכסים,

חייב מיתה לשמים אחרי שכבר מת ,ואיך יתכן לזה עונש מיתה

דאין אדם שליט על אבריו ,רק יש לו קנין בעצמו למעשה

לשמים .וכבר הרגיש בזה הכלי חמדה (פרשת נח ,ג׳) ונדחק

ידיו ,ע״ש.

לישבו.

והגרש״י זווין זצ״ל הביא (שם) בשם הגר״י קלמס זצ״ל

והנראה בביאור דברי הרמב״ם ,שהוא קובע בהלכה זו,

שתי ראיות שאין נתינת רשות מועילה לחבול את חבירו:

שדין הורג את עצמו גם הוא מגדר הרציחה הוא ,והלאו דלא

א) מגיטין כא ,ב על מה שאמרו שם (לעניו כתיבת הגט)

תרצח כולל ההורג ישראל חבירו ,וגם ההורג את עצמו .והן

"על קרן של פרה ונותן לה את הפרה ,על יד של עבד ונותן

אמנם שהמנחת חינוך מצוה ל״ב כתב ,דהמאבד עצמו לדעת

לה את העבד" .שאלו בגמרא ,בשלמא יד דעבד לא אפשר

אינו בכלל לא תרצח ,כבר העירו שבהדיא אמרו בפסיקתא

למיקצייה (ופרש״י ,ואינו רשאי לחבול בו ,ואם חבל בו יצא

רבתי (פכ״ד) לא תרצח ,לא תתרצח (התפעל) שגם המתרצח,

לחירות בראשי אברים אלמא אינו רשאי לחבול בו) ,משמע

היינו שהורג עצמו ,בכלל לאו זה וחייב מיתה לשמים .ונפקא

מזה שיד של עבד אין שום אפשרות לקצצו ,ואם מועיל רשות

מיניה בחיובו מיתה לשמים לענין קם ליה בדרבה מיניה .שאם

הלא יש אפשרות שהעבד יסכים לכך כדי שיצא לחירות ,שמע

בעת שהרג עצמו שובר כלים של חבירו פטור על הכלים משום

מינה שבכל אופן אסור .ב) מכתובות (לב ,א) — שרצו למצוא

דחיוב מיתה לשמים פוטרתו למאן דס״ל דחיוב מיתה בידי

קולא בלאו של חובל בחבירו נגד לאוין אחרים ואמרו "מה

שמים פטור מתשלומין (כתובות ל ,ב) .וכן יש עוד כמה נ״מ

לחובל שכן הותר מכללו לבי״ד" היינו שלבי״ד יש רשות

ואין להאריך בזה.

להלקות את המחויב מלקות ,ולמה לנו לחפש היתר אצל בי״ד,

חבירו ובין הורג את עצמו ,כי אץ האדם בעלים על גופו ולקבוע

הלא בכל חובל בחבירו ממש ,יש למצוא היתר ,כשזה נותן לו
רשות ,שמע מינה שזה באמת אסור ,עכ״ד הגרש״י זווין בשם

את גורלו .כשם שזכאי להחליט על רכושו ,לשמור או לאבד,

הגר״י קלמם זצ״ל.

ומכאן אנו לומדים שאיסור רציחה — אחד הוא ,בין הורג

לקיים או להשחית ,ככל העולה על רוחו .אין האדם בעלים על

ונראה ששתי הראיות אין בהם כדי להכריח הלכה זו .ועל

רוחו ונשמתו ,שהוא חלק א־להי ממעל ,ואין לאדם בעלות על

ראשון ראשון :דמה שהוכיח מהא דגיטין שאמרו יד דעבד לא
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אפשר למיקצייה ,הלא המדובר בעבד כנעני שלו של האדון,

דבאופן זה אין כאן אזהרת הלאו ולא שייך הותר מכללו כי

דהגט צריך להיות משל המגרש וה״ג בג״ש ,וכדקתני ונותן

בנתינת רשות אינו נכלל באזהרת הלאו דלא יוסיף ,ואין כאן

לה את העבד ,הרי שכתב הג״ש על עבד שלו .ולענין חבלה

היתר מכללו.

בעבד כנעני כתב הטור חו״מ סימן ת״כ בדיני חובל בחבירו
"ואם הכהו מכה שאין בה שוה פרוטה לוקה כיון שאין בו חיוב

וראיתי להגריפ״פ זצ״ל בביאורו לספר המצות לרס״ג
(ח״ב ל״ת מ״ז מ״ח) שהאריך בנדון .ובתו״ד 'כתב בזה״ל:

במצוות״ .וכתב הב״י :ותמיהני על רבינו למה הצריך שיהא

בהא דתנן (סוף פרק החובל ב״ק צב ,א) האומר סמא את עיני,

העבד של אחרים דאפילו אם הוא שלו למה לא יתחייב מלקות

קטע את ידי ,שבר את רגלי חייב על מנת לפטור חייב! קרע

ממון ,ואפילו הכה עבד כנעני של חבירו לוקה שהרי הוא חייב

על הכאה שאין בה ש״פ שאע״ם שהוא עבדו כיון שהוא חייב

את כסותו שבר את כדו חייב על מנת לפטור פטור .ואמרינן

במצות לא ניתן לו רשות להכותו .והרמב״ם (בהלכות סנהדרין

עלה בגט׳ (שם צג ,א) א״ל ר״א ב״ח לרבא מ״ש רישא ומ״ש

פט״ז) לא הזכיר של אחרים ,אבל בפ״ה מהלכות חובל הזכיר

סיפא וכו׳ ושקיל וטרי טובא ,לפלוגי בין רישא לסיפא .וקשה

של אחרים (ועיין בקצה״ח סימן תכ״ד מש״כ בזה) .וראה

טובא ,דלכאורה בפשטות ניחא דלא דמיא רישא לסיפא ,ולא

שהמחבר בשו״ע שם כתב "ואפילו הכה עבד כנעני לוקה שהרי

ראי זה כראי זה .דברישא ,כיון דאין אדם רשאי לחבול בעצמו

חייב במצות" ,כן הוא הנוסחא בשו״ע בדפוסים שלנו .ולכאורה

ואין לאדם רשות על גופו לענין חבל״ — כמו על גופן של

נראה שהב״י שינה מלשון הטור בהשמטת עבד "של חבירו"

אחרים ,ולאו כל כמיניה ליתן לאחר רשות על גופו לענין

משום דסובר שגם אם חבל עבד שלו לוקה כיון שחייב במצות,

חבלה — כמו על גופן של אחרים ,ואינו יכול ליתן רשות

ובמש״ב בב״י .אבל הסמ״ע שם סק״ו והש״ך סק״א העתיקו

להכותו ולפצעו מאי דהוא גופיה לית ליה רשות לעשותו ,ואין

לשון המחבר בשלחן ערוך כלשון הטור — עבד של חבירו.

בידו אלא למחול לו דמי הנזק שיתחייב לו המזיק אחר שיזיקנו

ועיין ב״ח ומה שהשיג עליו הט״ז וכתב דבעבד כנעני שלו

בקטיעת ידו ושבירת רגלו וכיו״ב ,והוה ליה מחילה בדבר שלא

1

בא לעולם דלא מהני .משא״ב בסיפא ,בקרע את כסותו שבר
את כדו ,כיון דשלו הם וברשותו נינהו ,מכיון דא״ל ע״מ לפטור

פטור דיש לו רשות להכותו .ועיין ב״ק צ׳ א ,תוד״ה ר״מ

ועיין רמב״ם פ״ב מרוצח הי״ד שכתב לענין יום או יומים "מה
בין עבדו לעבד חבירו דעבדו יש לו רשות להכותו" וכו׳ וכ״ב

הו״ל כנותן לו כסותו וכליו מעכשיו במתנה לעשות בהם כרצונו

הסמ״ג (לאוין קס״ג)! ועיין בחכם צבי (בתשובות הנוספות

ולכן פטור ,ע״ש.

בסוף הספר סימן ד׳ אות ל״ד ,ציין לזה הפ״ת שם) שכתב

בתו״ד לישב דברי הטור הנ״ל" :ולי נראה ברור דעבד כנעני
שלו פטור על הכאתו בין שו״פ בין פחות משו״ם ,שלא יהא

חמור מן ההורגו דפטריה רחמנא ,אם יום או יומים יעמוד וכר
כי כספו הוא ,כ״ש הכאה שאין בה מיתה וכר .וכדברינו כתב

השבות יעקב סוף ח״א (חו״ם סימן קפ״א) שהאריך בזה בביאור
דעת הרמב״ם ,ע״ש.
ולפי״ז יבוארו דברי רש״י שכתב בגיטין דאסור להכות
את עבדו דאם הכה יוצא בראשי איברים ,ולא כתב דאסור

להכותו משום לאו דלא יוסיף ,הואיל והעבד מחויב במצות,

אע״כ משום דעל לאו דלא יוסיף להכותו אינו עובר בהכה

עבד שלו ,אלא שיש לנו הוכחה שאינו רשאי להכותו שהרי
המכה בעבדו ענשו הכתוב שיצא לחירות אם הוציא שן או

עין או ראשי האיברים ,שמעינן מזה שיש איסור בהכאת

עבדו ,והואיל ועל שן ועין וראשי איברים לא מהני מחילת
העבד שלא יצא לחירות ,לכן בכתב ג״ש על ידי עבדו ,לא

מצי למיקצייה אף אם העבד נותן רשות על כך ,כנ״ל .משא״ב
בחובל בחבירו ישראל ברשות הנחבל י״ל דשפיר מהני מחילת
הנחבל שלא יעבור החובל משום אזהרת לא יוסיף.

ונראה דלק״ט דהא דאין אדם רשאי לחבול בעצמו ,היינו

משום האיסור ,וע״ז אינו יכול להרשות גם לאחרים שיחבלו
בו .אבל לגבי ההיזק ממון שנעשה ע״י החבלה ,הלא זה הוא
שלו והוא בעלים עליו ,כמו על כסותו וכדו ,וכאשר אחרים

חבלו בו משלמים לו הנזק .ולכן כמו שיכול לפטור את המזיק
ממונו שלא יתחייב בהזיקו ,כן יכול לוותר שלא יתחייב החובל
בגופו בתשלומין ממון ,ואין זה מחילה על שיתחייב אח״כ,
אלא שהבעלים יכולים להרשות לחבירו שלא יתחייב בחיובי

ממון של היזק חבלה זו .ושפיר פריך מ״ש רישא ומ״ש סיפא,
דבשניהם הדיון על תשלומי דמי ההיזק ,על שסימא את עינו

ועל שקרע את כסותו ,או שקרע כסותו ושיבר כדו.
והנה האחרונים הוכיחו דאף ברשות הנחבל איכא איסורא

דלא יוסיף להכותו מהא דסנהדרין (פד ,ב) דאמרינן רב לא
שביק לבריה למישקל ליה סילוא ,מר בריה דרבינא לא שביק

לבריה למיפתח ליה כוותא ,דילמא חביל והוד ,ליה שגגת איסור.
ופריך הגמרא ,אי הכי אחר נמי [יהא אסור למישקל קוץ

מישראל חבירו דלמא חביל ויעבור על לא יוסיף להכותו]

ומשני אחר שגגת לאו בנו שגגת חנק ומבואר מזה דלא מהני

גם מה שהוכיח הגר״י קלמס מהא וכתובות (לב ,א)

נתינת רשות של האב או אחר שיחבול בהם דרך טיפולם,

שאמרו מה לחובל שכן הותר מכללו לבי״ד ולא אמרו מה

דאם מהני נתינת רשות הנחבל הרי הנחבל בודאי רוצה בטיפול

לחובל שהותר מכללו אם הנחבל נותן רשות לכך .והוכיח מכאן

הוצאת הקוץ ,ומוחל ליה אם יחבול בו בשגגה דרך טיפולו,

דלא מהגי נתינת רשות הנחבל .נראה שאץ מכאן ראיה דהגמרא

ואמאי קרי ליה שגגת לאו .ומוכח מכאן ,דגם ברשות הנחבל

רוצה לציין הקולא שיש בלאו דחבלה דאף שאסור באזהרת

איכא אזהרת דלא יוסיף (ראה טורי אבן מגילה כז ,א ,והגריפ״ם

לאו להכות ,ם״מ בי״ד שמצווה להלקות למחויב מלקות אינם

בספר המצות שם ,והחזו״א חו״מ סימן יט אות ה׳ ,וזו היא

עוברים על הלאו ,משא״ב במה שהנחבל נותן רשות לחבול בו,

לכאורה ראיה שאין עליה תשובה.
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ובישוב דעת הסוברים דברשות הנחבל ליכא הלאו דלא
יוסיף ,יש לישב דלא תקשה עליהם מסוגיא זו .דהלא הא דלא

רלט

לא תעמוד על דם רעך .ואין הדבר תלוי בדעתו של חולה ,ואינו

נתון ברשותו לאבד עצמו.

מהני נתינת רשות של הנחבל לשיטת הסוברים כן ,הוא משום

עוד כתב שם לאידך גיסא" :יש שבוחרים בספק נפשות

דהואיל והוא עצמו אסור לחבול בעצמו ומטעמא שכתבנו שאין

כדי להציל עצמם מיסורין קשין ,כאותם שמוסרים עצמם

אדם בעלים על גופו ,הרי מאותו הטעם אינו יכול להרשות

לחתוך (ניתוח) מפני אבן שבכיס וכליות ,הכואב אותן מאד

אחרים שיחבלו בו.

בצער קשה ר״ל .ולאלה מניחין אותן לעשות כחפצם בלי מוחה,
מחמת שלפעמים נשעים ונרפאים מ״מ וכו׳ לא שסיר עבדי,

ברם הלא בדין זה שאסור לחבול בעצמו נחלקו בזה תנאים
כמבואר כב״ק (צא ,ב) "אלא תנאי היא ,דאיכא למאן דאמר

אין אדם רשאי לחבל בעצמו ואיכא למאן דאמר אדם רשאי

אפילו בחול ,שלא הותר להכניס עצמו בספק נפשות — אע״פ

שהרבה עשו כן ונצולו .גם רבים קרבו מיתתן ע״י הניתוח.
לפיכך לא הותר וכו׳ ,ע״כ תו״ד הגריעב״ץ במור וקציעה.

לחבול בעצמו ,ע״ש בסוגיא ובראשונים .ולהלכה ,נחלקו

הפוסקים בזה .עיין טור חו״מ סימן ונ״ב שכתב בשם הרמ״ה
"שאינה הלכה אלא אדם רשאי לחבל בעצמו" ,וכ״ה בשטמ״ק

(וכעין פסקו השני שאסור להסתכן אם אין סכנה לחייו
בלי הנתוח ,כתב הח״ם חיו״ד סימן ע״ו ,ע״ש).

שם בשמו ,ועיין ב״י שם .ולכאורה משמע ,שכן דעת המחבר

מבלי להכנס לעצם פסקיו אלו של הגריעב״ץ ,שהם ראויים

בשו״ע ,שהרי בריש סימן ת״כ כתב כדברי הרמב״ם רפ״ה

לאומרם ללמדינו ארחות חיים ,יש לציין דברי השבות יעקב

מחובל ,אסור לאדם להכות חבירו ,והשמיט מש״כ הרמב״ם

(ח״ג סימן ע״ה) שכתב "ומ״מ צריך להיות מתון מתון בדבר

"בין לעצמו בין לחברו" .משמע ,דפסק כהרמ״ה ,דמותר

להתיעץ עם רופאים מומחים" .ולכן ,אף בזמננו שחכמת רפואה,

לחבול בעצמו .אבל עיין שם בסעיף ל״א שפסק לאסור.

הצילום ,הרנטגני והטכנילוגיא שהתפתחו מאד בעזרת החונן

לאדם דעת ,ואחוזי הסכנה מועטים הם ,מ״מ יש לנהוג כדברי
ולפי״ז י״ל דס״ל דהסוגיא דסנהדרין הנ״ל דמשמע דלא

השבות יעקב הנ״ל במקום שאפשר להמתין לניתוח .להיות

מהני נתינת רשות של הנחבל אזלא כמ״ד דאין אדם רשאי

מתון מתון להתיע׳ן עם רופאים מומחים בשטח זה ועל פיהם

לחבול בעצמו ,הואיל ואינו בעלים על גופו ,ולכן אינו מועיל

יקבע דבר .אבל אחרת היא ,במקום שאי אפשר לדחות את

רשות של הנחבל .וכמו כן א״ש הסוגיא דגיטין כא ,ב וכתובות

הניתוח עד שיתיעצו עם מומחים .על כגון דא נאמר לענין

לב ,א ,שמוכח משם דלא מהני נתינת רשות הנחבל כנ״ל.

פקוח נפש "הזריז הרי זה משובח".

די״ל דסוגיות אלו אזלי כמ״ד דאין אדם רשאי לחבול בעצמו,

ושתי הלכות אלו שכתב הגריעב״ץ הלא יסודם מושתת

ומשו״ה אינו מועיל נתינת רשות — וזה נוסף למש״ב לעיל

על ההנחה שכתבנו ,שאין אדם בעלים על גופו .ומשום כך

לדחות ראיה משם — .אבל הפוסקים שס״ל דמהני נתינת רשות

במקום סכנה שהרופאים קובעים שיש הכרח לעשות נתוח,

של הנחבל אזלי בשיטת הרמ״ה דמותר לחבל בעצמו ,וכשם

ולקטוע אבר שלם ,כדי להצילו ממות ,כופין את החולה לעשות

שמותר לחבל בעצמו כך מועילה נתינת רשות הנחבל לאחרים

כדברי הרופאים — כי גופו ואבריו אינם שלו שהוא יהיה

שיחבלו בו.

הקובע ,ושימנע במקום סכנה .וכן ההלכה השניה שכתב

הגריעב״ץ שבמקום שאין לחולה מחלה מסוכנת ,אלא שהמחלה
ולהלכה ,הלא פסקו הרמב״ם (רפ״ה מחובל ומזיק) דאינו

רשאי לחבול בעצמו .וכן פסקו הפוסקים .וכאמור ,הואיל

ואינו רשאי לחבול בעצמו ,כי גופו אינו קנוי לו ,לכן אינו
מועיל נתינת רשות הנחבל שאחרים יחבלו בו.

ועיין בספר מור וקציעה (להגריעב״ץ) סימן שכ״ח ,במה

שכתב המג״א (שם סק״ו) בשם הרדב״ז שאם רופא אומר צריך
והחולה אינו רוצה לקבל התרופות כופין אותו .וכתב ע״ז

הגריעב״ץ שאם חושש החולה שתזיק לו אותה תרופה אין

גורמת כאבים וצער ,אסור להכניס עצמו לסכנה לעשות נתוח
כדי למנוע אותו מכאבים .וגם זה הוא משום שאין החולה
בעלים על גופו למסור אוחו לנתוחים ולהכנס בסכנה כדי

להמנע מכאבים.
ומכאן לבעייתנו לענין רצח מתוך רחמים .הואיל ומסקנת

הפוסקים דהוא עצמו אסור לקרב את מיתתו כדי להגאל
מכאבים כמו שנבאר בעז״ה ,שוב אין שומעים לו כשמבקש

מאחר שישים קץ לחייו ,כי כמו שהוא עצמו אסור ,והוא בכלל

כופין וכו׳ והיינו בתרופות שהם באומדנא גרידא ,אבל בחולי

לא תרצח לא תתרצח .כן אינו רשאי לבקש מאחר שירצחנו

ומכה שבגלוי ,שיש לרופא ידיעה ודאית והכרה ברורה בהם

נפש ,והשומע בקולו אף מתוך רחמים רוצח הוא .ואין הבדל

וכו׳ ודאי לעולם כופין לחולה המסרב במקום סכנה ,בכל ענין

במאבד נפש מישראל מתוך רגשי רחמנות ,או מאכזריות,

ואופן ,שנתנה תורה רשות לרופא לרפאותו ,כגון לחתוך בשר

שחיתות ורוע לב.

חי שבמכה ולהרחיב פיה ולהוציא מורסא וכו׳ ,אפילו בנטילת

וכאמור ,החולה עצמו על אף צערו וכאבו עד שפקע ממנו

אבר כדי להצילו ממוח וכר ומעשין אותו בעל כרחו משום

כח הסבל — פסקו הפוסקים שאסור לו לפעול למען קירוב

הצלת נפש .ואין משגיחין בו אם אינו רוצה ביסורים — ובוחר

מיתתו .עיין יו״ד סימן שמ״ה בנו״כ ,שהעושה כן דינו כמאבד
עצמו לדעת ,ודלא כמש״כ הבשמים ראש דאין זה מאבד על״ד.

למלטו ממות ,שלא יהא שדי תכלא בכולה ,ועושין כל הצריך

ועיין ח״ם יו״ד סימן שכ״ו שהביא דבריו אלו וכתב שמזויפים

לפקוח נפש נגד רצונו של חולה .וכל אדם מוזהר על כך משום

הם .והוכיח כן מעובדא "דר״ח בן תרדיון פ״ק דע״ז ,דאע״פ

מות מחיים ,אלא חותכין לו אפילו אבר שלם ,אם הוצרך לכך
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שהיה מצר מאד ומיתתו טוב לו מחייו וכר מ״מ לא פתח פיו

בכל גוונא בין ברשות הנחבל ובין שלא ברשותו ,דבכל אופן

שיכנס בו האש ,ואמר מוטב שיטלנה מי שנתנה ואל ישלוט

עצם החבלה אסורה .ולכן יש להסתפק בבן נח שגם הוא מצווה

הוא בעצמו .ומוכח דאפילו המיצר ביותר מ״מ רוצח הוא"

שלא יחבול חבירו או ישראל .ואזהרתו משום שנצטוה על

וכו /עכ״ד הח״ם.

הדינים ,וחבלה בכלל .וכמש״כ המיוחס להר״ן בחידושיו

ונראה להוסיף ,שגם שאול המלך שנאמר בו "ויקח את

החרב ויפול עליה" (שמואל־א לא ,ד) שהרג עצמו או שרצה
לאבד עצמו לדעת שנחלקו בזה המפרשים — לא עשה כן כדי

למנוע חיסורים שיתעללו בו הפלשתים (שם) אלא חז״ל אמרו
שהרג עצמו שלא יבוא על ידו חילול השם או "שהיה ירא שלא
יוכל בעצמו לעמוד בנסיון" ,כמש״כ בדעת זקנים מבעה״ת
(בראשית ט ,ה) ,ותום׳ ע״ז יח ,א ,ד״ה ועל ,וע״ע ביש״ש ב״ק
פ״ח סימן נ״ט וב״י יו״ד סימן קנז בב״ה שם ,אבל להרוג עצמו
כדי להשתחרר מיסורים הרי זה בכלל מאבד עצמו לדעת .ועיין

מש״כ הגאון הגרע״י שליט״א ראל״צ והרב הראשי לישראל,
בספרו יביע אומר ח״ב סימן כ״ד .וכל רז לא אניס ליה ,ע״ש.

סנהדרין (מח" ).דמדין גזל מייתינן לה דמה לי חבל בגופיה

מה לי חבל בממונו" מה הדין אם הנחבל מרשה לבן נח

שיחבול בו — אם הוא מוזהר על כך .וזה תלוי בחקירתנו
הקודמת דאם הא דאסור לחבול בחבירו אף כשהנחבל מרשהו
על כך הוא משום דאין לנחבל רשות על גופו שיוכל להרשות

לחבול בו .זה שייך גם לגבי בן נח החובל ,שאף אם נתנו לו

רשות עדיין איסורו במקומו עומד ,הואיל ולא מהני נתינת
רשות לכך כי אין הוא בעלים על גופו ,שיהיה יכול להרשות
לחבול בו ,וכמו זר נחשב הנחבל לענין נתינת לחבול בו .ולכן
מה לי אם מרשה לישראל לחבול בו ,או שמרשה לבן נח .כיון

דהסיבה שאסור לחבול גם בנתינת רשות הנחבל ,הוא משום
דזה נקרא'שגיא ברשות ,ובזה ישראל וב״נ שווין באיסור .אבל

וכאמור ,שהואיל והוא עצמו אינו רשאי לשלוח יד בנפשו

אם נאמר דלכן אסור לחבול גם ברשות הנחבל הוא משום דכך

להגאל מיסורים ,מנימוק שאינו בעלים על גופו — הנשמה לך

גדרו של האיסור שהוא בכל גוונא בין ברשות הנחבל ובין

והגוף פעלך .כך מאותו הנימוק אינו רשאי להרשות לאחרים

שלא ברשות ,א״ב י״ל דזה שייך בישראל שאזהרת החבלה

שיקרבו מיתתו .ואסור לאחרים לעשות כן ,אף אם כוונתם

הוא דעצם מעשה החבלה אסור בכל גוונא .אבל בבן נח

לרחם עליו ,כי רצח הוא.

שאזהרת החבלה הוא משום שנצטווה על הדינים וכשם שאסור

ומכבר כתבתי לידידי הגרמ״ש דיסקין שליט״א מראשי

לגזול מחבירו כך אסור לחבול בו .א״כ י״ל דכמו בגזל אין

ישיבת קול תורה בירושלים ת״ו ,שתמה בספרו משאת מלך

איסורו אלא כאשר גוזל כנגד רצון הנגזל ,כן באיסור חבלה

(פ״ב מרוצח ה״ג) בעובדא דרבי חנינא בן תרדיון (ע״ז יח ,א)

אינו אלא שלא ברצון הנחבל ,דכך גדרו של דינים שעליהם

הנ״ל שהקיפוהו חבילי זמורות והציתו בהן אש ,והביאו ספוגין

נצטווה ב״נ ,שלא להרע לאחרים נגד רצונם ,וכאשר הנגזל

של צמר ושראום במים והניחום על לבו כדי שלא תצא נשמתו

אינו מתנגד שיגזלוהו אין כאן איסור גזילה .כך כאשר הנחבל

מהרה .אמרו לו תלמידיו אף אתה פתח פיך ותכנס בו האש,

מרשהו אין כאן איסור ,וכל שכן כשהחבלה היא לטובת הנחבל

אמר להם מוטב שיטלנה מי שנתנה ואל יחבול הוא בעצמו.

אין כאן איסור לגבי ב״נ.

אמר לו קלצטונירי ,רבי ,אם אני מרבה בשלהבת ונוטל הספוגין

כן יתכן עוד נ״מ ,שאם נאמר דאיסור חבלה שב״נ מוזהר

®""ושל צמר מעל לבך ,אתה מביאני לחיי עולם הבא ז אמר לו הן.

עליו הוא משום דינים וכשם שאסור לגזול את חבירו כך אסור

השבע לי נשבע לו מיד הרבה בשלהבת ונטל ספוגין של צמר

לחבול בו .ולכן יל״ע אם ב״נ אסור לחבול בעצמו ,כיון דכל

מעל לבו יצאה נשמתו במהרה ,אף הוא קפץ ונפל לתוך האור

אזהרתו הוא מצד ציוו הדינים ,וכשם שלא שייך אזהרה שלא

יצאה בת קול ואמרה ,רבי חנינא בן תרדיון וקלצטונירי מזומנין

יגזול עצמו ,כן אין מקום לאסור שיחבול בעצמו .כי אזהרתו

הן לחיי עוה״ב .ותמה המשאת מלך ,והלא מדלא פתח רחב״ת

הוא מדינים של ירע ולא יצער אחרים .וכן נראה מהא דע״ז

יח ,א ,דהקלצטונירי איבד עצמו לדעת ויצאה בת קול שהוא

את פיו שיכנס בו האש וימות במהרה ,מוכח שמדין אסור
לעשות כן ,וכמש״ב לעיל .ואם הוא בעצמו אסור לחבול בעצמו,

בן עוה״ב( .וצ״ע דהא אזהרת אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש

בודאי שאסור לאחר לעשות לו כן ,דהוי איסור רציחה .וכמו

(בראשית ט ,ה) הלא לנח ולבניו נאמר — ויל״ע למה לא אמרו

דלרחב״ת היה אסור לקרב המיתה משום מאבד עצמו לדעת,

הוסיף לבנ״ח איבוד לדעת ,עיין סנהדרין נח ,ב ! נו ,א).

כן לאחר ,הוי רציחה ,ואסור .ואם כן ,איך התיר רחב״ת
להקלצטונירי להרבות בשלהבת וליטול הספוגין מעל לבו כדי
לקרב מיתתו ,וגם נשבע לו שיביאהו משום כך לחיי עוה״ב

והרי השיאו לרציחה .ואיך יתכן לומר רציחה אין כאן ,ומאבד

עצמו לדעת יש כאן ,ע״כ תו״ד המשאת מלך( .וראה מה
שתירץ בזה! ומש״ב במשפטי שמואל מה״ק סימן ו׳).

ואם נחליט שכן הוא גדר איסור חבלה בדיני ב״ג ,עדיין
יש לדון לענין רציחה שבן נח מוזהר עליו ,אם ב״ג מצווה על
רצה כזה שהנרצח מבקש מהב״ג שיהרגנו — לגאול אותו

מסבלו ,שלגבי ישראל כבר כתבנו דהוי רוצח גמור ואזהרתו
מלא תרצח .וזה כולל ומקיף כל סוגי הרצח ,גם רצח מתוך

רחמנות על הנרצח .אך לגבי ב״נ יש להסתפק אם גם איסור

ואחר העיון נראה דיש לעיין ביסוד האיסור של חבלה

רציחה הוי כגדר אזהרת דינים כגזל וחבלה שלא ירע ולא יזיק

שאסור גם כאשר הנחבל נותן לו רשות על כך ,אם גדר האיסור

לחבירו שלא ברצונו .וכאמור בגונא שמרשהו אין כאן מילה

של חבלה הוא משום דאין אדם בעלים על גופו ומטעם זה אינו

ואין כאן חבלה ואין הב״נ מצווה על כך .יתכן שגם שפיכות

רשאי לחבול בעצמו ואינו יכול להרשות לאחרים שיחבלו בו,

דמים שהב״ג מוזהר גם הוא בגדר דינים שמצווה עליו ,שבאופן

וכנ״ל .או שנאמר דאיסור לאו דלא יוסיף להכותו ,הוא אזהרה

שחבירו נותן רשות אין כאן חבלה ואין כאן שפיכות דמים.

משפטי שמואל ורנר ,שמואל ברוך בן חנוך הניך עמוד מס 256הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

משפטי

שמואל

סימן לט

ולזאת ,אם הנרצח מבקש מתוך כאביו שירחמו עליו וימהרו

רמא

שישראל מחהר-גם באופן זה שלא יחבול .וכן לענין שפיכות

מיתתו ,אין ב״נ מצווה על שפיכות דמים כמו אלו .ועיין

דמים במקום שהנרצח מפרפר ביסורי מות ומבקש להקל ממנו

חידושים המיוחסים להר״ן סנהדרין (נח) דמשמע מדבריו

כאביו על ידי קירוב מיתתו ,לגבי ישראל יש כאן איסור חבלה,

דשפיכות דמים היא בכלל חבלה .ולכן תמה ,למה מנו שפיכות

וחומר איסור רציחה .וחלוק בזה דין ישראל מדיו ב״נ שישראל

דמים לחוד ,ע״ש.
ויבוארו עפי״ז דברי הספרי (דברים א ,ם) על הכתוב

נהרג גם על רצח מתוך רחמים ,ואילו ב״ג אינו מוזהר על כך.

ולזאת הקלצטונור כאשר שאל את רחב״ת אם ירבה בשלהבת

לא אוכל לבדי שאת אתכם" :איני כשאר הדיינים ,דיין כנעני

ויטול הספוגין של צמר מעל לבו אם יזכה לחיי עולם הבא,

יושב על בימה שלו ,דן להריגה ולחניקה ולשריפה ולסקילה

הבטיח לו ע״ז רחב״ת ואף נשבע לו .כי הלא הקלצטונור הבן

ואין בכך כלום .ואם חייב ליטול סלע נוטל שתים ,שתים נוטל

נח אינו מצווה על שפיכות דמים כשהם לטובת ולהקלת הנהרג

שלשה ,דינר נוטל מנה .אני איני כך אלא חייבתי ממון,

ונעשים לפי עתירתו ובקשתו ,מתוך מחשבה כנה וטהורה

נפשות הוא תובע — .ותמה ע״ז הגר״ד פרדו זצ״ל ב,ספרי

לטובתו ולבקשתו של רחב״ת .אבל רחב״ת עצמו אסור היה

הבי רב" דהלא ב״נ מצווה על דינים ,ואיך יתכן לומר אין בכך

לו לקרב מיתתו ,לפתוח פיו שיכנס בו האש ,כי הרי זה כדין

כלום ,ע״ש .ולפי מש״כ מדברי הר״ן שאזהרת ב״נ על שפיכות

מאבד עצמו לדעת ,וברצח יחשב .כי לגבי ישראל לא הותרה

דמים הוא בכלל דינים ומגדר גזל אתינן עלה ,ולפי״ז ב״נ

רציחה להקלת הכאבים ,וההורג גוסס חייב מיתה .וכן אסור

ששפט שלא כדין בענין רציחה הרי זה כמו עיוות הדין בגזילה

לגוסס עצמו לגרום לכך שימות מהרה ,וזה בכלל אזהרת לא

ואין כאן חומר עיוות הדין של שפיכות דמים ,דגם רצח בכלל

תרצח לא תתרצח ,כנ״ל.

גזל הוא .משא״ב בישראל שעוון עיוות הדין כל כך חמור

ומכאן תשובה על דין מוות שדוד דן לגר העמלקי .כי

שגם בדן לענין גזל שלא כדין הרי זה כעיוות הדין ברציחה,

הוא היה גר צדק כמו שכתב הרמב״ם (בפי״ח מסנהדרין ה״ו)

ולכן על אף ששאול בקש זאת ממנו ,ועשה זאת מתוך רחמנות

ונפשות תובע ממנו.

ומעתה ,עומדים אנו על השוני שבין מעשה הריגת שאול

ולטובתו של הנרצח ,בכל זאת רוצח הוא ,שופך דמים הוא,

המלך ע״י הגר העמלקי — למעשה דרבי חנינא בן תרדיון ע״י

כי זהו גדר הרציחה שישראל מצווים עליו .ומשום כך לא אבה

הקלצטונור .דהלא הקלצטונור בן נח היה ,ואף שמוזהר על

נושא כליו של שאול לשלוח בו יד ,על אף בקשתו הנמרצת

שפיכות דמים הלא ביארנו שאזהרתו על שפיכות דמים הוא

של שאול המלך" ,כי ירא מאד" מאיסור שפיכות דמים החמור.

מגדר דינים כמו שמוזהר על נזילה וחבלה ,וכשם שבגזילה

(ועיין עוד במה״ק מה שהוספתי בזה — .חלק מהדברים

אם הנגזל מודיע לו מראש שמרשה לו לקחת ממונו איךזה גזל

הרצאתי בכינוס

כן אם הנחבל מרשה לחבול בו אין על הב״נ איסור חבלה ,אף

מוסד הרב קוק).

תורה שבע״ם בשנת תשל״ו ,ונדפסה ע״י

סימן מ

משפט המלך ,ומשפטים לצורך השעה
שני סוגי משפם אלו ,חורגים מהמסגרת של משפטי ישראל .הרגילים והקבועים ועליהם הנדון.

כתב הרמב״ם (פ״ג ממלכים ה״ח) "כל המורד במלך

הרשות ביד המלך להרגו וכו׳ ועיין במנ״ח שם והדבר תמוה

ישראל יש למלך רשות להרגו וכר .ואם רצה להרגו יהרג,

דהא קיי״ל מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול (כתובות

שנאמר כל איש אשר ימרה את פז .וכן כל המבזה את המלך

יז ,א ,ורמב״ם פ״ב ממלכים) ואיד מותר למלך למחול למורד

או המחרפו יש למלך רשות להרגו כשמעי בן גרה ,ואץ למלך

או פוגע בכבוד מלכות ,ועיין בתורת הנביאים להר״צ חיות

רשות להרוג אלא בסייף בלבד .ויש לו לאסור ולהכות בשוטין

פ״ז שתמה כן .וע״ש מש״כ באורך לישב — ובכדי לבאר

לכבודו" וכו׳ .מלשונו של הרמב״ם מבואר שדין מיתה למורד

הגדרתו של משפט המלך נקדים לבאר משפט המקביל למשפט

במלכות הניתן למלך ,הוא רשות ,כמו שלמד ושנה "יש למלך

זה ,והוא משפט להוראת שעד-

רשות להרגו" וכן "המבזה את המלך יש למלך רשות להרגו",

נוסף לסמכות שניתנה לסנהדרין ולבית הדין לדון ולשפוט

והכל לפי רצונו של המלך" .אם רצה המלך להרגו יהרג" וכן

בין אדם לחברו ,בחיובי ממון וקנסות ובעונשים גופניים ,וכן

נראה מלשונו בספר המצות מצוד .קע״ג "הוא שצונו למנות

להעניש את העובר על מצות התורה שבין ארם למקום .הכל

עלינו מלך וכו׳ .הנה אנחנו חייבים לשמוע מצותו ,ומי שיעבור

כפי מה שחייבה אותו התורה .נוסף לזה יש להם עוד סמכות

על מצותו ולא ישמע אליו הנה ראוי ומותר למלך להרוג כמו

נוספת לדון ולהעניש את העבריינים כאשר רואים שהדור

שירצה .כמו שאמרו ישראל על עצמן כל איש אשר ימרה את

פרוץ בעון זה .והשעה מצריכה לגדור את הפרצה להעניש את

פיך וגו׳ וכל מורד במלכות יהיה דמו מותר למלך וכו"׳ .וכן

העבריינים ולעתים אף גם להחמיר בעונשם .וכאמרם (סנהדרין

בספר התנוך מצוד .תצז וכל מי שיעבור מצות המלך וכו׳

מו ,א) "תניא רבי אליעזר בן יעקב אומר שמעתי שבית דין

משפטי שמואל ורנר ,שמואל ברוך בן חנוך הניך עמוד מס 257הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

 t׳'׳'*ן
אזהרות לר׳ אליהו הזקן
טמאים מלאכול מנויים אתי עזניה
פן יוסיף אזהרה ולקבלת טריק

יחם

מפגום תן לענה קיס פוריה
באר צרה נכריה:
משלי כג ,מ

מתק אזהרות
תנאף לא תנאיף ,וכפירש״י שם שלא להיות לו סרסור
בדבר.
ומפיק את הפסוק לא יעקבם וגר ,והיה אפשר
לומר דבא לרמז ,הא שכתב הגאון ז״ל
הנ״ל שם דכיון דמהברייתא דשבועות הנ״ל משמע
דלית בה אזהרה אלא מהך קרא דלא תנאף בלבד,
וא״כ ע״כ תיירי דלית בה ׳משום ולפני עור וגר ,וכגון
דלא קאי בתרי עברי דנהרא דאמרינן בפ״ק דע״ז ר
^-׳ב׳ דלית בה משום ולפני עור וגר ,ואפ״ה בעריות

הזהירה עליו תורה מלאו דלא תנאף כר ,עיי״ש.
ומוסיף שם דבלאו דלפני עור כתיב לא תתן מכשול,
משמע דבלא איהו לא הוי בידיה למיעבדה ,דאל״כ לא
שייך ביה לשון נתינה ,דמשמע כעין מתנה מדיליה,
אבל כאן דלא כתיב אלא לא תנאף בכל ענין במשמע,
עכ״ל .וי״ל דזה רמוז בפסוק זה לא יעקבם אף
באופן שרק ישמע קולו ,ואינו עושה שום פעולה
שיהי׳ שייך לומר מצד ולפני עור לא תתן וגר ,שאינו
נותן כלום .והמהרש״א שם מביא בשם הערוך על
עוקב ,שמרדף והולך על עקביו ומזמן לחבירו ניאוף,
עכ״ל .ולכאורה הלשון ומזמן לחבירו משמע ע״י
פעולה ג״כ ,באופן שיש גם משום הלאו דלפני עור
וגו׳ .ושם בהערוך מביא עוד פי׳ אחר ,מכין לו
מקום ונשים לניאוף מנין שחייב ת״ל לא תנאף,
א תגרום ניאוף ,עכ״ל .וזה מוכח יותר דגם ע״י
פעולה ישנו להלאו דלא תנאף ,אף דכבר יש בזה
משום ולפני עור וגר.
ומש״כ רבינו ז״ל בעקולו ,היינו בעקמימות ,וכדאי׳
בב״ב צ״ט ב׳ בנותן להם דרך עקלתון,
והיינו דרך עקמומיות ,והכא ג״כ בנעותו מדרך
הנכונה .ואולי יש להגיה המלה מזהר שצ״ל מזה,
והכוונה מהמלים ל,א תנאף ילפינן מזה תנאף
בעקולו ,היינו לא תנאיף את האחרים להטותם

0

מדרך הנכונה.
___
קיג) להכלת טריה .הסמ״ע ז״ל בחו״מ סי׳ ת״כ
סק״א הביא טעם על
המחלוקת אם ילפינן מלא יוסיף כדעת הרמב״ם
ורש״י ז״ל ,או מפן יוסיף כדעת הטור והמחבר ז״ל.
ובב״ק פ״ז ע״ב הביא רש״י ז״ל את שני הפסוקים

לא יוסיף פן יוסיף. .והנה ז״ל הרמב״ם בהל׳ חובל
ומזיק פ״ה הל״א ,אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין
בחבירו ,ולא החובל בלבד אלא כל המכה אדם
כשר מישראל כר ,ה״ז עובר בל״ת טנא׳ לא יוסיף
כר ,עיי״ש .דס״ל דלא דוקא הכאה בחבלה .ועי׳
רש״י בב״ק צ״א ע״ב ד״ה אלא אפילו החובל בעצמו,
חבלה ממש כר ,הואיל ומקולקל הוא כר ,עכ״ל.
ואולי כוונתו רק על החובל בעצמו ולא באחרים,
דס״ל ג״כ דבהכאה לבד ג״כ חייב .וכבר הקשה
הגרי״פ פרלא ז״ל בעשה ח׳ על רבינו ז״ל וז״ל שם,
אלא שבאזהרות הר״א הזקן ז״ל ראיתי דבר חידוש,
שמנה לאו דפן יוסיף לאזהרת מכה חבירו ,ולא
מנה לאו •דלא יוסיף לאזהרה שלא להוסיף על
השיעור לחייבי ■מלקות ,אף דודאי פשטיה דקרא
לא תיירי אלא בהכי ,אבל אזהרה למכה חבירו לא
אתיא אלא מיתורא דקרא ,וגם זהו היפך מהבה״ג
וההולכים בדרכו ,שגם הוא ז״ל מהם .וגם זולת
זה דבריו תמוהים אצלי ,במש״כ שם וז״ל פן יוסיף
אזהרה ■לחבלת עריה ,והרי לא בעינן חבורה אלא
לחיוב מיתה על מכה אביו ואמו כדתנן בפ׳ הנחנקין,
עיי״ש ,אבל לעבור על לאו דלא יוסיף משום מכה
חבירו ,לא אשכחן שום חילוק בין מכה שיש בה
חבורה או לא ,וצ״ע כעת ■ואכמ״ל בזה ,עכ״ל.
ואולי י״ל ,דבאמת על הכאה לבד גם רבינו ז״ל
ס״ל כהרמב״ם שיליף מלא יוסיף ,אבל על
הכאה בחבלה ניחא ליה ללמוד מפן יוסיף ,וכדכתיב
בקרא פן יוסיף להכותו על אלה מכה רבה ונקלה
אחיך לעיניך ,והאי ונקלה הוא מל׳ קלקול ,עי׳
בהכתב והקבלה ע״ק זה ,וכתב כן בדעת הרמב״ם
ז״ל בפי״ז ■מהל׳ סנהדרין הל״א שכתב אבל פוחתין
לחלש כר ,עיי״ש .ורבינו ז״ל לא הזכיר כאן חבירו,
די״ל דכוונתו באמת כאן להאזהרה שלא להוסיף
על השיעור הנאמד להמחויב מלקות ,ויהי׳ נכלל בזה
■מכה חבירו בחבלה ,דחיובו משום פן יוסיף.
ורש״י ז״ל שבפ׳ תצא ע״ק זה לא יוסיף כתב
מכאן אזהרה למכה חבירו ולא הזכיר חבלה,
•דבאמת עובר בהכאה לבד בלי חבלה ,ובכ״ז כתב
בב״ק בדף פ״ז ב׳ את שני הלאוים גם לא יוסיף

קמד

אזהרות לר׳ אליהו הזקן

כסף כי תלוה ? 00לעני קטס כנושה לו אל
נעבד מלהביא בית נתעב ?יז) ומגאל

לא

תלין נבלת תלוי קיח)נואל
הושע
עמי בעצו ישאל:

ד ,יב

מתק אזהרות

וגם פן יוסיף ,דשם בב״ק איירי בחבלה ,ועיקר
הדבר משום שאינו רשאי ,ונכלל שניהם בזה ההכאה
והחבלה ,לכן הזכיר את שניהם.
דרכינו בחיי בפ׳ תצא מביא בשם הרב הקדוש
רבי יונה ז״ל ,שממה שחזר ואמר פן יוסיף
מוכח שהמכה עובר בשני לאוין על לא יוסיף ועל
פן יוסיף ,עיי״ש .ויותר אפשר לכאורה לומר כן
אם הכה בחבלה שיעבור בשניהם.
קיד) פוריה .בביאורים כתב שרמז לדין סוטה.
וא״כ כיוון להא דאי׳ בסוטה כ׳
א׳ שצריך ליתן מר לתוך המים ,והקרא שהביא
הוא משום דאמור לענין זונה.
וכמלת פוריה רמוז שני דברים ,גם העונש ,מל׳
פור התפוררה כאמור בקרא ונפלה ירכה
וגו׳ ,וגם ההטבה אם באמת כשרה היא שאם לא
ילדה כו׳ כדאי׳ שם בסוטה — .ובמחזור הנ״ל כתוב
ייחס מפגום מתת לבנך לענת פוריה.
קטו) לעני .היראים ז״ל כתב דמש״כ בקרא
[׳משפטים] את העני עמך לא תהיה
לו כנושה ,לא להתיר לעשיר דיבר הכתוב ,אלא
שדיבר הכתוב בהוה ,שדרך העני ללות יותר ,עכ״ל.
קטז) כנושא לו אל .המהר״ם שיף ז״ל בב״מ
ע״ה ב׳ כתב ,דה-גמ׳ דייקא
מהמלה "לו" המיותרת שכתוב בקרא דלא תהיה לו
כנושה ,ור״ל שאף שאין בדעתך לנוגשו ולהיות
בעצמך כנושה ,מכ״מ כיון שבעיני הלוה אתה דומה
לנושה בעברך לפניו שיתבייש ,ע״ז הקפידה תורה,
עכ״ל .ולפ״ז דוקא לעבור לפניו ,ולשתוק אסור ,אבל
להתחיל לדבר עם הלוה בדברי פיצוי ושלום מותר.
והנה בגמ׳ שם אי׳ בזה״ל ,מנין לנושה בחבירו מנה
ויודע שאין לו שאסור לעבור לפניו כו׳.
וא״כ יש לכאורה לומר דדוקא שכבר נושה בו ,ואז
אעפ״י שאין בדעתו עכשיו לתבוע בו ג״כ אסור
לעבור לפניו ,שכיון שרגיל לתבוע בו יחשוב הלוה
בפגשו בו שגם עתה יתבע ממנו ומתבייש תיכף.
אבל אם עד עכשיו לא תבע ממנו גם בפגשו זב״ז
ולא תבעו ,אז לא יתבייש הלוה ,ומותר לעבור
לפניו .ואולי גם בפעם הראשונה שנפגשו ג״כ יהיה
מותר ,אבל באופן הקודם שכבר נפגשו ולא תבעו

ודאי שמותר .ומסתמא דקרא לא משמע הכי ,דכתוב
רק אם כסף תלוה ,ולא נזכר רמז על תביעה מקודם.
ועוד דכיון דהזכיר הכתוב לעני ,אולי י״ל דמשום
שהיה יודע בשעת הלואה שהוא עני ויהיה
קשה לו לשלם ,אבל אם הלוה לעשיר ויודע שהוא
עני באותה שעה שנפגש עמו אחרי ההלואה ,יהיה
מותר לו להיות לו כנושה .ומסתמא דגמ׳ לא משמע
כן ,דלא אמרו המלוה לחבירו מנה ויודע שאין לו,
■דהוי ■משמע דבשעת הלואה כבר יודע הוא שהוא
עני ,ומל׳ הגמ׳ מנין לנושה כו׳ מוכח דלא תלוי
בזמן ההלואה אם היה אז עני או לא.
ונם לא היה אפשר לומר הרי שחייב לו חבירו מנה
ויודע כו׳ ,דהא הוי משמע שאפילו לא מהלואה.
ואם דמלשון הגמ׳ הרי שהיה נושה בחבירו כו׳ ,אפשר
ג״כ לומר כן שאפילו לא מהלואה ,אך הרי י״ל
דכיון דזה לשון הקרא שנאמר בהלואה ,נקט בגמ׳
הכי.
ונ״ל דהנה הרמב״ם ז״ל בפ״א מהל׳ מלוה ולוה
הל״ג כתב ,אסור לאדם להראות עצמו לבעל
חובו בזמן שיודע שאין לו ,והקשה הלח״מ ז״ל ידהא
ילפינן זה מקרא דלא תהיה לו כנושה ,וא״כ הוי
לאו גמור כו׳ ,עיי״ש .ונראה לתר׳ן ,דהנה בהל״ב
שם כתב כל הנוגש העני והוא יודע שאין לו ,ובהל״ג
כתב לבעל חובו סתם ולא כתב לבעל חובו העני.
ואולי י״ל ,עפ״י מש״כ בהגהות חכמת שלמה בחו״מ
סי׳ צ״ז ,שאין מחויבים להלוות רק למי שמכירים
אותו שהוא נאמן ,אבל אם אינו מכירו אינו מחויב,
ולכן י״ל דבהל״ב כתב עפ״י הפסוק שכתבה התורה
אם כסף תלוה וגו׳ את העני עמך ,דהוי חובה,
אז באמת יש לאו גמור גם על ההראות לו בזמן
שיודע שאין לו ,אבל אם לא היה מחויב להלוות׳
ובכ״ז הלוהו ,אולי אינו אסור להראות לו רו
מדרבנן ,ולכן בהל״ג כתב לבעל חובו סתם ולי
הזכיר העני ,דאולי ר״ל לאיזה בע״ח שהוא ,אי
שלא היה מחויב להלוותו ,בכ״ז יש איסור מדרבנ
ומש״כ כל הנוגש העני ,ר״ל כל מיני נגישה ,וכי
שההראות לפניו היא נחשבת להלוה הנמשה במ
שיתבייש ,הוי זה בכלל נגישה .ולכן רבינו ז״ל בהביו
את לשון הפסוק ,א״כ י״ל דר״ל באופן הציווי 5
התורה
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כעני נעל דין ונר׳ רה’ה לכל ייני ערות והנה ?י  pננ״ר

או לשים מ,אכ<י3רי הרסנא !סאאש כתשוכותיהס נססכעל

נשי הפור מאורע «תנ הנפתי!} הלני ?עא ביס היכל
כשני קסל ועדה ביום ם«כ סאק למסנכנין נניעת עיות

ותקנות וסרריה שאינם ענייני עמון נו׳ ואנכי חזון קרנת♦
מ־ברי״לנו «הלחש ונתינת יד ועתסו׳אחיק הונאה נע’נ
<ו*א  toכ״א  piכת 3נעל ע נ נסי ע'ח ! 00נאמר רהלנש
•שכיס ליבוי הר&בא אס? לכולא עעון ואנא עכר וקסם
לחלק ’צאתי יי ש חילוק כין תר שמא בלל לנל הע ל תו כעד

נ,את

*"}אי קורנסו־״ש ננעה
ל״י** י״מ  Pייצאת' מ} לעוהאא רי נוהוו

נפסק ,יינק על מז6ן המשבש  toלא  ifליבוי סבל נדגל
0העפנל ** יכי מפויס מין שה״יי יתו או הסעירו ,ליו

מתיי כעקבות הרגני•
מס יעל מיהם יקום וני
סא זלמע״ג שהסכימו •דוס מ בלי !0ס ראיה נסית
היגר כשום מיניהם מגאתי סער לינייסס מרנג׳ הSf 0*5
כתשו' כלל  to '1נ״ו אל נס נדני שידוע ליביס לדוג נל

רליכא אלא קה^אחר ראו אש* קינא יירא רעעונח נמענים

הכיר או לשוכי בעיי נ׳ל שעו לאין עין ה«1זדק ננא נ״ר

אגו ס>יר ששלבןכתט כעוסקים כלשזנש שאין גרץ נסניא

ונצא ערים אסויס ויש לכטא לאגק עעוער קק 5יק מ'ע
איר יניוסן נוינא ממגן ענת רינא לנמיס נעיצתא
ושסיקח ליה ושי רש> /ל׳רעסיקא ליק היין ירין ומ׳גיא מעל
קונו נעל נוחו ויכול לנחמו על רי« וג׳ל 7נ  0אס טור
קרט לרונינני העיר או לסיני העיר סיולאו ער! נעל נגחן
ע״כוא׳ננלר סרוב כני העיר א! בל סעיר ימסתעת מס
סלכו ל0תשצלנ«1בנייו«ג0ת ^קן •ק סיס המאויעקי•
למי ס״ת׳ סנתיכסלשי סנסעעימכהנ סג’ר עם קובי מניר
שי* סס כוו* דמשינאו «א דאין לסמל מעס ®כס נ נעיס
ביני ומה שתשש נו וסוביאו נר'עוכל עוכאפל ״זד ט to
וטי »ויס>ידו על מגירי ולא מהווסו• עתר ערקיקהעל

מריס עערירז אמרת אכל נעיר עיש נם שתים שנש קסלות
א»״ג שכל קהל נחשב מיל כעני עגעה נעו שנתב עוהררנק
לאמריו נקשנו גל נעל• קוראה כעני ן זה כיון שיש נעיר קהל
אחר כיכר יאיכא יירא רעעמא מין  pnpנני הקהל מועיל
אצו כל חצו כמן שיש כנאק מעק לקהל וגרץ להניא ערים

תקהל אתר סכאותס העיר ונוס ישנתי תשומת הראש שהתם
ל»ינ עליהם עוסאסל כמזל ם'<« ואין לי מת עגאי להאיץ
מ אניר •שוב נאם למה מהרנה עוהישל להשיב
«ם
לעוהיינל עסהיא י«ונא מד .למיד רצע״ר ירתה
נשיקות כיפי יעבו; רנליו גברא רבה ח1ינא תיונחא לא
יאמר

מוינא ישאני ההיא לשונא שהשנאה היא על רני אחר וקערות
®מעיי טא על דכי אחר נוס לס «שד 1ישראל אכל כשישים

נוות !עש ומ* ק' נעו פריץ את

ק10ן ען התינס

יעש

ניעב ראש לרעת  00יהיה מס«׳ע בהנאה סהעייו
נערי ננג׳ ככ״ד שאותו ^0ס מעצעו להיות עקיב וכולא

סערות בענק השנאה עבעס ודאי דהוי מעג למלח געשו ני
ירענ לעס<ת נתת רוח ליגיו תרע סבן ר' יהזדא יפסל אוסכ

צ*

הירש אוהנ זה שושנים שונא כל •לא רכל עמ 1ג׳יעיס
באינה ועליני לגנן עציה ואמת לא נחפרו ישראל על נך יע>

ועל שניהם •סיג נקימר מרק כסי רעתי ומי כזען ובפי

י6ז לא נתעדן ישי׳ ע כ להעיד פקר עשזם אינה ןאסכם
ותקא כערות נו'וכמי עמדתי על ינרייש♦ נ«ק!ם חחר

את שענה ניסית העמוו) ועמד  □0נעקומו נ«ץ!מ
שיקסוס שהוא סיס המנס תחילה ק כרין החרס 0צ עי חל
מם 3,סנ,ןג« גי בעדי אינסמיתי ננית נלע/י ראשון ללון

ביין המה את קנ«רו כנר w־ rcסרוק נש«צקן גויזיי "לק
עי״ג,

 ,0״

ק □מנקזת עמי

סאקריס לכתוב מס סאמרננע' אלאא״ג יאערכלעערש

3 ,צע' וכאן אין עקום לסאדן וולת עס שנאתי לדקדק מ־נריו
דקאער להעיד סקר משום מינם ואכבה ט' שהות מיז ראער
רי סובב  !<381001קעאבל&לא «jעמו נ' יעים גאינס
מה אינו עמלן הכרות סעעיר עתה ינשופל עס ערות שיץ
נו כסזסנילת וק״ל
ןןןלה « הסינר שאין כאן עלית ודיימת כלל אכל כד

שעי ינן אנגת״גן עיקיא לאפר ולקיים נערות והד יינות יהנם

•5״=S״g;-
י״< י״ ”'■> ”׳״ =׳ ״ ׳”

 J!1״
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שארות וחשובות סיסן
1י שיכיים חכ’יי ’3י* ס ^,נכ^ ישעי יםן^ 2י ®*'®*c
לכפל דינן «פ,ק חוי & opכתכ עסוישדם נסיו ם> כ״ח «*״ס
ס ,קב׳נ על המכס *ין יומר! מ’ס לגדול עמ׳ מנשולו ׳כחיי
גת-כ לחמר ואין ספק שראוי למות זלסצקות לעכס אלא W6
כשאר וראי לפי מומן עיני הב׳י שככל עקום ומקום נו' ע״כ
ואני ראיתי במסי* טיל א שסביא up׳ עסי 5חיים זל

על אתר שיזיוז חנירו נ1רונו ושלף סכין עליו ויאער ארק
גילנליץ רעו שכל רבותיי שדם כוס שהמנכיה יד! על חנירו
נף־א רשע ופסזל לערוק וצשכועס עי שיעשה קשזנס שניכרת
לרבים ותעשי שלא שכסו  piסובא כנמיץ מהרס מר ועורק
*עש כו' וב'ש וה שהכהו כפני רכ> ובכיס צפני שס׳ת שבתינין
«ל שלא ישוב תשובה גמורה סרי שוא ככלל כל שפסולין לעיוין

ד

 00אבירו נמאן לכקן תתיל׳ויסא < rr»lr>Jש‘ .אביהם אכיני

אלכה נא <אלק«ש תאשי נתנאאנלי בעשפם סחרס איו €י•
משניהם טל ועיקר* רשאי עילתא תליא אם תה שגרו סיאשוג* -

סיס כמן אן לא ואיני ת׳טפלכעטן־ססכתתם שכתוב שאין
להחרים שום מבר יק תחת שלש לאס הסכמס « קיימת לעי

סדין א״ב כולם עברו השסכתש התנריס הראשונים ושעורה
שאחרון שגם סוא החרים שלא בהסכמתם ומון שכן בין סחים
שראשון כין שאחחן הוא נחלתו של •ם כתו שנתב משרשים זל
נחיר סוף ס ,פ*ב וזל יחלו נבר סענרש חרם סקשלות שקבלן
נצם גרויי! אינו נרוי !חרתו כמותו של נו' וכתב עיר !*‘ב
תי שעוני על סחים תפורסם מ׳ אינו נגדר שיסאנדויו נין•
ע*כ אבן ® 0קססכת׳שיא סתמית נעו שכתנו׳הכ"ר היש %

צכאורס דאין כס ממש מאתר דאינא כתס דברים תלכד אלן
סשלשס שחיינים נ י לנדות ולהחרים עליסס אלא.שתגאתי
דאיתי כמה^שיס זל שם בס* שנ״ל שנתב וזל וא'באני •;V

ולשמע' וכשישוב ילקה תחילה כת! שהכיא שס עשר* נייל ?צ
תשס יבינו יאודה החסיד וולסמכס את תכירו יבקש מענו
תפ לה זילקס על ! xfסכ?ז ולא •גביש יח על סנירו עור
עכ״ל וכבר ירוע עש דאעזר ינק על הענניס ידו על חנירו $
אלא קנייה שנאתי ואיש
•לעור אותר אין לו תקנם

בן *ל מ״ד

ויזע לו מורץ הרי אם* נסגכהס כלא סכאה ייינינן ליס כרינא
ינה «כ״ 0סמכה ובפני יניס בכית תכנסת לפט שס*ת שדאני
להחמיר עלי! יותר עי לאין תרפא ער אשר ישוב ויאתר לעג*

אך בדיין אני תנמנם כהשבעס זז כיין שאינה כוללת רק
לחברי חנית הקברים דוש תורש כאנבע (לנבודם נתשתס ואק

׳

נש תועיל לכן אני אזתישאם ססכתש1ו0ל<ןי0אלעיט7ק
היי אלו שראשונים עכרו על התר® וחימם ססת^ימלאגתא
הכר הוא נחרתו של ים ולא מל על שימר שיסקרס נלל cy

־

סאנר כשחור !שתרים אותם שהין מנייה  •10 01עבר $0
החרם ססשכתה זכצס עח1למי 0זנריטן כסיס ׳והתיש
אכל אם הס«כתש הו? אירס סל קיימא וצעי שרץ wto

ז

ליין אחי ש נירש את תכיר  1וסשינצו אימא שלא ישיס בתר©

V

שקהל מובאת הס*ת חטאתי לס' אלוי ישראל ולתורת! ולנבור
כני שקסל ולרבי פל1ט חטאתי ו«עתי ויסו שעוית׳ ננגח
נע! שכתב משישי®  ifטלקס בפגי ג״י בינרי רב* שחסיד
שהבאתי לעיל אלא סעדי ין ר! אש אט לפי עש שנתט
מיינין שיש לו ונס נלין סריס שחבל! וס נוה וא"בעייין יש
לכ*ר גסקיד אם נשככסו השט פיה כשכבר נשררו או כסיות!

תנס אותו סתתחיל הבט השני שאם שגס! השני אתר שנפרר!
או רעב נדן שטם שסבלו יהד ןס נוסרתשלת* נעותל מק
פלס יטען ה» ילינא תשצומי דינו על שתותי מין העבש
את שניי! האעוי לעיל שנייך כפרס ואם כעורו מנש אות!

המו השני או ששני פטור ומראשון חייב וכל הינד* שנאמר*
לעיל מ ואק לפוטרו משום ני יחס לבבו על מש שאתר
לו טיק׳ וייניס אין קואיגסרש יי עיתונים אי שאשאש חרס
קיאסימממי תאניארון טוש חכירים קיסזכ*ייאש פוי
®קרס וא'כ *מי יעל תש אעכר נס ליכר עדו כיכר* סאלס

0ע’ני הי® הוא חס לנכי והנסו נר רכוש וראי אימ נאמר
*•י• יסיומת חמי לו ועוד ילא ס!נח שלא שיש סאעתכן תאחר
סכעוכיע שיש סכור שסיס עוכר על שחרם בתש פסיס עישס
•ין זס סימן לשיחס לכנו לשנותו ששרי לא אתר ל 1סתם
יענוד
שיי אתס • w»0נא נתוכיי ועזהיר לו פלא
ונחלש ת1ו ראיתי נלמקימסאס מיושכויק *צ עי שנמס
ל״נירו עם ם של להתפלל ובל כיזנא כוש וחכייו לא מש לביזטן
ואמי לו ענית על החרס

אין

להעניש! על זה תאחר עסיס

סביר שכדין גיוס לו ע'כ א״כ נ’ש ננ״י שלא אמר שעבר כנר
*ל* "י קי שאשאש שרם פטמתו לועי לז שלא יעמר על

’*״ °ויחוור צעקות! וירח לעקרה אותו סהרסוסו שמעונים
כאופן שאס זז הסט כשסנה •ת שראשון סיס נעזר •ר
סי<*,ן עליו < wuחרון ברבר שנאער לעיל !ראוי
<1ת!£מל«שן לעשות כל עש שכתבתי לעיל ולא יתסלן

^׳”

**לשמגכש אט^ץ^^שןנ^רגש

נניין שלפנינו כיון ששסנעס זו נעשית ןס ימים בהשבעת
כולם נראה כלי פעק שמונתס לשתים ע"כ אשר על
גס כן שכיון שהסבעס קדותש שיא כצי 0׳ ססיס כתנת ,לשתיה

ועיקרא דהאי תלתא נלמד תסהיא עזכרא דרים לקיש «ש

מנסר שריסא אתא סמא גברא יקא אנל תאני רתא ניסקלא
ני' אתר ציסוי סשוא גברא כפמתא א״ל אירנא מ׳ אתא לכי
שירפא א״ל סלו שוא ניט סלן אינו ניט מ' מקב סטור *ד

 *Bשציד ifסיואס תכירו שאנל עימת ואנשי ישא מתי
משיב לו אררנא סוא יהא עיט ניט פל שני הוא נחי וצא
סל שראשון וק נל ניונא כוש כל סענדש למטח סלא נמן
י•* ליס •יינא והר״מפס א כ*יק יאסין שה' ת״ת
תנה משיבר* שמניין את שאים סמנרס לסי שאים סייג נגח*
וס^אכר סשיג עלי! ייוקא שתתנרש שנרם !סקפיר על ע!ח
ניטו נחי אכל כ״י • fנזקקי} לנדת וסכיא סנ*ש ששם אלתן
ו)ל ונלכד שיהא וס שאינו אייב מ־וי ת״ח אכל אס אינו ת״ת
לעס «א חייב ניט שמנדה הלא אס ניזס ת״ת לע״ס ככל

נזיונות שמול׳אין סנדין אותו רמספי/דאל איןיאיש דאמא
נר<0מע*נ וראיתי ככ*5מש5תש זלאנתבשתלשמרבד*
שיתן ייוקא כשרתס ת״ת או ססניסס אי® ת״ת »«ןא ל•

יינא יהמנדס ל מישאינו חייב מווי אכל אם שתניס שליש"
«ן’ח משני אינו ת״ח לית• לסן רינא וכן כקב י* נשם סראכי
עזדיש׳ל’גמנ׳ם כוס
שניא! שינ*נס*ע״צ
נמרי תסי*יק*לזן כשזיס ק*ע שניאו־סרכ* נ*י ס* איר (if
צעדןראש* נאתר שסקטן יכול לומר אדרבא ער סגרול תתכן
שיינו ייקא שב• סיא ת"** נוייא מרבנן מ׳ אבל אס ש<א לי•

ימל לי* אייגא אשגא כני שירשי/י לאיל^דשיים יזס$
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«חימ

(0

שאלוה

והשטות

ששן

 fAיציין סממני• יכרקז 6בל לרצי* סלוופל סב׳ר נזקקין
 Aוסייביס לגרות! אפי שלא נדהו האחי ילאה צע*ר ללא שנא •
ת*חלא אנא ע״סע*ש «יש לשקשק דאין פסיק ואמר ילמ'ר
זנראייכיס לניותי ל*ש ת ח ל“שע״ה שקלי הרמנס  iifהוא

«אכיע'|* ™*5י

לא
יניי א״יפדסצנזלם

.ונמו שהובחנו מיציי -מזסייקו ןל
וד«”גו טעמא כמרי הי«ן ראם מוסת״ח לע־הנצל
נ',׳נ!ת םנע׳לם ״’* Iגי’ן י«י» מ וא*כ נפקא פינה לאפו

•מגה מהלכייס שחייבי• ב״י  wiAהמניס מי שאינו קייב.
גלוי ושל זה  yfeopרוקא אס הוא וס שאינו חייב נלוי
מ*ם כו'אשפע יאן> •נאמר לנ״י חייב לנדות יש איליק
מס«י ת׳חלשהוא עת ע*:ל {ס״ה גש ,ת ח < )d 3"rפ'ח).

’׳־־’ י־״ייס דניה י*יתניס יחיי אש הס סייס בלמי סתור•
ואשי יה’<ז הי״יי בנ י מינייסי או שכלם ע־ס לנ״ע ני” השני
מ’’ א ’ מ י יני י&|יס 05ילעז ל<״ן «תב ני יססצי
אפש לכנותו נסס צורבא שננן טיאי יאה ההסנפה לא

 U3Mfעשמקסס תחת כאז! /רבלין אמינא יליכא בשים
כלל לאפשר שמדי ה«5ן לאן על לגלי כדיבר ;עול לן הונח
« «rtעל י כיי האמנם ש’יי «ל׳50שןסיא כלכלי היאב׳«ע*כ

בלתה מן היין נהי השני נחי אליבא לכ*ע וכל  1ז היא ל«ץ
מ&פט החים שהחיים וס לוה אבל על אות! החיש שעלה נכת

9יןנ מליו וכלכל שיהא ן® ני׳מיי אפש׳לו' רמש סקי* קילון
זלא שנא ת״א ל״ש ע*סל<ריב’ר חייב)לנריתו במנתו לו,

סויוע נבר הממזניס והמחזיקים בידן לעמל ^5ד ן^רי
שמתוכי כלם נלבין ניסת ה!1ות הכתובות בהסכמה שענליוין
בכל ששז חי&יס נשפפנים ממנים ויאוי להם שיירשו על

דנ׳י יניוקו מיון ססרק  pאס לא נלוהי כ’ל לזמתנדס לאור

בפשס לבקש ישחה למכתם פבת פיוסים ולח יהי! נענשים

' •ימא אי לש «ו’ס ל״ש ע״ה זמ״ס ת5מן הוא להזהיר לב’ר
 1ייזקא כששג* ת*« או 0נ> ע״קאו ינל! ביד את שענדה אכל
’ •שהמניה ת״ח והאהל ע״ה אין ראוי לב״ד לנדיתי אבל אן

גילי שמיס מנכד סיסי! נירעים עכל בני העיר סמחוייניס
לקום כאחי ולחנן חשים לאסי ולקיים ההסכמה הנו כיון

# 1פאניס עצתו משיב אדרבא אל הוא ע״ס נהיו נהי טון שפן
•יין חייכים ב״ד לנד 1ת למעה עי פאינו חיי •j«b 3וכק אתו

י #פיר דנת סימן  09דברי «« 1pb9ל סיכלו מפי׳יקו הם
* •תפיכת סאתנרס ורברי ה5מן הס מגס לב*ר ולמי ןס היינו
לזמייניע לאסליבי במנדס מאינו אייב <ר1י
* *ולי®

®היא .השבעה ראויה לקיום העיר בהי׳ תם סיים למשמעתם
של הממונים שמימי מממנים סממנים עציהם הה מטוני
שמיי ואזל ואשימם בראשיכם ואשמם נתיב איין לויא’ל
ששה חם * אתם נשמעים להם אשמה תלוי ביאסינס לעז •ן
לנחש הזה שאמי הזנב לראש עי מתי אתה מתכנן תחנה «#

»מינ •מתגלה אלדנא ר«דאי ניזי ספני ניצי בי מליט

בן כשהקטניס נשמעים ( bniהם ג!|ויס לשני המקים והוא
מושה ובשעה שהבווני מהלכין אחר נושנים בו כנה לש,

»רבי| הףאגי  PJPP3יפליג w

ן«י לונ בנא הסכמה היה להם נמשותנן בשעתהש-סלהם

....מזבע .בכל אכ<ת כני ית וחוס שחיינים בנ^יכע־י נרד,ן
אי) נ1קקין
**סוכל מניה בין ת״ח p
אר התימה נמי שייט נעבוד מניה ונבטנה והחיש ההוא אשר
• |9'*3יק והגעלה מי פאינז חיינכוויוהמתנרס
"#ס תלוי מל«בתא^3ז1תא אם ניוי השני ני «1א 1ל•
דמה נהמיות עיני כבור
משה בורק בשאט !גשש ויר
אמסגים עב? ענתרם הכסבעה נעת•,רם יתקו׳ על אש ישוב
רליעת לוב ספיסקיס נלוי השני גלוי אשי אס היא הראשון

מ ס והשני ע'ה וכן כתב עוהוי&דס ח>י  '0נ״ח ושס נאמר
•בל שכיסם גאים אז סהיתלקמפס פסיטא ועש׳סא ילכ*#

ויקכנעניו את הרין ויבקש לחמים מ« יושב ,העיר שיתימסז־
בבי המשפט נא« בכתב ההסכמה ומס ב יבנס בכגנ יש נבל

«* 0גדי מזייב לבקש מחילה והליחה תאבייו ולש-יסומ׳
*משיהטמונח מרגלי מוסר) קולון שנתב יאש♦ נאמי

ובר שבקדושה גןיל הישים בעגין ההנאה אם שניהם
הז/ח/ו יש לקנות או גוה יש זה סחל שנס&ר ממט קמכם
סראשון מסלמין במותי נזק שלס וענ המותר ח יג כרין

מהקטן יסל לזמר א־יבא «ר ער1ל ממנו היינו יוקא to
«» נייבא מימן מ הרי יאליש יתיון לואסון מן השני
*’ל לזפלאררנא זנלוי השני גרוי מסמפ שא־ן היין מסת«
רק  06יסיק היאסזן ת׳ח והשני ע ס שהשינוי שביניהם הוא

מתולם זנן גי שכרי ברסנם שכחלק בין מניה לת׳יי נמנים
למ״ס נם ,י' אס' ת”ת וזצ וכן הקבס מניס לבנייז לע׳ה «'

רמשאע רוקא לע'ס ולא לת״א וראיתי לאחי מאחרוני ומנינ1
מת ,יד סרנה לייבב נוס סירזסלמי עם תלמוד יירן יבתב
'יואלמי קאמד וקן שנגס למין  vu9א *0בהלנה אין גלוי(

<ז«י «חר ימי> וידיי ת י גולה למירז נדויו מזי
ותליתיייין סייריסיסארנלר למה והירושלמי בגרילת׳ם

אמנם לעלר ני׳ ליישב נשניקדק לשון הייוש׳ ינקט בלשונו
 paiפנס! ולא <קס כת׳ דירן פניס לנבוח אין ןס ב• אס

וביי ב*ת הישן סניה לעקם ולבן אין נמיו נווי ו1ס אס*
למ’ס וק*י תיירי בניה לכבוי! שביון® ולא לקגקס לכן בלוי!
מזי והי אינה לירי  '0אגזנק וראיתי ששילס קה־ח רימסצמי
בא ודמית• שם
#גרוהו גבב• !ב! ! pדחיתי כמוהדיקו

סאנה את מביר! ואם אש שהנס! סרחשק קי.לס שנשי ממנו־
! wע ! ipjpהשני פסול !הלחשון תייג  (3x1בשק כל

הפסול) לעיות ונשגוע ובענין אןק׳ שענה מענמו  r»jהודות
הוי «ח מק 01,וססונ נעחת ולשבועה ער חסי יטב ובענין
החים שהחלימו החברים אס ?ס;מתם עולה כיין מנם עברו

מל שס ההסכמה וחימם נשמו שניסיקשקם מהולמיס
מבא ההסכמה שעברו עניה 1ה 0פהוניס נעוות ולשועה וחם
לא תעלס ססבמתם ברק סדסשליחשוניס חינו כנ!ם !חים
0ש5י מל והיאסוניס הסוגים נעד!ת לשבועה ועיין כס שני

נע*
משה ח׳ב סין סי ק ן זהו מק שראיתי w1w
בלס עד ישקיח וילח ה׳ 1המגפס נענרס ועם משתי
(מנכ ,ישהר עגיסן המעי!
(ע^י
< 0ljWJקכ ,ןת*ן^

״«׳”«” ״ד״ ”י’״׳ ׳*״ *״׳ יד״
 tbייע■ 9ור^3גנס &< •Sjכןת&,:םג.םמנ• ג
o.,yjiג• לע תפיס עבו pta
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ת*

שאלות
כשיששם לענץ קבלת רב וא׳ב ת:י׳ בפלינחא הנ׳ל עכ׳ד,

;הרי אפרסמון ח׳ חוש״ב

הד■
לזה הס
שהורה דאי אפשר נהם להתפדר בשביל שהתאקש ומנע וגערו על?
ושוחפץ בדביר בעלמא קנו לש־׳ ה״יא אגל ליל’ שהתאקש ולא ה? גימד’(
על? בדבורם ה? ■כול■׳ להפר? ,ערם שקילוהו אננ׳ג שה? שותפץ ברבטם
שידו שם מקודם ו׳ה״ט דנענין קבלת רב אביר השותפה הוא רק ע! הרב
שמקבלי׳ וכשזפקק קבלה זו שהרב קולן ממקומו או ב+זה א,־פז רצטדט
לקבל רב לרן השתה פיה תחרש ובידם להפרד:

TS71

מה שכתב מהר״ת שיק חלק חו״מ תשו׳ טג כדק השאלה נאחד
מכפר שילה להפרד ורשיב פלוני ולא רלה בחברתם עוד בעמן
צרכי ה־שוב וכתב רכל הדרים נעיר א׳ הס שיתפ־׳ דתעיר מחברם טון
שצדט׳ זל׳ז ט׳ אבל הדרים בכפרים ישיב" הקשכ" אם לא עשו שותפת
אץ כאן ח?ב נו׳ אבל אס התחברו מדעם ומשו שותפים מה ל’ שיחפה
אלו או אחר׳ס ונעשו כשאי שותפי׳ ואי׳י לחלק בלי רצץ חבריהם דהרי
השחפת נעשה על עולמית דהרי אס הצער רוצים ל־חות את היחד לא
ה? ׳כולץ ואדעתא דהכי השתתפו וא״כ ת ׳ת היחיד א ׳’ לסלק איע ולהתפרד
מהם ט׳ז שהוא דד באופן שהי׳ עשיר תשוחפת [ובתשובת מהד״א ח",׳מ
תשובה רכיח הובא בעץ משפע אות מ חולק על?] ,ה״ע נעטר קהל
מילאה והכנסת דהצבור ידימים קיימים ושותפת עולמית עיי׳ חות יאד
תשר קמז ,ה״ה יחיד מכפי שהתחבר והשתתף להם הי׳ השותפת לכל ימי
ח? אבל במה שתכפרי׳ שותפי׳ למתא רק בקבלת רב לחוד אץ השותפת
בזת עולמית אלא על כל כל רב ורב שמקבלי׳ מזמן לזמן משי׳ שותפי׳
וכשהלך הרב ממקומו נחנעל אצלם השחפת זו שצדן הסכמה חדשה לקבל
רב אחר ותלד בי־צק בני הכפיים וכדבריו שכתב נחלק שד תש ׳ רכ״ד
הכיל ,ובר העיר שתם שותפי׳ יחד שותפי׳ פילמים נכל עמעם גס לעמן
קבלת רב הוי שותם׳ עולמים שא״א להתפדר והעיר מחברם ומשים לא
תתנודו וכמיש הרמניס בהלכות עט״ם ובמנץ העלית והנרשט מוכרחים
לה?ח עדרים אחר הנזב מי שנבחר עפ׳יי רוב דעית זולת אם רולי׳ למעת
מי שאיע הנק וראוי כדבר׳ כנהיג הכיל משא״ב בני הכפרים בקבלת רב
חדש תלי׳ ברצונם:

אמנם

אם אחר מיתה הרב בוחרים את בני הראוי למלאות מק־מו
אשר להרבה פוקקיס •ש לבע חזקה ברבנית מדכא ,ועכ״פ
ממנהגא ,ולפמ״ש בתשובת שואל ומשיב ח״ב תשיבה "ע נשם משי׳ למ״א
דחתע הוא כבע לערן זה והביא ראי׳ לזה מיש"' שנת דף כ״ג נזה י״ל
שכשאר זכותו להיויש אלא שהרב הריץ מקיגעע ר• כתב בעכתט דטון
שעכשו לא הרה מי שימלא מקימו מיכף היאיל וארח׳ ארח* וכיחש באשל
אברהם סימן מג ס״ק ב׳ אבל זה לאו מלחא דפשיעא דנדק שהובא באשל
אברהם הי׳ נשוחני שהרח ברם קטנים והחזיק אחר וכשהגרילי הובעץ
חזקת אביהם בזה י*ל דא״ל להמתין עד שיגדלו דרק במלכות בית דוד כתב
הרמנים בהלכות מלכים פרק א׳ שמשמרין לו המלוכה שהתורה זכתה לו
פד לעולת כמ״ש הימנים שם אבל אחר כל שאין ראוי עכשיו איל להמתין
וכיין שאפסק אחר אמדיק הואיל וארח׳ ארחי אבל בלא אפסיק אחר אפ״ל
דלא ארחי [וגס באפקק אחר יעי,׳ תשיבה נדבר׳ חיים חלק א׳ ירד חשו׳
ניב] ובכהן גדול שנמצא פקול דממנה אחר תחתיו וכשעבר הפקיל חוזר
לשירתו ול״א ארחי ואפיל כ? 1שלא נפקל רק על זמן מופע עד שיעטר
הפשיל שדניינן שאחיכ יה" ראוי׳ ליש ארחי א*כ בניד שמיד בשעת מיתתו
של הרב דל הסכימו לבחור איש שיקח בתו שיה•׳ הנק וראי׳ למלא מקימו
ויחפשו וימלאו בלי פכיב זק הרנה אפשר לימי דלא שיין נזה ארחי
ועריק צ״ע נזה לברר הענק" לכן הי׳ דעת• על לתנא אס •נחרו איש אשר
גחלי השיי יסכימו עליו שהוא ראוי והגק יתפשר מע״כ טי עמהס:

תשובה יא.

ע״ד

שאלתו.

מבואר

בימיא ת״יו סימן ד׳ דלא אמרינן ענד אינש דינא לנפשי
רק בחפץ המטרר לי שהוא שלו אבל אס כנר נתחייב לו
מכח גזלה או ממקיס אחר לא רכל שאין לו עעכהי על גוף החפץ אלא על
אהה חוב מצד אחר ששה איסור נמתדששהדץ לעצמו ותפסי שלא בישות
ביד כמטאד במרדכי פרק המעח ותביא ראי׳ (וברכות דף ה׳ דר״ת לא
כהן שיטש" לאריס" אף שירע שגנב לו כדקאמר מי שבק לי מדי א״כ
מדק לקח דעבר אינש דינא לנפשי׳ מ״מ כיק שלקח זמורות אחדות שלא
גנב לו האדוק קאמרי לי' שפיר בחר גנבא נגב ועעמא עמים ריק אותן
זמורות שלקח לו הארוס ה" מותר לו ליקח ממע בכל מקים שיעל להשיגו
כמו בן בג בג דאמר שלו היא מעל אבל גס זה רק כשנתברר לכו שהוא
מלו כדכתב המרדני נפרק הנחל נתי־א ב־היא שתא דהוי מנצו עלי׳ ני
הרי הא• אמר דדי הוא והאי אמר דירי הוא ם׳ וכתב היוררכי אעיג דענד
אינש רינת לנפשי׳ ה־מ בחפץ המבורר ויריע שהיא שלו אבל לא בריא כו׳
ושם היי טוען על אומו חפץ דאמר הן שותא דדי היא וברור לו רק הואיל
ולא אחנרר נערים לא מצי לשעבד דינא לנפשי׳ מטאר דלרין להיות ידוע

ותשובות

שהוא שלו וחפן מבורר אז עביר דיכא לנפשי׳ ומהר״׳ק שילש קס״א קשה
על המרדני דהא הן שברא דד ׳ה נא ■רוע בעדים שנגב האחק רק לדה
יד,־ע אבל לא לנו א׳נ אף אם הי׳ עען נ״׳ה על אותן ׳,מוטח פליק שנמס
לו האדוק לא הי׳ רשאי להחזיק בהן ואן כתב המרדני S3׳ המרח דאלו
ה? אותן זמורות עצמן הי׳ רשאי להחזיק בהן ויצא לחלק ראם מטדר
בערים יכיל נספיק אף עיי עכו״ם ושי הכאה אבל לתפיק בעצמו ובלי
הכאה מוסר אף אם איע ידוע נערים כל שהוא חפן מטרר אבל לחשק
בשביל שגנב או גזל ממון אקור אפי׳ בחפיקת נרידא כשש לדה נתר
גננא גנב :

לאולם

נס בחפן מטדר שיטל לחשק לי ולעשות דיכא לנפש" הוא
רק שאם הל□ יחבעע לניד יעשו כתולה ומתני תפיקתו לענין
שיתי׳ מוחק כשתפס שלא בערים או שיודע שהלה יתנעע לניד או אפ"
תופק בערים אנל יש לי ראי׳ שהיא שלו ולא איכפת ל" שיסבעע בביר
כי יניא ראי׳ שהוא שלו לכן כיין שהוא ?דע באמת שגזל ממע □חפן
בכה׳ג אפשר לומר שמותר לו לכחחלה לחשק ממע ולהחזירן עד שיתבע
ממע בב״ד ובשמים נקע זאת נקפק דאפ״ל שיריי ששה איסור נתפיקתו
חבל יחטל משמח חבילתו ט׳ אבל שיש׳ מהרייק דנכת־נ שחר ושנדא
דרי׳ה איירי שתפס בעדים רק דע דלא יתבע אוחו הארוק בניר כי יטש
מעט כמו שהי■ נאמת דלא תנש רק חכמים שכייז אותו בשביל זה לק
כחי המררכי שאלו הי׳ אותן זמורות בעצמן שגנב האדוק הי׳ כדק ששה
לתפסן כי שלי הוא עעל ואף אם האריק הי׳ תנש בביר ה" צרן להחזירן
ביש עדים שלקחן דלא מהימן אבל לנפשו .כרץ ששה ועד שלא חבש נב״ר
התשקה בהיתר אלא שתשקה ר׳ה □״ באיקד כיק שתפס זשרוח אחר"
והוא בכלל נזלה לחטוף מחברו ומאן שס לי׳ ולק אפ" אץ הארוס בא
לביד אין ני להחזיק ט מה לו נשל חברו לכן אמר" ל" בתר נננא גנב כר
ויש נתומיס:

לב?[“[

ניחא מיש הי־א״ש שק דף "ז בתא דקאתר ט ?קף צויבא
וורננן עביר דינא לנפש' בדלתא דפק־קא והקשה היא״ש הא
אף שהדבר בחר לו אין אדם דן דינו של קרוט וכ״ש של עצש ופייט מוניז
שר׳ יוקף אמר דצירנא מרבק עניד דנא לנפשי׳ דמשמע אף בא־ט אוש
חפן עצמו רק שיה" ברור לו שחייב לו שז שפד קשה דאין ק דץ לעצש
אבל באותו חפן עצמו ונותר כמו שכתב המרדה לאלו סי׳ גבי דה אותן
זמורות עצמן שגנב האריק ה״ כרץ
אף חס ידוע גס לאחרים שהלה גזל ממנו וכש שטדע העק
נם למשב ידידי נ" עביז אין היתר רק כשה" דק על חפן
ידוע שלקח ממט אבל איני רשאי לעשת דן לעצמו לחשק ממט משן על
שט ,ובפרט שלא בידיעתו דעט׳פ לרן להיות שאם הלה ירצה לחבש
ברץ יה" אפסי לי וכשלקח שלא בדיעתו ואיט ?דע כלום איט ?דעלסבש
בדין ,ונתומיס החמד נזה לא רק שהלה יה" אפשר לי לחבש ברץ אלא
כשתפס •לן מיד לביד לגלות נהם שתפס שיעשו דן הראוי ובכשג ה"
ספיקחו של דה ור׳פ שנאו מיד לביד ואמרו תפקס שלא יה" בכלל
מטלטל• ריתמי ושסביר ידוע לפי ונס הדין בזה נקחפק השמים כי לא מצא
נקרמיניס וה״ט באין □חפן מבורר דאגו בחפן מבורר עביר דינא
לנפש״:
יעקב שא משובה רציה יצא לחלק נץ אינש דעלמא לצויבא
מרבנן דתא אמר ר׳ יוסף שק דף ייז צורנא מרבק ענד
דיכא לנפש ׳ במלהא דפקקא ל" והרא״ש הקשה ע״ז שם אף שהרץ נמר
לו אבל איט ברור לאחדים ואיכא חילל השם נדבר אמנם כשתפק שלא
בער" דאית לי׳ נוט ליכא חילל השם בדבר שתר לת״ח לםשק אפן!ו
לכתחלת לק תפק דת לכתחלת ותפיסת דיה ה" אומן זשח׳ עצמן כשש
הב״ח ונם מהרש ׳ל בישיש שהחדר לכמחלה אף בחפן מבורר שרה גני
ת״ח להתיר וגס בזהיז דאין רץ ת׳ח אפשר לעק זה שנלא״ה רוב אחרוט׳
מקילץ בכל מק לחשק יש רץ ת־ח אונס גם השבית יעקב כתב דבר?
רק נחפן מטלר שמהרש״ל מחמיר לכתחלה למשק אף נחפן מטרר אבל
נת״ח שרה ומדע דהא הרא׳ש בשק הקשה ב׳ קיש?( ,א) אף שהדן
ברור לו אבל איט ברור לאחרים ואיכא חילל השם (נ) ושד תא אף שהדבר
ברור אץ אדם דן רץ־ של קמט וכיש של עצינו ובשש השמי׳ דכיון שתפס
בעצמו רש לו מגו ליכא חילל השם אכחי קו׳ שני׳ אינה נמשנח אבל טון
שעון ישטת יעקב הי׳ על אומו חפן עצש ליש אץ דן לעצתו כש בריס
אס חפק אותן זשרו׳ בעצמן שה" ששת כרץ וקשה רק קו׳ א׳ של הראיש
דאיכא חילל השם על זה כתב השט* ,מאחר שתפק שלא בעדם ואית ל"
מנו ליכא חילל השם אלא יקשה נבל השטיי מים בשם ב״ח שריה תפק
אומן זמוח׳ עצמן מלבד חוטאי בלשון הש״ס מי קשניק לי שטיש הא
קגנב טלה שגונב ?תר מכדי חלקי מבואר שלא לקח אותן זמוחת עצמן
מנו שהוכיח כן המרדכי נפי המניח מלשון זה דש״ס דלא לקח אותן זמינות
עצמן ושד דאק לקח אותן זמורות עצמן וכדין עשה אשר נס למהרשיל
נוותר למ׳ח לכהחלה בחפן מבורר איב למה הוכיחו אוחו חכירס ונאמר
על? ה״ט דאמד אינש בחר גנב גנב נס החילק בחפן מטרר בץ אינש
דעלמא לת״ח לא משיש מסתימת הפיקקים ברמנים פ׳ב מקנהדדן וביזימ
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שאלות

♦

גהרי אפרסמון ח׳ חוש״ס

נן׳ ד׳ דמשמע דאין חלק ותך דר׳ •ושף במועד קטן הוא רק לעכץ נדד
ונירש הרא״ש שס נשם דת ולא נזכר נש״ע רק בירד לעק נדו• ועכ״פ
לכ*ע רק נחפןמבירר יוכל לחפוש ולא שיחפש בשטל מיט אפילו כשיודיעו
שחפק מכ״ש בלי ידעתו ולפורש דלא כשט״י שינוח היקש נם בחפץ
מטרי יש להחמיר לכחחלה ואף נתדז:

ו

ואת

שיש לחוש שנמשך זיון חי• פלוני ילך מסתיו לטמזן כי הוא פזק
אבל גס נכה״נ רק הביר ׳כילי׳ לעכב ממון אם רואה הריץ שהלוה
י
יפריח הממון כמבואר בחי־מ קי׳ ע״נ קרף דד מי שיש לו שנו״ח על חניו
כד וכן בלוה לזמן ונסיך הזמן רואה העלוה שהלוה מבזבז נכקו כי׳ שומעץ
לו וט רנדא שמזה שאמרו שמעקלץ לצורך נשחרבב המנהג לעקל המפות
אעם״ שאץ בו צורך אבל רק ע״י

נ״ד :

תשובה יב.
נ*ה פונונאק חימ׳ז

שלו׳

לידידי הרבני המופלג חדש מרה שמואל זנוול קליין ני?

נעימות

נימינו הניעני ושמחח׳ בדברו והנני לו לחוח רעמי שירש
דברו הקשה לשינווח החוק׳ ריש פרק קמא דפשחיס דמי
שאץ לו קרקע פנוזד מפקח והכתיב וכי יגור אמך גר ועשת פשיז ער אץ
לו חלק באדן ואי שקנה קרקע הא קנץ פירוק לאו כקנין הניף דמי וחיזר׳
גיונל ואי שירש אשחו הא ירושה הבעל לאו דאורייתא ונצליח דף מ׳ הקשה
לד׳ אמי דאמר « שאץ לו קרקע אינו עולת לראי" והא גבי הקהל כשיב
ערך ואץ משכחח שיה,׳ לנר קרקע ותירץ דמשכחח כשנשא אשה והי׳ ל
קרקע דליה לו בן ומחת האשת ודשה הנן ואח״כ מח הנן דישו אביו
הגר ותירץ זה לא שיץ כאן ודוחק למר דהקרא איירי כשירצה למשוח
פקח שישאוי אף שאץ לו קרקע אלא שאינו מסו״ב וחדן עפ"' מיש בביוך
נופם דהזיכה מהפקר אינו חתר ביובל וראי׳ מרמב׳ם דפקק ירושת היעל
יינק מ*מ איט חתר בזבל דהפקר ב״ד הפקר וה״ה הפקר שהפקר הנעל
דבר א״כ משכחת לנר קרקע שזכה מן התפקר אך דחה ראיות ברוך טעם
ישאג* הפקר ב״ד שיצא לגמרי מרשותו משא״כ הפקר שמפקיר הבעל דבר
שהוא מטעם נדר לשינת׳ הרמב״ס ואינו פישה קנץ ונשאר פריץ ניסוהו
כודש בקציס״ח קימן רע״ג והביא מצ״כ נ" ראי׳ להיפך מב״ב דף קי״ג
דקאמד הש״ס מניין שה•׳ לפנחס שלא הי׳ לאלעזד וקאמו זניט זבץ לא
מצד׳ אמרח דא״כ נמלא׳ שדה חוזרת נזבל וצדיק קטר בקרקע שאיט שלו
קשה טמא שפפחק זכה בקרקע מן ההפקר שא־ט חוזי בזבל אלא וראי
שנס הפקר חתר בזבל ומחק בזה קש" הגאון ר׳ דוד דייטש זל״ל שתיבא
בחתם קופר אמאי מכשירי פקח דוחה שבת לר״א טמא הואיל ואי בעי
מפקד נכקי׳ ואץ ל קיקע ופטור מפקח וכדקאמר הש״ק בשבת דף קל״א
ז־אץ מכשירי ציצית רוחה שנת הואיל ונידו להפקיר׳ ובזה ניחא כיין שהפקר
חוזר בזבל שפד מקלי יש לו קרקע נרב תיכן דבריו:
נצלח יצא לחדש בפי׳ דברי חוס׳ שלא המנווט לומר דמי שאץ
ל קרקע פטור מפקח הה אץ pp״ למה לא קיים ריב״ב
מלת קרנן פקח דהא ה" נדרך רחוקה ופטור ולא מלט שיתי׳ מחריב
לעלות ולהתקרב קדם זמן הפקח וביו״ד שמניע ה־,מן הרי הוא בדק רחוקה
אלא כמנתק לתק הקש" למת לא עלה ריב״ב לרגל שזה מלה על כל
ישראל לעלם ממקומו לירושלים וננ״ז הדל שלא הי׳ לו קרקע ומי שאץ ל
קרקע פטור מראי׳ וכק שלא עלה ממילא שפטור מפקח אבל מי שהוא
ררושלי׳ ודא* שח״ב נפקח אף שאץ לו קיקע וממילא דאיכא ידוב עשיות
פקח ער שהוא בירושלים ואס אמנס שזה פי׳ חדש בדברי חיק אשר בעשנה
למלך לא פ" קונס במשוי תתק קופר בדד ואייח ותשר מהרי״א שהביאו
קר הגאון ד דוד דייטש הטל וחדל כל א׳ לפי דרכו לא פדשו כפי׳
הצלח דלפרושו לא קשה קש" זו אבל כדברי הצלח מביאי בפקקי הוק׳
אוח ט׳ וז״ל אץ לו קרקע או זק או בח־״ל פטור מראיה ד״ה מאלה עכ״ל
הרי שמלן כוונת דברי חיה׳ שור שאין ל קרקע פטור מראי׳ וה״כו לומר
דסק׳ פקקו הלכה כט אמי לקמן דף ח׳ דלא כרב שחונק עלו שם הרי
מבואר כפי׳ הצליח שכוונת תוק׳ להק למה לא עלה רינ״ב לינל ולא על
פקח אלא שממילא כזן שפטור מרא" פטור מפקח ואלו נפי הבנה הפשוטה
בדברי חוק וכפי שהביט החת״ק וחשד מהרי״א ור״ד דייטש הי׳ לבעל פקקי
חוק לציץ פקק הזצא מדברי יצק ,שמי שאין ל קרקע פטור מפקח ונעל
פקקי תוק הי׳ נאין קדמון מרי מפורש כפ" הצלח גס נש״ק דלקמן דף
ע׳ ע״ב מבואר •היד׳ בן דדוהא׳ וגנו הדש הוא ונע והלך ויקב לו בדריס
דסק מירושלים שלא לעלות לרגל ויתחייב בפקח ובחגיגה:

לב^ול

אבן הקשה למה לי קרא רחצי׳ ענד וחצ׳ בן סטן פטור מחמת
קש לו אדון תיפק ל" מהיכן יש ל קרקע ואי דקנת או דטחן
לו במתנה הא בזמן שהיובל טהג למ״ד קכץ פירוש לאו כקנץ הנוף דמי
לא הו• ארצך כמו במרים ותיק דpא אחי □מן שאץ היובל נוהג כנן
נניח שט ולאחי שגל שננרם אפי׳ בניד גם הקשה מאץ ה" ל לגר קרקע

ותשובות

נא" שיתחייב בהקהל ותיק נזק קובל ביובל ראשון לדעת סימנים בכל
יובל ראשון למכר הדל קה׳ג :

QJ

יש למר לפמיש הישנים ט׳ב דף קלו גרב בד״ה מביא ואינו קרא
דנתנאת חייב דכתיב אשר תניא מארצך דאיצך קריק נ" ותיק
הקשו דאי קריק מארצך משום קטן פדות אמא׳ איט קרא ולהוי נור
קירא על האדמה אשר נחת ל וכתב נקציה״ח קמן רטז קנט ה׳
ליישב עפי׳ שיטות רטט אנעדור הכהן לרק שתובא בתשובת הרא״ש
כלל לה וזיל 'ואותה ששטט אץ אדם יוצא "ה ביוסראשץ נללט של חברו
אע׳ג דהיב לי׳ בפירוש הנאש שימישו דהיינו נטילס לצאת ט לא נפיק
עד דמקט ל" קטיח הגיף לשעה לכל הפחית התם תיט דכתיב לכם עשלכם
דקי׳ן הגיף קני ולא בהנאת שימש לסר וא״ח הלא מתנה נטע להחזיר קק
סירות בעלמא קרי לה בפרק יש מחלין ונפיק בי׳ "׳ל דלהט ק" ל" קנץ
סירוס שאיט ימל לאכלו אבל מיהו קטן הגוף לשעה מקרי ובתכי קני
דולקחתם נכס משלכם בשעת לקיחה קפיר רחמנא קהי׳ משלו ותא א־כא
והכי מקק התם גהט׳ דאפילו מאן דסליג במכירה ואכילה לורפק טע לא
סלדו דנפק ולפ״ז ניחא כזן דניובל קנץ סירות לשעת הד ורשאי לחפד
ער הזבל כמ״ש הרמנ״ס וראנ״ד אלא לפי שאיט קטן נטלם ק׳ ל" קנץ
פדות ואם ק מביא כזן דכתיב אשר חטא מארצך וא*כ בשעת הנאת
קפיר רחמנא שיה" מארצך וקני נזה קהי׳ בשעת הבאת שלו ממש וכמו
באתרוג דקדק בקט; הניף לשעת ולקחתם משלכם ואיט קרא על האדמה
אשר נתת לי כיץ דהאדמה השתא איט שלו אלא לשעה לא הר אלא קק
פירוה עכיד יגיש:

ל^י

זה "׳ל דתיק אזל׳ בשיטת זו ואף רקנץ פירות לאו כקנץ הנוף דמי
עכ״ז כשלקח הגי קיקע אף שתקרת ביובל והוי רק קנין פדום
לפי שאינו קנוי קטן עולם אבל כיון שהיא ק:ץ לשעה ורשאי לחפור בו
בירוח שיחין ומערות עד הזבל א״כ בשעת עשיית הפקח יש לו קרקע.
ותקפידא קהי׳ לו קרקע בשעת עשיית הפקח כמו שהקפידה הסרה קהי׳
בשעת הבאה מארצך שלכן מביא !•pp׳ הצל״ח מנק דכתיב בקהל קשה
לאותן שיטו׳ שקל קכץ לשע־ לא הוי קטן הגוף ושאקר נחפור ט ולא
קריק מארצך משוס קנץ סירות איך יפרק דברי ט אמי שמי שאץ לו קרקע
אינו עולת לראי•׳ והכתיב ולגרך ואם שהצנ״ח לא נתקין להקשית הקיש"
לשיטת זי דתא מתרץ קשיהו דר׳ אמי קל קנץ פדות כקנץ הניף דמי
ולכן תשמיט הרמט׳ס דינו דר׳ אמי מקם שקלקנץ פדות לאו כקטן הניף
דמי ולפמיש אץ תירוצי עולה לק׳ הרמנ״ם שפקק דמותר לחפור ט טרו׳
שמזין וממתח וקטן לשעה הוי קטן הגיף אבל ק׳ הצל״ח קשה לאיתן P״
שקל קטן לשעה לא הוי קטן מיס ק׳ מע״כ נ" מיושב דיל שתוק קל
כאת! שיטות דע"׳ קנץ לשעה שמותר לו לחפור נו טרוח קחין ומערות
שלו מקרי ומשכחת קקע בנר:

ועיין

רץ נדרים כ״ט ע״ב שהקשת אם נימא דקנץ לזמן הר קק הגוף
(נשכחת הבאת בכירים וקריאה נם במוכר שדהו בזמן שהיובל
נוהג וק באחים שחלקי עלדעתאדהט ולמה אמד ר״ל בקתס המוכר שד0
טובל מטא ואיט קרא ור׳ יוקף אמר אי לאו ראמר ר׳ מחנן קנץ פדיה
כקרן הגוף דמי לא משכחת דמ״תי בכוטם אלא חד נר חד כו׳ הא
שפיר משכחת כשמוכר בפירוש קהי׳ להלוקח זכית קה״ג קרקע עד הזבל
וקציה־ח מתק זאת בדבריו שזכרט שנתן טעם לחלק בץ הבאה לקראה
אמכם אפילו טמא שמכאן ראי׳ דקהיג לזנק לא מרך׳ אלא קטן פדות וזה
כקטר הירושלמי שהניא במשנה למלך פי״א משמיטה וזבל דהלוקח שדה
אקר לחפור בה בורות קחץ ומערות אבל בנ״ב דף קי״ג מניאר דמותר
לחפיר בה בורו׳ שיחין ומערות דקה״ג לזמן הר קטן הגיף מדפריך הקק
זטט זבן לא מצי׳ אמרת נמלא שדה חוזרת בזבל וצדק קטר בקבר סאיט
שלו והקשת נמל״מ פי״א משמיטה היפק ני׳ כיון ששרה חוזרה בזבל אץ
לך קנד גדול מזה קטרח מת שאקור לפטמו ומת שתזץ שהמוכר נתן
רשות לפנחק דחה החתם קופר חלק ששי מק׳ ל״ז דאי קד אקר לשטח
וצריך להחזיר הק־קע לנעלים כמות שהיא אס •חט לו הבעלים רשית הו״ל
כמוכר לצמימות וכתיב והארץ לא תמכר לצמיס׳ וחחה״ק חלק דד תק׳
של״א דחה תירוצו עוד באופן אחר יע״ש ומנח ק׳ זי מוכח מקני׳ זו דמושר
לחפיר בת טרו׳ קחץ ומערות וא״כ קניו׳ חליקיח הן ושיטה זו דקל קלן
לזמן הר קנין הגיף הוא לפי קני׳ דב״ב ועיי׳ חתם קסר בדד שם שכתב
ג׳׳כ דמקוגי׳ דב״ב מוכח שיכיל להניא נקרים:

ב) מת שממה מעלרו ט על ברוך טעם שמדמה מפקד שדהו להפקר
ניד לשאט ושאני דהפקר ט׳ד אלים דיצא לגמד מרשותו ואם דפי׳
הפקר ב״ד מאלה הנחלות יש נכחם נס להכטק לרקת השט כמבואר
גרשנ״א גגיטין משא״כ הפקר שהפקיר הוא עצמו שלקטו׳ הרמט׳ס הוא
מטעם נדר ואינו עושת רף! ולא יצא מרשותו כמ״ש קצית״ח קימן רע״ג
דלא יצא מרשותי אלא דא" לחזור ט מצד אי׳ בל יחל ילק כשמת הד הוא
סל היה־שיס שאיק מחוייטן לקיים כרוז כמ״ש ט־מ״א קימן רניב:
ודאי לפי דברי הקציה״ח אלו חילק רב בץ הפקר ביד להפקר
שהפקיר הוא עצמו אבל אץ הכרח לשעבד רבד ברוך טעם
לדברי קצוח״ח אשי הנאים אחרז דחו דנרז בשתי ידם בחתם קפראר׳ח
חשובה

ג
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ולדבריהם גס נשים מצווח מאחר שזה איסור בפנ״ע,

רשוח לרופא לרפאומו! ,ועי' להלן דף פד :אום א׳ באב שנתן

ועי׳ נמנ״ח נסוף מצוה א׳] שכחנ ליון כסריס שא״י לקיים
פ״ו אס מצווה על זה ,וכמב דמלוי בהנ״ל דלפי מוס׳
מאחר דאינו שיין בס״ו אינו שייך גם כאיסור הש״ז,
אכל להרמב״ן והריטב״א זהו איסור בסנ״ע ולכן שיין

רשות לבנו לרפאופו] ,אכל משוס גזל ודאי ליכא.

גס כסריס.
ולדבריהם לכאורה א״א לחלק כין קכיעוח לאקראי,
וצ״ל כמוש״כ המוס׳ ביבמות שם דאף אם
יש איסור בהש״ז מ״מ עצם המעשה מומרח ,ונפק״מ
כלא הוציא זרע עיי״ש ,וכר״ן כאן כחי׳ הוסיף כאן דברים
כזה עיי״ש.

ובאמרי כינה [אה״ע סי׳ ח׳] הוסיף כזה נפק״מ כש״ז
שיצא כאופן שאינו ראוי להוליד ,דלמוס׳ דמלוי
כפ״ו כל שאינו כאופן ששייך מזה פ״ו אינו חייב ,אכל
להרמכ״ן חייב ככל אופן עיי״ש.
ט .שם ,א״ר חנינא עוכר כוכבים שהכה את ישראל

־-חייב מיתה שנאמר ויפן כה וכה וכו' ,וא״ר
חנינא הסוטר לועו של ישראל כאילו סוטר לועו של
שכינה וכו׳ .כמנ״ח נמצוה מט אוח נו] הקשה מכאן על
מש״כ הרמנ״ן [מובא לעיל דף נו :נענין מצות דיני[] דכ״נ
החובל נמכירו חייכ מימה ,ומאחר שגם ככ״נ הדין כן
א״כ מה חידש רב חנינא כעכו״ס שהכה ישראל והניח
בצ״ע ,וכאממ מפורש כן כר״ן בחידושיו דלאו דוקא הכה
לישראל אלא גס עכו״ם ככלל ,ועיי״ש שכל חוכל ככלל
גול הוא אמנם לשון הגמרא צ״ב.
ואפשר דמאחר שהוא מדין גזל לא שיין זה אלא כאופן
שמצד דיני ממונוח אסור להכומו ,אכל אס
הישראל הוא עבדו של הכוחי וכהא דהמצרי ,דמצד דיני
ממונות שיכול לכוסו לעכוד היה יכול גס להכותו לזה,
ונזה חידש רני חנינא דמאחר שהוא ישראל אינו יכול
להכותו ,ואפשר שזה ממכאר עפ״י מימרא השניה דר״ח
דהסוטר לועו של ישראל כאילו סוטר לועו של שכינה,
והיינו דהכאת ישראל נאסר מצד ככוד שמים ,ולכן לא
מהני זכות ממוני לזה ,וכל שהעכו״ס מכה ישראל חייב
מיתה דנחשכ כסוכור לועו של שכינה.

ולבאורה י״ל עוד נפק״מ נזה שאם מוחל הישראל
להעכו״ם ונותן לו רשות להכותו ,דמצד גזל
ליכא אכל מצד כבוד שמה איכא ,אמנם אפשר לדחות
דכל שנותן לו רשות להכוחו לא נחשכ הכאה אפילו לדינא
דרכי חנינא דלאו הכאה מיקרי ,ואינו אלא כעין נותן

ולפי״ו יש מקום ליישב קושית החלקת יואב כקונטרס
קנא דקשייחא [קושיא יח] ,וז״ל" :תמוה לי על
החי׳ הר״ן כסנהדרין דאף עכו״ם שהכה חנירו חייב
מימה דחנלות הוי כמו גזל דמייב 3״נ מב״נ [ולעיל נבר
נתבאר דוהו גם שיטת הרמב"[] ,דא״כ למ״ל קרא דשופך דם
האדם כאדם דנ״נ נהרג על העונרין [לעיל « ,]:מיפוק
ליה דחייב מימה מכח חכלת האס ,דהרי כיון שהפילה
הרי חנל נאמה ,ויותר מזה כתב הר״ן כיומא נדף פב].
דמפלת היא נמצאת כסכנה" וכו׳ עכ״ל.

ולפי הנ״ל א״ש דמאמר שאיסור מכלה כאמו הוא משוס
גזל כל שהוא מרצונה ליכא איסור ,אכל משוס
רציחת העוכר חייב דאין להאס זכות כהריגת עוכרה,
שהרי אפילו להרוג עצמו כמכ הר״מ [פ״ב מרוצת ה״ג]
שאפילו ההורג עצמו חייב מימה ,כש״כ בעוברה.

-------שלא-\ו י —.אמר ר״ל- K
המגביה ידו על ,חבידו אע״פ
שם,

הכהו נקרא רשע .ומכואר דבעצס הרמת יד
ככר יש בו איסור ,דאל״כ לא היה נקרא רשע ,וכן מכואר
בר״מ נפ״ה מסו״מ]" :כל המכה חנירו דרן נציון הרי זה
עובר כלא מעשה וכו׳ ,אפילו להגכיה ידו על מכירו אסור
וכל המגכיה ידו על חכירו אע״פ שלא הכהו נקרא רשע",
הרי דיסוד הדין דר״ל נלמד דיש נזה איסור ,והחומרא
של האיסור הוא דנקרא רשע משום זה [ועי׳ בסמ״ע סי׳
לד ס״ד דהנוונה לאיסור דאורייתא].

וישל״ע אם האיסור הוא משוס עצם הרמת היד ואפילו
אם אין דעתו להכותו [והיינו דיש בא! איסור תדש],
או דהאיסור הוא משום דמכין עצמו להכאה ,ומלשון
הר״מ שצירף דין זה לאיסור הכאה משמע שזה חלק
מאיסור הכאה ,והיינו משום דאסרה מורה גם ההכנה
להכות.

ובזה מכואר לשון הר״מ שהוכא לעיל שכמכ המכה
חכירו "דרך נציון" עוכר כל״ת ,וכמכו האחרונים
[קוק הערות סי׳ ע׳] דכא למעט דהכאה שלא כדרך נציון
אין בו לאו ,ומה״ט כתב החמד״ש [נתונות דף לב ].דהמאנס
את הבתולה אין בו משום לא יוסיף דאינו דרך נציון,
ולכאורה גדר זה של דרן נציון נלמד מהא דשני אנשים
נצים ,ואף דלא היה הכאה אלא הריס ידו ,וע״כ דזה
דין אחד ,ולכן אס במרים האיסור הוא דרך נציון כדכמיכ
נצים ,גם בהכאה האיסור הוא על דרך זה.
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__נןיח
וצזן״ק דלא מצינו נשום מקום שיש איסור כשמכין עצמו
לעשום איסור ,וכל האיסור הוא רק כעושה ממש
ולא במכין ,זולת במגביה ידו ,ואפ״ל למש״כ החזו״א
נםו״מ סי׳ יט] דאיסור הכאה אינו משוס ההפסד לחבירו
[ולכן לא הוי ניחן לתשלומי!] ,ואינו אלא משום עצם "רשעת
המעשה" ,ובזה מובן דהמגביה ידו הוא גס בכלל זה,
ודבר זה שמבואר כאן מתחדש "מקרא" רשע.

והנפק״ט בזה לכאורה להא דאיתא בב״מ נדף עא].
דהקורא לחבירו רשע יורד עמו לחייו ,הרי
דמשום דקראו רשע שלא כדין מוחר לירד לחייו נועי׳

בראשונים שם הגותה] ,וכאן
כבר נקרא רשע ,ומעמה
שלא כדין ואינו יכול לירד
קורי! אותו רשע

משום דהגביה ידו על חבירו
כל שקוראהו רשע לא עשה
לחייו ,ועי׳ בהגה׳ שם דבאלו
ברבים ,והיינו כנ״ל.

וישל״ע אס רק לענין זה שמוחר לקרומו רשע הוא
דנקרא רשע ,או דיש לו דין רשע לכל מילי
ודינו כאינו עושה מעשה עמך ,ולכאורה יש להביא ראייה

מהא דאיחא בשו״ע נסי׳ לד סעיף  pדהמריס ידו על
חבירו פסול לעדות "מדרבנן" ,ומבואר דמה״ח לא נפסל
ואף דכל רשע פסול לעדוח וכמבואר בר״מ נפ״י מהל׳
עדות ,עי׳ לעיל דף  ,].0וע״כ דאינו רשע גמור לכל מילי
אלא "מקרא" רשע ,ונפק״מ להנ״ל שמומר לקרוחו

רשע.
ולפי זה יש ליישב מה שהעיר הגרי״ז נמובא בכתבי הגר״ס
אות שט] דלמה נעשה רשע במה שהרים יד על
חבירו ,הרי כתב רש״י ריעך "רשע כמותך" ,והרי ליכא

איסור הכאה ברשע !דהוי אינו עושה מעשה עמך] עיי״ש,
ולפי הנ״ל י״ל דהשני לא הוי אלא רשע "כמותך" ,והיינו
דלאו רשע גמור אלא "מקרא" רשע ,ולא יצא מכלל

תכא

אמנם אף שנתחדש בזה דגם בלי הרמת יד נקרא חוטא,
אבל שם היו רגילין בזה ,ואפשר דדוקא באופן
זה נקרא רשע בהגזמה בעלמא וכלשון רש״י שהיו מגזימין,
ובמריס יד נקרא רשע אפילו בפעם אמת.
ולהלן אימא דקץ ידו מאדם שהיה רגיל להכות ,ובתוס׳ 1
כתב דזה מדינא ודוקא ברגיל בזה ,וי״ל דכל
שרגיל בזה עובר בשניהם דנקרא רשע וגם חוטא ,ולכן

החמירו בו בקציצת יד.

יב .שם ,ואטד ד״ל עובד כוכבים ששבת חייב מיתה
שנאמר וכו׳ .ופירש״י דזה אסור אפילו בימי
החול ואפילו שלא לשם מצוה דאסור להו מנוחה בשום
אחד מן הימים ,אמנם ברמ״ה כתב דהאיסור בשאר ימי
השבוע הוא משוס דבודה שבת מלבו ,שקובע דזהו יום
של שבח דודאי לשם ע״ז נקבע ,אמנם מינח בשאר ימי
השבוע אבל בשובת בשבת עצמו הרי לא נקבע לשם ע״ז
אלא עושה כדרך שישראל עושין ,ובזה האיסור הוא משום
דהוה ליה כגזל נגמל השנת שמיוחד לישראל] ,ומבואר דחלוק
האיסור בשובת בשבת מהאיסור של שובת בימי המול,
דבשובת בימי הסול הוא משום דקובע שבת לעצמו ,ובימי

שבת הוא מטעם אחר.
והגאון בעל ההפלאה [נפי׳ עה״ת נפנים יפות] כתב לחדש
דבב״ג שהלילה הולך אחר היום הוי האיסור רק
בשובת ביום שבת ובלילה שלאחריו ,אבל בשובת ליל שבת
ויומו אין בו שום איסור ,ולכאורה רק לרש״י שהאיסור
משוס מנוחה שייך לומר דב״נ יש לו דין אמר והולך
הלילה אמר היום ,אבל להרמ״ה שהאיסור הוא משום
גזל שגוזל שבת מישראל ,הרי כל שעשה מלאכה בליל
שבת לא שייך לומר שיש כאן גזל ,שהרי לא מקיים השבת
של ישראל ,בובעצם חידוש ההפלאה עי׳ מש״כ נשו״ת הגרעק״א
נהשמטה לסי׳ קכא].

עושה מעשה עמך ,ובזה אכתי איכא גביה איסור הכאה
ודו״ק.

יא .שם ,זעירא א״ר חנינא נקרא חוטא וכו׳ .ויליף
מהא דנני עלי ,ופירש״י דזה שלקחו בחזקה
הוי כמרים ידו שהיו מגזמין להכות ,והיינו שהיו מכוילים
אימה לאלו שלא נתנו להם המתנות ,והתרוס שיכו בהם,
ומבואר דאף שלא הגביהו ידם בפועל ,כל שהגזימו להכות
ג״כ חוטא מיקרי ,וצ״ע דבר״מ לא הביא חי׳ זה ,ואפשר
דברשע יש נפק״מ כנ״ל נאות י׳] שאסור לירד לחייו
כשקורהו רשע ,אבל בחוטא איו נפה׳׳מ לדינא.

וכשו״ת בנין ציון ני׳ קנק כתב לחדש דחלוק מצות שבת
של ישראל להאיסור שביתה לב׳׳נ ,דאף דאיסור
מלאכה דישראל נלמד ממשכן ,אבל האיסור לעכו״ס לשבות
ענין אחר הוא ,והכוונה בזה דצריך לשבות מטרחח
המלאכה ,והנושא משא כל היום ברה״י אף דבישראל אין
בזה איסור מלאכה מ׳׳מ לגבי עכו״ם לא נקרא שביתה,
ולכאורה מלוי ג״כ בהנ״ל ,דאס האיסור הוא משום שגוזל
שבת של ישראל לכאורה לא שייך אלא בעושה מעין שבח
ישראל ,אבל לשיטת רש״י שהוא משוס מנוחה יש לחלק
כנ״ל.

נעימות נצח  -סנהדרין דישון ,צבי הירש חיים בן שמואל עמוד נ ס (436הודפס ע״י תכנת אוצר ההבניה
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בשאר כל אדם צער ואונאת דברים  .וע״כ דמזה נראה
כוונת התורה להזהר בהם הרבה מאד .ה; בדברים
הן בהנהגה עמהס לשמיר עצמו ע״צ היותר שלא יבא
גס שלא במתכוון לענותם ולצערם .מפני שהם תשי
כח ונמוכי רוח כמ״ש רש״י ז׳יל והחינוך .וז״ש הרמב״ס
חייב להזהר ביתימים ואלמנות בסתם .ולא כתב
להזהר מלצערס .רק אמ״כ כתב וכל המקניטן ומכעיסן
עובר בל״ת .וכונתו ז״ל שיזהר בדבריו והנהגתו עמהם
תמיד שיהיה בכבוד ורכות  .בכדי שלא יבוא כו' כמש״ל
והרחקה יתירה כזו שייך רק ביתום ואלמנה  .ולא
בשאר כל אדם .ומש״ה יש בהם דין קדימה בב״ד
לדון כמ״ש בחו״מ סי׳ ט״ו ובחכ״ש בחו״מ שם כתב
ליישב קושית הד״מ אהא דפסק העור בשם הרמב״ס
דאלמנה קודם לת״ח  .ובש״ם פרק בתרא דכתובות
<ק"ה) מוכח דאף לדין יתום ת״ח קודם .ותי׳ דע״כ
אין חיוב להקדים דין יתום רק באם הוא התובע .דאז
כיון דאינו בר דעת לעמיד על נפשו .לכך אס יראה
שדוחי; אותו יהיה נפשו עגומה שיאבד מעותיו שיסבור
שאין הב״ד רוצי! להזדקק לו .אבל באס היתום הנתבע
אין חיוב להקדימו .דבזה א־ן צער ליתום עכ״ל .ומ״ש
הרמב״ס והחנוך בענין הכבוד ודברים רכים .דלכאורה
די בזה שיזהר שלא ידבר קשות ולא יבזה אותם .אך
י״ל משום הרחקה וכעין שכ׳ הרמב״ס פ״ב מה״ד ה״ב
מי שהוא בעל מימה ירגיל עצמו בקצה אחרון עד
שאם הוכה וקולל לא ירגיש כלל .וילך בדרך זו זמן
מרובה עד שיתעקר החימה מלבו .וגבה לב ינהיג
עצמו שלא ירגיש בבזיון הרבה .עד שיעקור גובה הלב
ממנו ויחזור לדרך האמצעית שהוא דרך העובה עכ״ל.
ובשאר כל אדם ג״כ יש להזהר שלא לדבר קשות רק
בנחת אך לא בדרך הרחיקה כיתום ואלמנה  .ואולי
משמעות הרמב״ם והחנוך דגם זה מה״ת .אך אינו
עובר בל״ת כ״א המקניע; ומכעים; וצ״ע בזה ;
(ה) הבאת חגירו
פ״ה
בגכג׳ (כתובות ל״ב סנהדרין
מכות ט׳) דעובר ולוקה בהכאת חבירו
שאי״ב שוה פ־וטה מקרא דלא יוסיף .וז״ל הרמב״ם
פ״ה מהל׳ חובל ומזיק כל המכה אדם מישראל בין גדוג
בין קט! כו׳ דרך בזיון ה״ז עובר בל״ח .שנאמר ארבעים
יכנו  biיוסיף כו' ק״ו למכה את הצדיק כו' עכ״ל.
וכ״ה ברמב״ס פט"ז מה״ס הי״ב וז״ל ואם הוסיף
־רציעה כו' .וה״ה לכל מכה את חבירו עובר בל״ת
׳*נוקה ק״ו לשאר יבנ אדם עכ׳ינ .ולכחודם םא קי"✓

מבואר

למבין

דאין עונשין ואין מזהירין מן הדין .ואס באנו לומר
דבכה״ג אינו אלא גלוי מלתא .וכמ״ש בגמ׳ (סנהדרין
ע״ו) לשיטת אביי .וכ״פ הרמב״ס להלכה דמייב על
בתו .אמנם אינו מבואר אה דעתו כאביי לענין עונשין
מהדין במקום גלוי מלתא .או די״ל דסובר כרבא.
ובזה גס רבא דס״ל א״ע מן הדין גס במקום גלוי
מלתא .מ״מ בבתו חייב משוס גז״ש דהנה הנה .
אבל ראיה מגמ׳ (שם נ״ד) דאיתא וקמיפלגי בפלוגתא
דאביי ורבא עי״ש .והרמב״ס פ״ד מהל׳ שגגות ה״א
פסק דהבא על אביו חייב שתים .וזה כאביי שם מדי!
ק״ו מאמי אביו משום דעינשין מה״ד במקום גל״מ.
אמנם זה אינו דברש״י שם ד״ה גלוי מלתא כ׳ דבת
בתו הקורבה שלה מכח בתו .וה״ד עונש מה״ד כגון
אחותך בת אביך או בת אמך כו׳ דזה קורבא בפ״ע
כו' עכ״ל .וה״נ אף דבאמת לא גרע זה שלא עשה
שים עבירה לחייב עלה מלקות מזה שנתחייב בעבירה
מלקות .אף כשנאמר הסברא כמ״ש בגמ׳ כיון שנקלה
ה״ה כאחיך .מ״מ אינו עדיף מבעל תשיבה מיראה
דזדונות נעשו לו כשגגות .וממילא שפיר הי״ל ק״ו ולא
גלוי מלתא  .ועוד תמוה לכאורה דלמה לנו הקרא
דלח יוסיף לחייב על המוסיף יותר מארבעים מסר
אחת מצקות  .הא בלא״ה עובר בבל הוסיף כמו בחמשה
טוטפות בתפילין וכיוצא בו ולוקה ג״כ בלאו דבל תוסיף.
כמ״ש בגמ׳ (עירובין צ״ו ור״ה כ״ח) אלא מעתה הישן
בשמיני בסוכה ילקה .פירש״י שהרי עובר על בל תוסיף
ע״כ .והא דאין לוקין על לאו שבכללות .כבר כתב
הרמב״ן בספהמ״צ שורש ט׳ לענין דלא תעשה מלאכה
בשבת דלא מיקרי לאו שבכללות אע״פ שהם פרטים
משונים .מ״מ כיון שאיסורן משם אמד .ולא דמי נלאו
דלא תאכלו על הדם שכולל דברים רבים שאין ענינם
וטעם איסורן שוה עי״ש .אך י״ל דלא מקרי בל
תוסיף בכה״ג .כמ״ש בגמ׳ (ר״ה כ״ח) מנין לכהן שעילה
לדוכן כו׳ אוסיף ברכה א׳ משלי ת״ל לא תוסיפו .ומוקי
בגמ׳ הכא דאי מתרמי להו צבורא אחרינא הדר מברך
להו כולי יומא זימניה הוא עכ״ל .משמע דבמקוס שאין
לומר ק אינו עובר .מטעם כמ״ש בגמ׳ שאני אומר
ממת ח ע ע* ה! ח^ח !•!מנם1 .׳ vtנחמ<  /ה נ ה).
נתחייב להיות סופג שמונים שפיר לוקה כפי האומד.
ממילא דמיקרי זמניה כמו בברכת כהנים  .אמנם י״ל
דלא יוסיף אתי לדזייב מלקות במיסיף על האומד דאינו
לוקה משום בל תוסיף דעבר זמני׳ .ומלבד זה בלא׳ייה
י״לעסמ״ש תוד׳"ה ומנח תימרא דנא שייך משום ב״ת
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ו

למיין

בעפית המצות ב׳ נעמיס .וברכת ־הניס משוס דמיסיף
ב־כה א׳ משלו .ומסקי שס להלכה בנעל לולב כמה
נעמיס ביום או אוכל בפסח ניצה כמה זיתים ובהדס
וערבה כמה הדסים וכמה ערבות .אין זה ב״ת אפי׳
למ״ד צריך אגד .וא״ש דה״נ כמוסיף מכה ל״מ בל
הוסיף .ובהא דאין עונשין מה״ר .נלענ״ד ליישב בהקדם
מ״ש בס׳ התורה והמצוה במנין תרי״ג מצות מצוה
רצ״ב הביא מגמ׳ (מכות כ״ג) ח״ר מכה רבה כז'
אין לי אלא מכה רבה מכה מועטת מנין ת״ל לא
יוסיף  .א״כ מת״ל מכה רבה לימד על הראשונות שהן
מכה רבה ע״כ .והסביר הענק בביאורו וז״ל מאחר
שכבר לקה מכה רבה כי׳ .ואינו דומה למכה ראשונה
מהמלקות שהיתה על בשר בריא כו׳ עכ״ל .ולכאורה
לדבריו ז״ל איך נדון הק״ו למכה את מבירו בבשר
הבריא ממכה על בשר הנכאב מהמלקות שלקה כבר.
ולכן נלע״ד דכיונת הק״ו פברמב״ס בדרך זה .ועפמ״ש
לעיל דיש סברא לומר דבלא״ה במוסיף על המלקות
עיבר בב״ת דמ״ע הוא כפאר מ״ע שעל הב״ד להלקות
למי שח־יב מלקות כמ״ש במנין המצות .אך לפמ״ש
התום׳ ר״ה שש אין כאן ב״ת וצריך קרא דלא יוסיף
להורות שמלבד שאין כאן שוס מצוה .אדרבה יש עבירה
כמוסיף .ולא דמי לשאר בל תוסיף במקוס שאין עיבר
•בב״ת .כמו בברכת כהניס אס באותו ברכה ותפילין
ולולב כמה פעמים ביום וכיוצא בו שהביאו בתים׳ שס
ויש מציה עכ״פ .אע״כ משוס דלעולס עובר תמיד
בלא יוסיף במכה נפש מישראל .וממילא בחייב מלקית
ונלקה שנעשה מציתו וה״ה כאחיך שוב עובר בלאו
דלא יוסיף כשאר כל אדס .וז״ש ק״ו למכה את הצדיק
ר״ל כונת התורה להורות בזה הק״ו לדין מכה את
הצדיק .וה״ז המוכה כאיש אחר דאס נאמר דאינן עיבר
באיש אחר בלא יוסיף .א״כ למה יעבור בזה שעכ״פ
מציה עישה .וממילא א״ש השתא בדין הק״ו שעושה
בבשר בריא מישר כאוב הואיל ויש בו מצוה .ונ״ל
דבחייב מלקות עיבר בב' לאוין משוס לא יוסיף ומשוס
פן יוסיף וא״ש הטעס משוס מכה רבה ר״ל על בשר
הנלקה מש״ה עיבר בב' לאוין משא״כ באיש אחר המוכה
על בשר בריא אינו חייב המכה אלא משוס לא יוסיף:

מחשבה רעה אין הקב״ה מצרפה למעשה ולמה נקרא
רשע .וי״ל דבאמת המריס יד להכות ואח״כ חזר בו
מעצמו ולא הכהו לא נק־א רשע בשביל הרמת ידו
מתחלה להכות .וה״ז כשב מרעתו ונמחל לו .משא״ש
במרים יד ורוצה להכותו באמת .רק שנאנס ע״י
אחרים שהצילוהו מידו בעל כרחו שלא ברצוני .בודאי
נק־א רשע דנתגלה דעתו ה־עה שאס לא היה נאנס
בודאי גמר מעשיו והכה רעהו .וה״ה בשאר מחשבה
רעה והזר ממחשבתו ולא עשה מרצונו אינו נענש על
מחשבתו הואיל ושב מרעתו .משא״כ במחשב לעשות
רע ונאנס ולא עשה עכ״ס נענש על מחשבתו ה־עה
אך לא כמעשה ממש .והרי מציע בנמ׳ עדז״מ חידוש
דלא עשו מעשה ונהרגים ודבורם כמעשה ממש.
ואדרבה אמרי' כאשר זמס ולא כאשר עשה .ואס
נאמר כאן דבמקוס אונס הוא נידון כמעשה ממש .
ולפמ״ש בירושלמי מביאו בש״ך חו״מ סי' כ״א אונסת
כמאן דעביד .א״כ למה עדז״מ חידוש דשם ג״כ מפיס
האונס דאחרי׳ס הזימוס לא נתקיימה מחשבתם  .ואולי
יש לדחות די״ל לעולם דבכ״מ מחשבה רעה במקוס
שנאנס על המעשה ולא עשה עובר בל״ת כמעשה ממש.
אך אינו נידון בדיני אדם .ובעדז״מ חידוש דכידון
בד״א .ועוד י״ל דחדוש דעדז״מ דאף אס נחשבהו
כמעשה ממש וכאלו נהרג על ידו הרי במעשה ממש
אין נהרגין .וזהו החידוש דמשוס רציחה אינו חייב
מיתה בכה״ג בעושה שליח להרוג את חבירו .וכמ״ש
בפ״ב (דקדושין מ"ג) לת״ק דשמאי הזקן .ולהאיבע״א
גם לשמאי פטור מדיני אדם רק חייב בד״ש .ומטעם
עדז״מ נ״כ פטור מטעם כאשר זמס ולא כאש־ עשה.
ובזה נ״ל ההסבר שחקרו בזה השכל שבעדז״מ כאשר
זמם ולא כאש־ עפה .דבשלמא אס היה החידוש בזה
דנהרג עז״מ אף על המחשבה ודבור שפיר היה מקוס
לחייב כאשר עשה והיה חייב בין כאשר זמם בין כאפר
עשה .משא״כ לפמ״ש דאין זה חידוש דבכ״מ המחשבה
כמעשה במקום דנאנס ואונסא כמאן דעביד .ועיקר
החידוש בזה דאףאס נדון כמעשה למה יה־ג הואיל
ועל מעפה ממש בגרמתו ושליחותו אינו נהרג א״כ
א״ש דע״כ הא גופא החידוש דאמרי' כאפר זמם ולא
כאשר עשה ואכמ״ל .ועוד דבגמ׳ (ב״ק ע״ב) משמע
דאין עדז״מ חידוש מטעם זה אלא מטעם מאי הזית
דציית להני וכו׳-והא דלא עשו מעשה כו' והיינו לענק קנס
כמ״ש (מכות ג') .אך י״ל עפמ״ש בענין כופין אותו עד

מפני שהרים יד להכותו .וחשבתי בזה לכאורה הלא

שיאמר רונה אני בהסבר של הרמב״ס ז״ל דמתחלר

(ט) הרמת יד

בגט׳

(סנהדרין נ״ח) יליף דנקרא רשע ממרע״ה
שאמר רשע למה תכה רעך .והוא לא הכה
עדיין כמ״ש נציס .הכית לא נאמר אלא תכה .ע״כ

נאנס

נכוחים
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נאנס ע״י היצי ■ ומצד נשמתו הק׳ רונה נעשות המצוה
כמ״ש רצונינו נעשות רצונך ובכופין יצא האונס ונשאר
על רצונו הטוב עי״ש .וה״נ דמחשבתו היה ג״כ
באונם היצה״ר .ובנאנם מלעבור במעשה ממילא
אינו נדון כעושה לעבור בל״ת כמעשה ממש בפועל.
אמנסלפ״ז לכאורה גס מחשבתו בעלה ולמה נקרא
רשע  .י״ל דבאמת אונס היצה״ר ל״מ אונס כ״כ שלא
לדונו מעעס אונס כאונס דעלמא וכאשר יבואר לקמן
בע״ה מענין זה .וא״ש הרא־ה מרשע למה תכה
הואיל דרק בשביל האונס דמרע"ה שמנעו מלהכות .
ואס לא מנעהו היה גומר להכותו בפועל .וא״ש דברי
הפנים דמיירי במילי דזהירות שאין העולם נזהרים
כ״כ .והכא הלא דין מפורש במקרא מלא וגע' מפורשת
וזיל קרי בי רב הוא .וגס אינו מצוי כ״כ הכאית .
וכמ״ש בגע׳ (ב״ק פ״ד) אדם באדם דלא שכיח כו׳.
וכמ״ש בעוש״ע חו״מ ס״א דמבלות לא שכימא .ולמה
לנו אזהרה זאת  .אך י״ל דהוצרך להזהיר שלא להריס
יד אך כשיחשוב בדעתו דאינו ודאי מכה דאולי יהיה

י*הר

למבין

איזה סיבה למנעו מיה אס ע״י חזרתו מעצמו אס ע״י
הצלת חבירו המוכה או הצלת אחרים .מש״ה נצרך
לאזהרה פלא להריס יד .דאולי מרוב כעסו לא יניח
ידו מלחזור בעצננו עד אשר באמת ע״י אחריס או
המוכה בעצמו יהיה ניצול מהכאתו .אבל מה יועיל
בזה דמ״מ יהיה נקרא רשע .כיון דרק ע״י האונס
לא נגמר המעשה מהכאה  .ואך כשיחשוב בדעתו
לאיים עליו ובאמת יחזור מעצמו ולא יכהו .מ״מ לא
יסמוך ע״ז כי השען מקטרג והיצה״ר לא ישקוט בזה
להניח ידו עד שימנע מפח סיבה אחרת ויקרא רשע.
ועי׳ מהרש״א בח״א (קדושין מ׳) ד״ה אפי׳ חשב
שכתב ואין להקשות דגס במחשבה רעה אס לא גמר
המטפה בשביל האונס כו׳ ותי׳ פס בע״א .אך לדברינו
לק״מ דעכ״פ נענש על מחשבתו אך לא כמעשה ממש.
משא״ש במצוה שמשב לעשות מציה ונאנס ולא עשה
מעלה עליו הכתוב כאלו עשה ממש דהקב״ה מחשבה
עובה מצרכה למעשה .ולפמ״ש הסכרים עוד שכרו יותר
מכפי שעשה דאולי במעשיו הי׳ קצת פניה או שוש חסרון:

אמרות טהורות

מיהבות שום בע״ה ולצערם בהגם ולא להרבות משא על הבהמה יותר
( 0י)
מכהה במ״ש ורחמיו על כל מעשיו ומי (יא) שמגדל בביתו איזה בע״ח
בהמות או עופות או אפי' חתול מחויב לזונם כי צער בעלי היים דאורייתא :

נכוחים למבין
(י) צער בעלי חיים
בגמ׳ (ב׳׳מ ל״ב) הרבה אס דאורייתא
או דרבנן והרמב״ס פי ג מהנ׳ רוצח
ס״ל דצבע״ח דאורייתא עפמ״ש סתמא דגמ׳ שס מדברי
שניהם נלמד צבע״ח דאורייתא  .ובנע׳ (שבת קכ״ח)
בהמה שנפלה לאמת המיס מביא כלים ומניח תחתיה
כו׳ וכריך והא מבטל כלי מהיכני ומפני צער בע״ה
דאורייתא ומבעל כמה״כ דרבנן כו׳ .ופ״כ כל הפוסקים
דצבע״ח דאורייתא .ובס׳ חרדים כ׳ דזה בכלל והלכת
בדרכיו עי״ש  .בעעס מצות שלוח הקן נשלח החלה
חת האס רודס שיקח את הבנים .ובטעם מצות ל׳ית
דמותו ואת בנו ל״ת ביום א׳ כ׳ סרמב״ן לפי שיש לבהמות
דאגה גדולה בראותם צער בניהם כמו לבני אדס .כי
אהבת האס לבנים אינו דבר נמשך אחרהשכל .אבל
היא מפעולת כח המחשבה המצויה בבהמות כאשר

מבואר

היא מצויה באדם עכ״ל .ובזוה״ק פ׳ אמור אר״י
כתרגומו לה ולברה דעיקרא דאמא למנדע ברה ואזיל
בתרה ולא אזיל בתר אבוה ואנן לא ידעינן מאן הוא.
אר״י מ״ע אי_תימא משוסעגמ״נ דבעירא ניכוסלהאי
בביתא מד ולהאי בביתא אחרא כו' עכ״ל .וממפרשי
התורה משמע דהעעס משוס צבע״ח וענמ״נ .וכמש״ל
בשם הרמב״ן .ותקנה לשחוט להאס ובנה בבתים
אחרים הלא לטעם הרמב״ן בפלוה״ק היא הצער
לבהמה בשעת לקיחת הבנים בפני האס .אמנם ידוע
משארז״ל במשנה (ברכות ל״ג) האומר על ק; צפור
יגיעו רחמיך פו׳ .ופס בגמ׳ ההוא דנמית כו׳ אתה
חסת על קצ״פ פו' .והטעם בגמ׳ מפני שעושה מדותיו
של הקב״ה רחמים ואינן אלא גזירות .ולכמ״ש הרמב״ן
וכל המפרשים ע״כ הטעם משוס רחמים וצעב״ח.
אד י״ל בפשטות דאין למקור יסודה עמוק עמוק מי
ימצאנה

נכוחים

נזר ישראל

ימצאנה .ולמשל בזה חס הטעם רק משוס רתמים
וצבע״ח למה דוקא בשחיטה  .ושמו בשלוה״ק ־בלקיחה
אסור משוש צבע״ח לטטס הרמב״ן .ושן לשחוט הבנים
בפני האס ולא לשחוט האס כלל ה,׳ להתורה נ״ש
לאסור .ושל כיו״ב בטעמי התורה דרק בשכל אנושי
כ״מ שיכולים להשיג יש לנו לחקור למען נוכל לשפיט
בדומה לו במדות טובות .וכמ״ש הרמכ״ס במורה
ועוד מהראשונים ז״ל כגודל השגתם ורוח קדשס .אבל
תכלית שנדע אשר לא נודע בסודות התוה״ק ורזין
דאורייתא קמי שמיא גליא .וגס יחידי הדור ידעו
מהלומדים תירה לשמה כמ״ש ר״מ באבות פ״ו ומגלין
לו רזי הורה אך לא גילו נס הס לאנשים כערכנו
ונעלם מאתט וכמ״ש במדבר קדמות מרחי״ד אזולאי
וז״ל לכל תרי״ג מצות ים כמה טעמים נכנסו לפרד״ס
וכבר רז״ל והמפרשים יש בהם בנותן טעם על כמה
מצות .וגס לחוקים יש טעמים גדולים אלא דלא נתגלו
לנו .ויש לנו לדעת זאת כי לא כאשר אנו רואין בעינינו
טעמי התודה אין להוסיף עליהם ואין עוד .כי רק
ארוכה מ־׳רן מדה וכמ״ש בגמ׳ (עירובין כ״ב) .והענק
בזה כי בדמיונינו טכל לדמות בעצמנו מנתא למלתא
ותקלקל השורה ואכמ״ל .ובזה א״ש דברי זוה״ק כנודע
וכמ״ש .ואינו סוהר לטעם הרמב״ן אבל האמת כן
הוא כי ג״כ הטעם משוס צעב״ח .ומ׳׳מ האומר על
קצ״פ כו׳ משתקין אותו כמש״ל דמשמע מדבריו כי
ישוה בדעתו לומר שאין עיד טעם כמום כ״א מפני
הרחמים כנ״ל בזה .ובטעם ל״ת דלא תחסום כ׳ בספר
החנו־ מש־שי המצוה ללמד עצמנו להיות נפשנו נפש
היפה כו' אף על הבהמות שלא נבראו רק לשמשנו
לחוס עליהם פו׳ עכ״ל .ומצות פריקה ג״כ מטעם
צעב״ח כמ"ש הרמב״ם שם  .ולכאורה למה לנו
אזהרת אונאת דב־יס והכאת איש בתוה״ק ביחוד
הואיל דגם בשאר בע"ה הזהרנו .ובגמ׳ (ב״מ פ״ה)
ברבי דקבל עליו יסורין ע״י מעשה דעגלא דקממטו
לה לשחיטה .ואח״כ אמר לאמתי׳ על הכרטשתא
שבקי׳ ורחמיו ע״כ מעשיו כתיב .ומשמע שש דאי;
זה מכלל צעב״ח רק במה שנהג מדת אכז־יות
בעגלא ואח״ם בכרטשתא נהג במדת רחמנות .וגם
בזה מצינו במקרא ובגמרא בכ״מ שצריך להדבק
בהשי״ת עפ״י מדותיו .וכמ״ש בגמ׳ (סוטה י״ג)
אחרי ד׳ כו' תלכו מה הוא רחום כו׳ וכ״ש בעני; צעב״ה
דאורייתא מן הדין .ובגמ׳ (חולין ז׳) ברפב״י ורבי
דאמר עקרנא להו איכא צעב״ח .ולכאורה הא קיי״ל

למבין

ד נוותר מר״ת להרוג מזיקין מפי׳ בשבת כמ״ש בגמ׳
(שבת קכ״ח) ובטיש״ע סי' שט״ז ולמה לא ידחה
איסור צעב״ח .וע״כ צ״ל משים דהמזיקין בביתו
וברשותו ומשום לא תשים דמים בבית־ כמ״ש בגמ׳
(ב״ק ט״ו מ״ו) מנין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו
ג״כ אינו עובר דדוקא במקום שיכול להרגו בודאי
אסיר לגדל גס בביתו דב־ים מזיקים .משא״כ הכא
דאסיר להרגן משים בל תשחית כמ״ש שם קטילנא
להו איכא ב״ת .ממילא דע״כ מותר לגדלם בביתו.
ולפ״ז י״ל דבמקום שיש הנאה אין גס איסור צעב״ח
כמו שאין איסור ב״ח במקום הנאה .כמ״ש בגמ'
(ב״ק צ״א) דקלא דטעין קבא אסור למקצי' ואם הי׳
מעילה בדמים מותר .וכמ״ש בתשו׳ נובי״ת מיו״ד
סי' י' אם מותר לירות בקנה שריפה כו' והשיב דמצד
הדין אין איסור דכ״ד שיש צורך להאדם לית ביה
משום צעב״ח כו' .ובכ״ז א״ש הא דצריך קרא בצער
אדם דחף במקום הנאה אסור וזה שאמר בפנים
ולצערם בחנם:
(•א) שמגדל בביתו.
חו״ח ס,׳ שכ״ד סק״ז מבואר דאפי' כלב
שאינו מגדל בביתי מצוה ליתן לו מזינות
ועי׳ מחה״ש שם מנמ׳ (שבת קנ״ה) ומתוס׳ (שבת
קי"ט) ד״ה נותנים עיי״ש .אך צ״ע אס דוקא באי;
לו בעלים אבל אם יש לו בעלים הין מצוה לאחר
לזונם .וכן נ״ל דלא מקרי מזונותן עליך .דאי; מצוה
ליתן לבהמת אמרים מזונות .דאף באדם דאין בודקין
למזוכית כמ״ש (ב״ב י׳) מצינו בגמ' (כתיבות ס״ז)
רש״א יש לו ואינו רוצה להתפרנס אין נזקקין לו.
אמנם יש ליישב דברי דודי ז״ל עפמ״ש בפנים
ומחויב לזונם .וא״ש דלא יקשה עיד מדברי המג״א
שם דר״ל אם מגדל בביתו איכא חיוב ואם אינו
מגדל בביתו חיוב ליכא הבל מצוה איכא עכ״פ משים
ורחמיו ע״כ מעשיו וכמ״ש בגמ׳ (שבת קנ״ה) ע״פ
הקרא יודע צדיק דין דלים כו׳ ע״ש .ועוד יש לחלק
בין שלו לשל הפקר שאיני מגדל בביתו בענין להקדים
מזונותיהם למזונו .דמבואר בגמ׳ (ברכות מ׳ ובגיטין
ם״ב) ובטוש״ע סי׳ קס״ז דאסור לטעום קודם שית;
לבהמתו .וברמב״ם פ״ט מה' עבדים ה״ח ומקדימין
מזון הבהמות ועבדים קידם ט׳ ה״ה הומר כעיני
עבדים כו' וכעיני שפחה .והוא לדעתי ע״ד מ״ש
בגמ' חולין פ״ה שהם תלוין בי והוא תלוי במי שאמר
והי' העולם .וכמ״ש שאינו דומם מי שיש לו פת

במג״א

תקמט

כמדבר
פרשת במדבר
רבי אברהם צבי שינפלד
אב״ד בירושלים

ושמרו את כל כלי אהל מועד ואת משמרת בני ישראל לעבד
את עבודת המשנן <ג ,ח>
שמירת המקדש  -שומר שהתרשל

כתב

הרמב״ם

(הלכות בית הבחירה ,פ״ח ה׳
א-ג>:

"שמירת המקדש מצות עשה ,ואע״ם
שאין שם פחד מאויבים ולא
מלסטים ,שאין שמירתו אלא כבוד לו ,אינו
דומה פלטרין שיש עליו שומרין לפלטרין
שאין עליו שומרין.
כל הלילה,
מצותה
ושמירה זו
והשומרים הם הכהנים והלוים
שנאמר ואתה ובניך אתך לפני אהל העדות,
כלומר אתם תהיו שומרים לו ,והרי נאמר,
ושמרו את משמרת אהל מועד .ונאמר,
והחונים קדמה לפני אהל מועד מזרחה
משה ואהרן ובניו שומרי משמרת הקדש.
ואם בטלו שמירה עברו בלא תעשה.
שנאמר ,ושמרו את משמרת הקדש.

ולשון שמירה אזהרה היא ,הא למדת
ששמירתו מצות עשה ,וביטול שמירתו
מצות לא תעשה".
(במורה נבוכים ,ח״ג פרק

מה ,מוסיף הרמב״ם

ששמירת המקוש היא גם "כדי שלא יתפרצו
הסכלים והטמאים אליו ,ולא במצב של ניוול").

על עונשו של מי שנרדם על משמרתו
נאמר במשנה (מידות פ״א מ״בא״איש הר
הבית היה מחזר על כל משמר ומשמר
ואבוקות דולקין לפניו ,וכל משמר שאינו
עומד אומר לו איש הר הבית :שלום עליך,
ניכר שהוא ישן ,חובטו במקלו ורשות היה
לו לשרוף את כסותו .והם אומרים מה קול
בעזרה ,קול בן לוי לוקה ובגדיו נשרפים,
שישן לו על משמרו .רבי אליעזר בן יעקב
אומר פעם אחת מצאו את אחי אמא ישן
ושרפו את כסותו".
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.,וכן פסק הרמב״ם (שם .הלכה י>" :ומעמידין
ממונה אחד על כל משמרות
השומרים ,ואיש הר הבית היה נקרא ,והיה
מחזר על כל משמר ומשמר כל הלילה,
ואבוקות דלוקות לפניו ,וכל משמר שאינו
עומד ואומר לו איש הר הבית שלום עליך,
ניכר שהוא ישן ,חובטו במקלו ,ורשות היה
לו לשרוף את כסותו ,עד שהיו אומרין
בירושלים :מה קול בעזרה? קול בן לוי
לוקה ובגדיו נשרפין שישן על משמרתו".

במפרשי המשנה ובפוסקים דנים בפרטי
הלכות אלו ,ובשאלות שונות,
כגון :האם גם כהן שישן היו מענישים
אותו? או רק בן לוי .האם יש מחלוקת בין
תנא קמא ובין ראב״י האם היו מענישים
בשני העונשים יחד ,גם בהכאה וגם
בשריפת הבגדים ,או רק באחד מן
העונשים ,האם אין איסור בל תשחית
בשריפת הבגדים ,ועוד.

והנה בשאלה ,מכח מה הענישו את
השומר שנרדם על משמרתו שהרי
גם אם נאמר שהלוים נחשבים שומרי שכר
בגלל המעשרות שכל ישראל נותנים להם
חלף עבודתם ,עדין לא מצאנו עונש
לשומר שהתרשל ,הוא אמנם מפסיד את
שכרו ,אך מדוע הוא נענש בהכאה ומדוע
שורפים את כסותו ,ואין לומר שהמכות הן
על ביטול לא תעשה ,מפני שלזה צריך
התראה ובי״ד ורצועה ,וגם הוי לאו שאין
בו מעשה ואין לוקין עליו ,והרי על הכאה
שלא מן הדין עובר בב׳ לאוין לא יוסיף
ופן יוסיף ,כמ״ש הב״י בחו״מ סוס״י ע״ד
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בשם הר׳ יונה ,וכ״ה לשון הגמרא ופירש״י
בכתובות ריש דף ל״ג.
במפרשים איכא כמה טעמים,
ביניהם נפ״מ להלכה.

א)

הרא״ש בפירושו למסכת
ותמיד כותב:

ויש

מידות

"לשרוף כסותו  -ואין כאן משום בל
תשחית ,משום דהפקר בית דין
הפקר" עכ״ל.

והקשה עליו מהר״י אסאד
יעלה׳ ,חלק א יו״ד סימן קסד) .למה
הרא״ש הסביר את ההיתר לשרוף את
כסותו משום בל תשחית ,ולא הסביר את
ההיתר להכותו בגופו ,ועוד שהשומרים
היו קטנים ,וז״ל :ולכאורה קשה ותיפוק
ליה בלאו הכי דאפילו גופו הפקירו
להלקותו ,ממונו לא כל שכן ,דהא מן הדין
אינו בר מלקות דקימא לן חבר נמי צריך
התראה ,ומכ״ש דאנוס הי׳ וכדאיתא בגט׳
דתמיד (דף כח> אפילו על אונם שינה עושין
דין וכר .ועוד השומרים היו הרובים דלא
מטו למיעבד עבודה כמ״ש ריש מסכת
תמיד ,והם היו פחותים מי״ג שנה ,כמו
שכתב שם המפרש או שלא הביא שתי
שערות לפי׳ הרא״ש ולאו בר עונשין הי׳.
(שו״ת ׳יהודה

ומבאר בכוונת הרא״ש ,ששני העונשים
הם מטעם הפקר בית דין הפקר,
שהתירו חכמים והפקירו גופו להכותו
למען ישמעו .אלא שאם המשנה היתה רק
מתירה להכותו ,לא היינו יודעים שרשאי
גם לשרוף כסותו ,מפני שאיסור בל תשחית
בגדים הוא דרבנן (כמ״ש הרמב״ם הל׳ מלכים פ״ו
(0

נר

כמדבר

ה״י) ,ויש חשש שיבואו לזלזל באיסור קל,
אבל הכאה הוי איסור תורה ,ואין חשש
זילזול (כסברת ר״ל ריש מם ,ביצה ,שבת דדומירא לא
קוצר תכסה|
ה

אתי לזלזולי ביה וכו׳).

משום כך שנינו במשנה את שני
העונשים ,ושניהם מטעם למען
ישמעו ויראו ,ומדין הפקר ב״ד הפקר.
(וראה שם מה שכתב שאפשר לבאר לשון המשנה שהיו
מענישים רק בעונש אחד ולא בשניהם יחד .ואם לוקה
אינו משלם כייף שנידון בחמור ,ואם רצה להקל עליו

היה רק שורף כסותו)

ב> בתפארת ישראל
יט׳> מפרש ,שקנסו אתהשומר לפי שפשע ,וגם כדי שהאחרים
יזהרו יותר ,ושרפו רק את כסותו העליון
"שמסתמא התחתל בו ,ובא על ידי זה
לידי לשינה ,וגם מסתמא לא הניחו
ערום".

Cu6

תקנא

לכן נראה שגם התפא״י אינו מתכון
לפשיעה ממש ,אלא לתחילתו
בפשיעה ,שהיה צריך להיזהר ולנקוט בכל
האמצעים כדי שלא תאנסנו שינה וראה
הגהות חשק שלמה תמיד שם ,ומה שהשיג
עליו התפארת יעקב מידות שם.

ודומה למה שדנו הפוסקים בשאלה האם
׳שכחה׳ הוי אונס ראה רע״ב
תרומות ,פ״ב מ״ב ותפא״י שם דלרבי
יהודה שכחה אינה אונס ,וכן כתב החוות
יאיר ,סימן סד׳ ,ששכחה אינה אונס לענין
מזיק את חבירו ,ואכמ״ל.

(מידות שם אותיות יה׳

היוצא מדבריו דעונש הגוף הוא על
העבר ׳שפשע׳ ,וגם ׳למען ישמעו
ויראו׳ ,ואילו שריפת הבגד היא מפני
שהבגד הזה גרם לו לשינה ,והיה לו
להיזהר שלא להתכסות בבגד שיביאנו לידי
שינה.

אלא שצ״ע במה שכתב ׳שפשע׳ ואילו
מסכת תמיד דף כח ע״א ,משמע
שזה ׳אונם׳ .וגם תפא״י גופא כתב בהמשך
שזה אונס שינה .וז״ל הגמרא א״ר חייא בר
אבא כי מטי רבי יוחנן בהא מתניתא אמר
הכי ,אשריהם לראשונים שאפילו על אונס
שינה עושין דין ,שלא על אונס שינה על
אחת כמה וכמה".

ג) בספר מעשי למלך
כתב ,שההכאה היא על שעבר
על מצות עשה של שמירת המקדש ,ומכין
אותו עד שתצא נפשו ,וצ״ע ,שלא מצינו
הכאה עד שתצא נפשו על מצות עשה אלא
באומר שאינו רוצה לקיים המצוה ,וכופין
אותו לקיימה ,אבל אם ביטל את המצוה
וכבר אי אפשר לקיימה ,אין מכים אותו
כלל ,אלא אם עבר על לאו שיש בו מעשה.
ועוד ,שלא נאמר במשנה ,שהיו מכין אותו
עד שתצא נפשו.
(כלי המקדש פ״ז ה״ד)

ואפשר שכוונתו ,שההכאה היתה כדי
שלא יישן וימשיך בשמירה
באותו לילה .אלא שמלשונו לא משמע כן.
ד) בשו״ת ׳יהודה יעלה׳ (מ״ל) ,מבאר,
שההכאה היתה מדין מכות
מרדות על שביטל מצות עשה או למען
ישמעו ויראו וכו׳ ,ולא על מה שעבר נלקה
אלא בשביל העתיד .וכ״כ בתשובת מהר״י
באסאן סס״י י״ט" (לא מצאתי שם) .ויש כוח
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לחכמים משום מגדר מילתא ,למען ישמעו
ויראו להפקיר גופו ואפילו לעבור עליו
בשני לאווין כל שכן ממונו.
נמצא לפי סברתו ,שההכאה היא בשביל
העתיד ,שלא יבטלו עוד הוא או
אחרים את המצוה.
ויש להזכיר בהקשר זה את ה׳משיב דבר׳
(שו״ת ה״ד סימן יא ד״ה ומה שדחה) שמביא
את הנאמר בספרי פ׳ קרח" :ועבד הלוי
הוא למה נאמר ,לפי שהכתוב אומר חלף
עבודתם שומע אני ,אם רצה יעבוד אם
רצה לא יעבוד .תלמוד לומר ,ועבד הלוי
הוא בע״כ".

שאין הלוי יכול לומר איני רוצה בשכר
עבודה ולא בעבודה .וראה פרש״י
יבמות ם״פ נושאין ד״ה בעל כרחו,
"דאע״ג שאינו חולק כפינן ליה לעבוד
עכ״ל,
נמצא שההכאה היא כפיה על העתיד,
כיון שחייבין לעבוד את עבודת
המקדש בעל כרחם ,ואינם רשאים להיבטל
ממנה.
(יו״ד .סימן ד׳
דעת״כ
ה)
ופשיטא) הקשה הרי אין
מענישים את האנוס ,ולד׳ הרמב״ם בספר
המצוות הוא בלא תעשה של ולנערה ל״ת
דבר ובז־מ׳ קרינן ליה אונס שינה.

ד״ה

ומתרץ בשני דרכים א .יש הבדל בין
להעניש את האנוס על העבר
לבין להענישו "כדי שיוסיף שמירה על
להבא" שאיסור הלאו שלא לענוש את
האנוס הוא שלא לעשות לו דבר על העבר.

לאחד

מצד עצם דינו של החטא ,אבל ההלקאה
ושריפת הכסות לבן לוי שמצאוהו ישן על
משמרתו בעזרה באה כדי לזרז להבא וזה
שפיר שייך גם לגבי אנוס .וכעין חלוק זה
במשפט כהן סי׳ קל״ב ,לגבי מדרגות
חומרא של ל״ת ושל עשה ,בין קנסא,
שהוא מענין עונש ,לגזירה ,שהיא משום
סייג לתורה".

כ .עבירה שאדם עושה "במנוי קודש
חמיר טפי" ,ומענישים אותו גם על
האונס .והטעם הוא" :שכל ענין חסרון
הכונה שיש באנוס אינו שייך בכלל בעניני
קדשים ,שאע״פ שלהכשר הטהרה הצריך
להם מעכבת בהם הכונה יותר מבעניני
חולין ,כמבואר בחגיגה י״ח וי״ט ,אבל
בעניני הקדשים בעצמם חסרון הכונה
הפרטית הוא פחות לעיכובא ,ואינו שייך
בהם כ״כ כהא דסתמא דידהו כלשמן דמי,
ואין המחשבה הולכת אלא אחר העובד,
וגם שבדיעבד אין מעכב בהם אם לא שנה
הכתוב ,ולכן גם הפשיעה שבאה בהם
מתוך אונס היא כאילו נעשית בכונה ורצון.
וכן גם כל חומר קדושה של עניני צבור
בישראל נמשך הוא בדוגמתם של עניני
קדשי המקדש ,כהא דקדושת בית כנסת
ובית מדרש נמשכת מקדושת המקדש,
ושעיקר שם צבור בשלמותו נמשך מהיות
כל ישראל כאחד שם ,לגבי דין קרבן הבא
בכנופיא ,וכמו שלמדנו כל מנויי קודש
לזכותם ממנויים שבמקדש (כרמב״ם הל׳ כלי
המקיש) הנ״ל) ,הכי נמי לחובתם ,דהיינו
לקנוס אותם גם אם יצאה תקלה מהם גם
באונס ,כדי שיהיו מזורזים להבא בדבר
שיש בו משום תקלת הרבים ח״ו.
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ועוד יש להוסיף לכך דברי התפארת
יעקב (מידית .שם) ":דאנן סהדי דאילו
היה עליו מורא שמים וכבוד בית המקדש
לא היה ישן מחמת פחד" .אם כן השינה
בשעת השמירה היא זילזול במורא שמים
ובכבוד המקדש ,ולא רק ביטול מצות
השמירה.
ואפשר להביא ראיה לתירוץ השני של
י' ' הדעת כהן ,שכן מצינו עוד
עונשים על עבירות שנעשו במקדש ,שאין
נוהגות אלא במקדש .כגון המובא במשנה,
(סנהדרין ט,ו>" :הגונב את הקסוה קנאים
פוגעין בו .כהן ששימש בטומאה אין אחיו
הכהנים מביאין אותו לבית דין אלא פרחי
כהונה מוציאין אותו חוץ לעזרה ומפצעין
את מוחו בגזירין".

אף על פי שלא מצינו עונש מות בידי
אדם על גונב כלי שרת או משמש
בטומאה.
וראה שושנים לדוד (מידות שם) ,שמפרש
את המחלוקת בין תנא קמא
וראב״י ,שלדעת ת״ק רק לאיש הר הבית
היתה רשות להכותו ולשרוף את בגדו.
ואילו לראב״י אנשי המשמר הם שהכו את
מי שישן ושרפו את בגדו ,ולכן הוא נוקט
לשון רבים "פעם אחת מצאו את אחי אמא
ישן ושרפו את כסותו".

תקנג

הנמצאים ברשותו .ונציין
מדבריהם .בתרומת הדשן
נשאל מי ששמע אשתו מקללת ומזלזלת
באביה ואמה והוכיחה בדברים על זה כמה
פעמים ולא הועיל ,שרי להכותה כדי
לייסרה שלא תעשה ,ואע״ג דכתב במרדכי
פ׳ המדיר בתשובת רבינו שמחה דהמכה
את אשתו עובר בלאו דפן יוסיף ,והחמיר
מאד בדבר כדאיתא התם ,מ״מ לאפרושי
מאיסור חמור כזה ודאי שרי ,וראייה מהא
דאיתא פרק המניח (ב״ק כח ע״א> דנרצע
שכלו ימיו ורבו מסרהב בו לצאת ולא יצא
'אח״ח4547ג
וחבל בו פטור ,ומוקי לה רב נחמן ברבי
יצחק כשמסרו לו שפחה כנענית וחבל בו
כדי לאפרושי מאיסורא ,דמשיצא לחירות
אסור .ופרש״י דרשאי לחבל בו דאין עושה
דינא לנפשיה רק לשמים .הא קמן ,דכל מי
שהוא תחת ידו של אדם ורואה בו שעושה
דבר עבירה רשאי להכותו ולייסרו כדי
להפרישו מן העבירה ,ואין צריך להביאו
לב״ד שיפרישוהו המה בכחם בגזירותם,
דאל״כ גבי נרצע אמאי רשאי לחבול בו
יביאנו לב״ד ,הנראה לע״ד כתבתי.

רק

לחלק

(שו־׳ת סימן ריח׳)

12ו

והובאו דבריו להלכה ברמ״א חו״מ סוף
סימן תכא׳ ,ובב״י אה״ע ,סימנים
קטו וקנד ס״ג.
גם בשו״ת רדב״ז
כתב כדברי התרומת הדשן ,ובחלק ד׳
(סימן רנח׳ אלף שכט׳) כותב שרשאי אדם
להכות את משרתו היהודי אם רואהו עובר
עבירה ,אפילו דרבנן ,כמלאכה ביום טוב
שני .וז״ל :ואם עשה מעצמו ראוי למונעו
(חלק ג׳ סימן תמז׳ תתפח׳)

שההכאה
ו) ונראה לענ״ד לפרש,
ושריפת הבגד היתה מדין
חינוך ותוכחה ,ולא כעונש על העבר.
ומצאנו בפוסקים שמותר לאדם להכות כדי
לאפרושי מאיסורא ,או כדי לחנך את
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תקנד

כמדבר

מזה ומותר להכותו עד שימנע מלעשות
מלאכה שכיון שהוא משרתו מוטל עליו
להפרישו מאיסורא .וכן כל אדם מוטל
עליו להפריש את אשתו ואת בני ביתו
מאיסורא וברור הוא .והנראה לע״ד כתבתי.
 Q3המהרש״ל (ישיש ב״ק פ״ג סימן ט׳> האריך
בדין זה ,והסכים עם דברי התרומת
הדשן ,והוסיף "ולאו דוקא כהאי גוונא
נשמקללת הוריהן ,אלא כל מה שהיא
עושה כנגד דת תורה אלהית .מכה אותה
עד שתצא נפשה .אפילו עוברת במצוה שב
ואל תעשה .ומכל מקום אל ימהר בהכאה.
אם לא בתוכחה גמורה מקודם ,ורואה
שאינה נשמעת .ולאו דוקא הרב לעבדו,
ובעל לאשתו .הוא הדין כל בר ישראל יכול
להכות חבירו ,כדי לאפרושי מאיסורא ,וכן
לקמן סי׳ כ״ז פסק הרא״ש (סימן י״ג) להדיא
שמותר ,וכן איתא בערכין (ט״ז ע״ב) יכול לא
יכנו ולא יסטרנו על דבר תוכחה כר ,אלמא
שמותר להכותו על דבר תוכחה .ודוקא
באדם מוחזק לכשרות ,שידוע שלשם
שמים עשה .והוא אדם חשוב ומופלג אבל
בסתמא דאינשי לאו כל כמיניה ,דא״כ לא
שבקת חי לכל כריה ,וכל אדם ריק ילך
ויכה חבירו על דבר הוכחה ,כי אין צדיק
באח אשר יעשה טוב ולא יחטא ,והתורה
לא נתנה רשות ומקל ורצועה אלא לדיין,
או לאדם חשוב ,שראוי להיות דבריו
נשמעים .ג״כ לפי שעה מותר להכות
חבירו ,ולהפרישו מאיסורא .והכל לפי
ראות עיני הדיין."...
(וראה

עוד :יראים ,סימן ריד; אורים וחרמים סימן

ד; קצות החושן ונתיבות המשפט ,סימן ד;
שדי חמד ,אסיפת דינים ,מערכת ה״א סימן ה׳; שו״ע

לאחד

הרב ,הלכות נזקי גוף ונפש ,סעיף ד; הרב ש .קפלן,

מצות תוכחה פרק טו).

לפי ביאור זה ,ההכאה היתה לחינוך
ותוכחה ,ובמיוחד לפי המבואר בגמ׳
(תמיד כס ,שהשומרים היו ה׳רובים׳ שהם
צעירי הלווים שהתחנכו לעבודה (וראה שו״ת
יהודה יעלה ,ש□) .ומובן למה היתה הרשות
דוקא ל׳איש הר הבית׳ להכותו ,שהוא היה
אדם חשוב וממונה על כך ,וזה ראיה
לשיטת היש״ש ,שרק לאדם חשוב נתונה
רשות להכות לאפרושי מאיסורא ותוכחה.

ומיושב מה שכתב תפארת יעקב
שם> שהיו מכין את השומר שישן
גם בשבת .וזה ודאי יכול להיות רק בתורת
חינוך ולא כעונש.
(מידות,

עוד יתבאר היטב לפי זה המשך הגמרא
(תמיד כח ע״א> והקשר של הכאת בן
לוי שישן למצות תוכחה ,וכך נאמר שם:
"א״ר חייא בר אבא :כי מטי רבי יוחנן
בהא מתניתא אמר הכי ,אשריהם לראשונים
שאפילו על אונס שינה עושין דין ,שלא על
אונס שינה  -על אחת כמה וכמה .תניא,
רבי אומר :איזו היא דרך ישרה שיבור לו
האדם  -יאהב את התוכחות ,שכל זמן
שתוכחות בעולם  -נחת רוח באה לעולם,
טובה וברכה באין לעולם ,ורעה מסתלקת
מן העולם ,שנאמר (משלי כ״ה ׳ולמוכיחים
ינעם ועליהם תבא ברכת טוב׳...

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר ר׳
יונתן :כל המוכיח את חבירו לשם
שמים  -זוכה לחלקו של הקדוש ברוך
הוא ,שנאמר (משליכ״וס ׳מוכיח אדם אחרי׳,
ולא עוד אלא שמושכין עליו חוט של חסד,
שנאמר <שם> חן ימצא ממחליק לשון.
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 gg .נר מעוה ס*כץ>
” מרנייוהר״י כילי ז״ל יכן מצאתי ל הטור ז״׳לנא״ת סי׳רל״ז
־ וז״ל סדר ת״ע'אומי והיא רחוה צי׳ יי׳אשתקנוניאואורו
 לפי שנהגו ללקוח עיני׳לאחך שחטאו .כל היום ונחלקות מתכפר נהס נכו נהנו לומר אחר המלקות והוא'רמוסמ׳ וצ*כ נגיד בפ״םי תר"ז ומהנין באשכנז שבערב י״והך
כל הקהל לוקין מלקוש ח‘ שמשיו כך ישן אל לנו לשוב
■•מעבירות כנידו־כתב מין ז״ל־בנ״י ותמהני למה לא כתב
שהטעם מפגי שהמלקות מ^ת עון ואעגנ .שאיך לנו
י דיינים סקיכי׳ כרי נלקית לפניה□יונס .אין גוהסעדים
"שהתרו נו כדי לחיינו מלקות מ״ח כפרה מקצת הגיא

I

:עכ״ל׳

OS

בעיניי 'מעפר דל נראה לע״ר יאין זה״מן
יי■’ ( *
מן התיחא והמלקות אינו מכפי אלא פה
“׳התשובה י כרתניא בריש פרק הלוק׳־ן ר"עק אימר ראייני
■־'■'צדיתות ישנן נבלל מלקות שאל .עשו תשונה*נית דין של
 :מעלה מואלקלהס כו׳ וכ״כ׳רנינונפי' המשנה שם ת״ל
" צלמשייניכירת נלנר או מיתה .ב״ש כיי לוקהואח׳שלקה
יעשה תשונה נפטר מן הכיח .כו״וכ״כ עוד נע? מהל,' מוען ח "ל-אס היו עליו עיים בלקה ועשה תשובה 'יחזור
'■־גכשרותו-ניזילעיזת נין לשבתגהע״כ והביא דנריו ה<־נ
הכ'מ ן״לנעי*«3ה׳ עדות דין ר׳ וכתב וביאור דבריו
־' •.שאס לקה ועודנו־לא׳נלנע ילבנו ׳ לא ׳חזר,לכשרותו ער
שמצטרף משיבה יעה המלקית'־ע5כ לכך כתג ־המור
 ■ .מעה  wשמתיך כך יתן אל לני .לשוב ללמדך ר^ס"לא
י; •5נ מעבירות שבידו ארבעים מהפקה הגל המה ואין נם
ץחזיהוית למרנ נני תיי לל רי״נ שהביא
'7מועיל י•
; דנרי הימנ״ם שכפי׳ המשנה הנ״ל והוקשה לו דמלהות
•!:־מאיעב־יראיה והריאק לך רנרשעומך בפני התשובה קו'
ג תוהניא ונריו׳מהר״י כוליז״ל נס׳מ׳ל נספי״ומה׳סנהדרין
י;
י .

V

ואחל

המ״רצלע׳ד דלאקשיא ולא מידי שלרי
וזייני כריתות הוא א׳ מדי חלוקי כעו־ה

י ■י שהיא רני ישמעאל די׳יש כדאיתא ביומא דפ״ו ^דאם עבר
*על,כרי'תות ומיתות נ״ר ועשה תשונה תשיב׳ויו״הכ תוילין
ייסורין *הנאין עליוגומיין לו הכפרה ופסקו רנינו ז״ל
" נפ׳א מה;תשונה ה״ר ומסתנרא דהא דאינו מתכפר לו
• "כפרס גמורה נלא יסורין היינו נשלא נלקה אכל אם
 .׳ הצקה ועשה תשובה מתכפר לו מיד בלא ישורין דמלקות
׳ זנמי יסורין מיקי־ו יכתינ נמוציא ש״ר ויסרו אוהו וירשינן
• בכתובות דע״ו ויסרו זה מלקות וכמו שיתבאר לקמן נאות
קל״ג בס׳־ד .
> זזהי י שכתב רנינו דאחר ענלקה ועפה תפונה נפטר
מן הכרת לאפוקי שאס אינו לוקה ועשה
י '■משונה אינו מכפר עם התשובה בלה־ אלא התשונ׳וי״הך
«
תולין ויסירין ממרקין ח ה נ״לפשוט וא״ם קהי'ב
■מעאה שוב אשוב עוד על רנרי הגאונים ז״ל מ״ל אע״פ
שחתרנו לעיל לייפמרנריהה ח״מ אכתי ליכא מפוייתלני
 :דעתהבמה שסיימו דטא ואמר רנא אין אדם מע״ר לא
 :לעניין כריתות אלא עניין מב״ד כו׳זהלא יכולתי להלום
'וחי יוזן ירעתי ואמצאנו והרי הרמנ׳ס ז״ל נפי׳נ קה׳
י' עדות כתב שאס אמר שאכל מילה יאו נעל אסורה אינו
■ ׳ נפסל שאין איס חסים ע״ר יהרי בבועל אסורה דאיכא
' "כרת עכ״ז קאמר דאינו נפסל מטעם זה דאין '?3(1(6
 •:׳'ויש לדחות דשאני התם דאיכא מג’ר האמבה אכת׳י קשה
!־«ואיכל נבילה דאין נו כרת רק לאו גרירה ראינו נפסל
• מטעה זה יכ« תימא ישאני התם דנר מלקות הוא ל5כ
חייבי כריתות שאין בהן מנ׳דנמי נני מלקית נינהוכאו
•/סכתב ימנו נפח׳י ופי״ט מה׳ סנהדרין כי על<ן'נראה
לומר יהם סוברים דנעניו־ה שיש נה מנ״י זכרת כגון
;־'-עריות ובעגירק׳^יש 3ה לאו -מי׳ת כמו ת^ודה •ולא
-י לנ׳־ד והודה מפי עצ5א < >$דאינו נפסל לעדו*יאינו jbג

•דאין

אויס מע״ר• 1אים יקרול &ל

-

^׳י-ן ?3

יאיין

קכח

עצמי ואיו איה מעיר צלע5מי אבל הכיח גיייא סעינפו
. .ע י נ י שלמעלסוכמ ם ביוש ציי! הלוקיןנהא לא אמר
רנא אין .ארס מע ר ואמטי להכיי אס רצה לעשית תשיבה
ורוצה ללקות כדי להנצל מב״ר של מעלה מלקין אוהו
ועישין לו כפרה כן נראה לי ככוגת דבריהם ואש שניתי
ההי׳ב
.
מצאתי לי־נותוצו נעלי התוס׳ז״ל בכריתות
די׳ב ר״ה או רילמא כי'שכתבו מעין דוגמא
מה שאס אמר אכלתי חלב במזיד נאמן ואע״ג דאין ארם
מע״ר\הייני ליפסל נפשיה אינו נאמן אבל הכא נאמן
דמתכוין לטינה ועושה תשיבה שאינו רוצה להביא חולין
נעזרה וכ״נ עולנינמיוז יכ״ג ע״ב ר״ה ואי! ארס תע״ר
־כלובפ׳ק רמציעא פד״גו׳יה מה בי יע״ש אלא דלהתוס’
 (°0יאף כחייבי' כריתות אמיוצן אין 'ארם מע״ר ועיין
במ׳שעורמענין זה בכללי המיג ו אות ייו״ד ' שיב ראיתי
לה<־ב החסידנם׳ ארעא דרננן סימן טו״בשהאריך נכלל
זה והביא גס הוא דברי הלאוניס הללו וכתב דלהחוש’
כמקומות הנ״ל ס׳ליאף בחייבי כריתות' אמייגן א״א
מע״ריע׳שייע"ענפפר סליניתעולם סימן כ׳דונכ״סג
 .נכלציס נפידי׳סימז ך־ ולא וכ״נונח״מסימן ל״ד הגהת
 .הטור מאית ם׳ ער ס״ט וביר מלאכי לכללי הריני *סי מן
 ifצ״א צ״נ .קהלת יעקב ד״ר סימן טו׳ב ום׳ עין זוכר
וי׳אאותח״ן ט*ן.
הדרן עלן לטעם ה־נ׳ שנתן יכ’מ' כדברי
י □JlTy
רניט ז״ל שמאתר שאלהיס גצב נערת אל
; אילו לא היה זה חייב מיתה לא היה 'מניח הקדוש נ״ס
’ להסכים שתאבד נפש אחת מישראל כי׳ וטעה זה הביאו
ג״כהרך החינוך בסי׳ תקכ״י והרב .ירי משה בביאורו
למ״רע' שופטים אות ה׳ משם סלאצאנטיי וכ'כ ערבוב*ן
ז׳ל גרני קראי ועד זומם יע׳ש ויע׳ע נס‘ אלה המצות
להרנהמנית סי׳תקכ״ר

י

קלא המכה חבית והכאה שאין בה עזת

ביארו•

י גרוטה

לבינו נפ״המ&׳מונלונשיפי״ומלפנהררין
ונספר המצות סימן שי סמ״ג לאוין קצ׳ט
דינא דתיי ספר יראים סי׳.נ°ט וריו״ז סמ׳ק סימן פ׳ה
חינוך סי׳ תקצ״ה זומר הרקיע סימן ש״ט פתיל וזצלת
סימן קכ״ד כת״ר סימן רנ״ב טח״מ פי׳ת״ך והא לך לשין
רנינו נס "ס מס׳ חונל אסור לארם לחבול נין נעצמו בין
נחנירו ולא החובל כלבד .אלא כל ממכה ארס כשרמישר):
נין קטן בין גדול נין איש נין אשה דרך נזיין ה״ז עובר
בל"ת שגאמ׳צא יוסיף להכותו אס מזהירה תור' מלהופיף
נהכאת מחוטא ק״ו למכה את הצדיק אפי׳ להגביה ידו
על חנירו אע״פ שלא הכהו ה״ז רשע • המכה את חנירו
מכאה שאין בה שוה שוס פרוטה לוקה כהרי אין כאן
חשלומיןכדי שיהיה צאו זה ניתק לתכלותין ואפי׳ הכה
ענד חנירוהכאה שאין בה הוה פרוטה לוקה שהרי ישנו
גמקצהמצות ועכו״ם שמה את ישראל תייג מיתה כו'
ע״כ«נכ“נ עור נספי״ו הה׳ סנהדרין ושייסכם לפיכך
’ כל המכה אח מנירו אפילו הכה ענד הכאה שאין נס
שוה פרוסה לוקס אבל אם ישנהשוה פרוטה הואיל והוא
חייב לשנס ממון אין ארס משנס ילוקה ע״בתסו שכתב
י רניט כאן נמגין הלוקין המכה חנירו .הכאה שאץ נה
ש׳־פלמען הודיעך ראם יש נה ש״פ.משלע ואינו לוקה
1נ״כ רש׳י ז׳־ל נפי נ רמכותריש ד״ט ח״נ הכאה שהין
נה ש״פ שאם יש בה .תשלומי .פרוטה משלט ואינו לוקט
דנפי' ריסקה תורס .מובל נחנירו לתשלומי! יכתיב כאשף
עשה נן יעשאל מ ינתן בו דצי־  c?cט .נ;,תה מנאי

גיייי ״״ « *׳־•» - ■1י • -־־X
הוסיףנדאמדיקמתונוח רמב ע״ב • וככר

מצוה  -א סיד ,יהודה בן מנוח עמוד מס (259הודפס ע״י?נכנת אוצר החכמה

(0
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כלל ז& לעיל נפי׳ א׳ וכתבנו מכל הצורן לנו חוו

•

ורע

יכל ימי הייתי מצטער למען דעת  Oticיש
גחנלה זו כל החתש׳רגריס שחייב נהן התונל
שהם נזק צער רפוי שנת משח כדתבן בייש פרק החובל
דפ׳גע׳־כ אי בעינן שיהא בכל אהד וא׳מהןשוה פרוטה
או דילמא דנהצטרפות מלס נם יחד אס יש בכולן שוה
פרוטה משלם.ואינו לוקה ואס אין נין טלם ש״פ לוקה
ואינו משלם ~ ולא מצאתי גילוי מילתא לזה והן עתה
האיר ה׳ אה עיני וראיתי להרג הלבושים נח״מ סי׳ת״ך
ס״ב שכתב ""ל אסור לארס שינה אתחנירגואס הכהו
עוכר נלאו כוי וכיון שיש נו לאו המכה את׳חבירו מכה
שאץ בההיזק ש׳פכיק שאין בו חיוב ממון ענר על לאו
ומלקין אותו כו׳ אכל החובל בחנירו מכה שיש נה שוה
פרוטה חייב כחמשה דברים כו' יע״ש מוכח מדבריו אלה
רכל היכא דאיכ׳מזק גופיה תשלומי ש״פ הוא רמחיינין
לה בחמשה דברים אכל כשאי ן מזק מסיה ש״פ אינו חייב
על זןאר דנריס ומש״ה לוקה שהרי אין כאן חשלומין אלא
סתמה על זה ממ׳ש לקמן הכהו על ירו ,וצבתה וסופה
לשזור כן'  ptiכאן נזק ומתן ל שאר רנדים הכאו במקום
שאינו נראה ולא ראהו שוס אדם אינו נותן לו אלא צער
ורפוי כו׳ הרי 'ראפילו כשאין שס נזק כלל מוזיינינןליה
על שאר דניים ואפשר דנ״דלא דמיא אלאכמ״ש עוד שם
הכה במטפחת או במטה וכיוצא נזה אין כאן אלא משת
זי״א דוקא במקום שיש ,רואים אבל איןכאןרול!ים אפילו
בושת אין ל ע"<י ומדון כזה הוא רקאמר הכהו מכס
•
שאין בה שוה ש״פלוקה שאין כאן תשלמין בלל

ואולם.

עדיין יד הדוחה נטויה לדחות דעל כרחין
צ״ל דהא דליקה אינו אלא מיש שם
עדים והתראה והרי הס רואים כשהכהו זכל כה? חייב
בבושת ומאחר דאינא תשלומין היאך לוקס והא אין אדם
•♦לוקה ומשלם ושמא י״ל דהכא מיידי כנח שהכה אדם
שהוא מנחה ואינו מקפיד על הכושתוכל כה? אפי יבושת
אינו משלם אלא כעי ראות עיני הדיינים יכמ׳ש לקמן
בשוף השי׳ והכא כנ״ד אפיל לפי ראות עיני הדייני' אין
כאן ש״כ ומש״ה לוקה א״נ בשוטה שאין לו נושה והכי
משני הס״ם נפרק אל נערות ריש דל״נ גגי האונס
ודע ובדין זה דהכאה
•
אחותו נוגדת יע״ם
איכא מילתא רתמיהא דחמיהי אינשי דנממון הקל אמרו
ראינו חייב נתשלמין ער שיהיה נהכאה שיעור שוה
פרוטה וכן גני בנינה ונזילה אמרו דאינו עוכר על
לאו ואינו חיינבתשלומין אלא עד שיגנוב או יגזול ממון
.משוה פרוטה ולמעלה כמ״ש רנינו בריש ה' גניבה ונזילה
ואם גנב או גזל פחות מש״פ אע״פ שיש איסורא מן
התורה אינו משלם כמ׳ש רנינו סם ונתב ה״ה שה רדין
פחות מש״פ בממין כיין חגי שיעור באיםוריןע'נ ובשיעורי
איהורין כתברנינו נפי״ר מה' ח״אכל איסורי מאכלות
שבתורה שיעורן נבזית גינוני נין למלקות נין לכרת כו׳
ואשור מן התורה אפיל כל שהוא מדבר האסור אנלאינו
לוקה אלא על מית כו׳ע״כ " א״כ הדבר תמוה מאד
דנהנאה שאין גה שוה פרוטה שהוא חצי שיעור איך
חייבוהו מלקות רחמיר הממון שהרי המלקו׳נמקוס מיתה
עומדת ניאמר רנאנסנהדרין ד״י סע*א ופסקו רנינו
בפי"ומה׳ סנהדרין והובא לעיל גאות הקודמת ואפילו
הנהנה מן ההקדש דמעלאיט חייג מלקות אלאעדשיהנה
נש ס אבל אם נהנה נפחות משוה פריטה איני לקה
 ,כמ ש רבעונייש הצכול! מעילה והן לו הונא לעיל א5מ
ע? א כ מה ראו על ככה לחיינו מלקות בהכאה על
פחות משוס פרוטה .שאינו אלא חצי שיעור .וכעת יאמר
גיורא נארעא 1ויצינא נשמי סמיא ד נראה ח״ו משפ׳מעוקל
וכמ הראג .?ifגט מה שאמרו-געדיה ;ואמין הרג
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 .אין נסרניןלא הרגו נהרגין דנךאה ח״ו משפטימפוכל ro

ל׳ו הונא לעילנאות הקודמת הכא נמי דכוחה • • ועי4
ראתהלקרכ החינוך נפי׳ הנ״ל שכתב ועוני על זה והכה
להכירו הכאה גדולה שיתחייב עליה תשלימין של פרוטה
או יותר איני מחח״נ מליוית לפ' שהוא לאי שניתק
לתשלומקואס הכהו מכה קטנה שאין מתחייב עליהם־פ
תייב מלקות ואומר אני שראוי לומר יין זה חידוש הוא
שחידשה חורהעכ״ל
וזח׳^זלא ירווח צמאונט אמירה «ושהרי
1
בם נעדיס זוממין שהרניאיכא למימר הכי
'
וענ׳ז כתבהרמב׳ן ונראה ח׳ו משפט מעוקל והניאו
«ן הישוב נטוב טעם ודעת ג ם סרב החינוך גיפי-ה יצא
 .בעקנותיו נפי׳ תקכ״ו ונתן טוב טעם ייעת למה שאמרו
הרגו אין ,נהרגין כמו שנתבאר בארוכה נאות הקודמוג
׳ 3031
ולא הספיק לו ,במאמר וחידוש הוא .
אעיקרא רדינא פירכא על סוגיא יפרק אלו גערות ד|״נ
ע״בדאמרינן התם קטבר רני יוחנן כלהיכאדאינא
ממון ומלקות מילקא לקי המובא לא משלם דכימם*
רשעתו משוס רשעה א' אתה מחייבוט׳ ופריו והא^י
הכאוהכאה שאין נהיש״ע לוקה טעמארליח גם
פרוטה הא אית בה שגה פרוטה ממונא• משלם מ־־לקא ־
.לא לקי ומשני בפירוש רינתה וטרה חונל בח^5־■
לתשלומין יכתיב כאשר עשה  Pיעשה לו ’מ׳ דמשהיב י*
ממון ט' ע״כ וקשה .לנהי רנפי׳ רימה -תימ לתשלועין •
אבל אימא איפכא דמש״ע וצמי&להמולקא■ לקי מעוסאלמ־
 .משלם ובפחות מיש׳־פ .משלם ואיגולוקהוכי-תיהארסחדת
מש״פ לא תשינא ממנן לגני ישראל דבך מחילה .הוא
כדאיתא נפד״מ .ד7ן מ "מ נימא־כיקממי' דיבתה חח־®
חובל נחנירו לתשלנמין חידוש הוא שחידשה יגורה מזובל
דאפילו פחות' משוה פרוטה חשינה ממק וחייב לשלם
 ,ומאי .חזית לומר רעל פחות מש’פ שהוא חצייסיעלת#ה .
אע׳ג דנעלמא אינו ליקה על חל! שיעור לתירוש הוא j
י שחידשה תורה גנ< סונל ואיפון אנא יעל פחות מש“ג f
משלם אע׳ג רנעלמא אינו משלם חידוש הנא ט' ולזה י׳ל •
כיון דגלי קרא רחונלכרזנירו חיע לשלם .חמשה דברים
נזק צער רפוי שכת בושת מוכח רעל הכאה שהיא מש״פ׳
.ולהעל׳הואדחיינלשלס רא״א בכל החמשה רבדיינהצמרס
יחד שלא יהיה נין טלם ש״ם הילנך מוקמינ^המלקמן
על פחות מש״פ ואמרינן חידוש הוא שחידשה תורהבחעל
שילקה על חצי שיעור ומפרוטס ומעלה ישלם ממון -

א!^ה

 .ואולם

־אכתי לא נמלטנו מה מקושית התת?
< ל שהקשה יבבי עדים -זוממין רנראה ירי
משפט מעוקל כמו כן איכא לאקשויי הבא ומה -שתירצו
.שם הרמנ״ןוהרב החינוך והכ״מ ז״לבפ״ך׳מה׳עדות והן
ל׳והוגא לעיל נאות הקודמת עין סמסכיל יראא ftxn
 ,לא שייך תירוצם וכעת הדבר .צלי שוב ראיתי נפ׳ אלו
בערות דל״בע״א גני הא דאמר עולא כל כ״כאראיכא
ממון ומלקות ממונא משלם מילקא לא לקי דגמר מחמל
כו' ופריך מה לחובל שכן חייג בה׳ דברים האי ממונא
 .לקולא שכן הותר מכללי עכ״ר מ׳ וי׳ע״ע ברש׳י ותוה"
ז״ל ונזה יעלה מן הישוב ורוק • וא״ס רנע׳א רעיןזנין
ד״ר ונפ״ק דסוכהסד״ר מונה והולך כלהשיעורין ואמאי
ליז מנו שיעור זה דהכאה שלוקה על פחות מש?ג
דסתס אינו מונה אלא השיעורק ימצאו להם סמך מן
התורה אנל שאר איסורים כבר אמרו ש 6דרך כללדכל
הםיעוריןהל״מ תרע שהרי לא מט שס נ״כ שיעו׳חנלים
ונזיל^־ששיעייז מש״פ ומעלה לתשלומץ וכן סי״״ר
מעילות שעוא נ&״ס כנ״ל אלא -הוא הדבר אפר רמץ
..דהחס לא מני אלא אותן שיש להם סמך מן התודה T
׳
נא ראה־
'
מאי שנא ר«וציא ש"ר רל1קה.ממלטי*>.
מפום

נר
I

מציה סימן ימי יאוין

משום דנפי׳ רעתה חורה התם מלקות ותסלומקגבי חובל-
«מי  '03רימזה חורה לתשלומי! ילילקי נתי משוה לאר
דלא יוסיף וי״ל דכאני נני חובל רלא רינחה תורה נפי׳
*ולקוח אלא ואנו מתיינינן ליה מלקות משום שיגבר על
לאו דלא תוסיף ואיכאלמימרדהא דלוקה היינו היכ׳ראי!
בהכאה ןי תשלומי! כגק שהכהו הכאה שאקנה ש׳ס אנל
הכאה שהיא מש״פ ולמעלשניתק לתשלומי! וכל לאו שניתץ
■לתשלומי! איז לוקק עליו אבל במוציא ש״ו־דנפי’ ריבתס
תירה תשלימי! ומלקות דכתיב ויסרו אותי וענשי אותו
סאה ככף יא״א להעמיד המלקית והממון נב' עניינים
מא' ילקה ובאתי ישלם כמו נחונל אמרינן וחידוש הואשחידשה תורה כמוציא ש״ר דלוקה ומשלם ועיין בפ״ה
דמכית ו״ר רע״ב ונכתונית סומ״ה ודת׳״ו והרמנ״ם ריש
«״נ מה׳ נערה וה׳ן לו הובא לקמז אות קל״ג יע״ש •

זפדש

רנינו אם הזהירה חורה מלהוסיף נהכאון
החוטא ק׳ו למכה אח הצדיק כי' וקשה הלו
יןי״ל שאין מזהירין מרקק״יכנר עמיתי נזה ומצאת כי
תדרשנו לקמןסי׳י״ג וישנתי על תלו ואס רצוינך לדעת
!תראנו משם וא׳ת כיי! יהכאת הצדיק 'לפיק לה מק״ו
דהכאת החוטא א״כ דיו לבא מ! הדק להיות כנדון מה
■בהכאת החוטא אינו לוקה אף בהכאת הצדיק לא לילקי
<זא לא קשיא ישאני התס דהוי שוגג דטעה בתציינ׳וכמו־
‘שנתנו הרע״סוהתי״ט גפ״ג דמטחמשנה י״ר אבל תובל
' ;נחנירו שהתרו'גו לוקה דלא בתנה ההתראה אלא להכווין
־• .גקשוננ׳למ/יי שלא יאמר שרכב הייתי קמ״ש תינו בפי"כ
למעי"!־ מהלכות סנהדרק ובפ״א מהלכות איסורי ניאם
יע׳ש
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'/:קדב בן סורר ומורה בעזיוח ראשונה

3£יארו•

ויבינו נפ״ז מה׳ממרים רקז׳ ובס׳המצות

סימן קצ״ה סח’ב לאוין ר״ך דינ׳דחיר
ך
י^שם סמ״ק סי׳רי״ת חינוך סימן ו־מ״ח זוהר הרקיע סימן
ך«]י'ח קי״ט פתיל תכלת סימז מ״ה כת״ר סימן קפ׳ז ס׳
־יראים סי׳ן״ן וקמ״ה והא לו לשק רבינו שם בן סורר
׳ומורה האמור בתורה הרי נתפרשה נו סקילה ולא ענש
'.,הכתוב אא״כ הזהיר והיכן הזהיר לא .תאכלו על הים
'ופירושו לא תאכל אכילה המביאה לידי ש״ר וזוהי אכילת
 P,'.ס״ומ שאינו נהרג אלא אכילה מכוערת שאכל שנאמר
’.זולל וסובא מפי השמועה למדו שזזלל הוא האוכל נשר
^,ברעבתנות וסובא השותה יק ברעבתנות כו׳כיצד דנקב!
^ס״ות מניאק אותו אביו ואמו תחילה לב״ר של ם^1ה
,י.ואומרי!להן צננו זה ס'ומ ומכיאין ב׳ עדיס שגנב משל
1‘.אביו וקנה נשר ויק נמה שגנב ואכל אותה אכיל האמורה
//אחד ההתראה 1ןוהי עדוין הראשון ומלקק אוחי כשאר
;/וימי מלקות שנאמר וישרו צוותו נוי חזר וגנב משל אביו•*/אכל אכינה זו אביו ואתו מביאי! אותו לב״ד של כ״ג
?/,ומניאין נ׳ פדים ומעידי! עליו שגנב ואכל אכילה זו
ן‘ .אחר שהתרו בו וזוהי ערות אחרונה ואחר סמקנלק עדותן
^עורקק אותו שמא הקיף השע׳אתכלהגיד אה לא הקיף
? ולא שלמו לו שלשה חרשים ממרק דינו כו׳וסוקלקאמזו
■.׳בז' בזירת הכתוב הוא שהנן נייק בדין זה ואין הכת
?גידונת בדין זה שאי! דרכה להמשך באכילה ושתייה כאיש
uשנאמר בן ולא בת ולא טומטום ולא אנדרוגיטם נו׳ נן
 ,ס״ומצריך הכרזה שכותבי! לכל ישראל נב״ד ע׳ סקלנו
מפני שהיה בן ם״ומ ט׳ ע״כ • ונתב «כ’מ דמ״ש
נו׳ בסנהדרין
ל רבינו והיכן ,הזהיר לא תאכלי על
! .יסייג א׳ר יוחנן אזהרה לבן ס״ומ מנין ח׳ל לא תאכלו
על הדס כו׳ ואע״פ שהוא .לאו שבכללות כנר לחב רבינו
 zגפפר המנות סימן הנ״ל שאתר שהעונש מפורש אין לחו®

הרם
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י
י
ונ״כ עוד תינו נם׳ הנ״ל הייי! ט׳ וכ״ו ה׳ ובשורש הי״ד
בהקדמתו שהקרי ,לפרטי האצות וכנייחדנו הדביר נפנק
זה באורך וברוחב לעיל בסימן וי וכתבנו ס כל הצורך
עיד כתב
ואס חפצך נני לדעת גמור אותו משם י
הכ״מ שס ו/׳ל ודע שנמנין העצות בסי׳קצ׳ה כיזב רבינו
וז״ל שלא לאכיל ולשתות דרך .זולל וסובא שנאמי• בננו
זה זולל ושונא ע״כ ויש לתמוה שאין נפסוק זה אזהרה
ראיינו אלא סיפור דברים שאומרים אביו ואמי ונסיסמצות
סימ!הנז' כתב הזהירנו מהיות זולל והיבאבימי הנערות
ובתנאים מתוארים בדקס"ומיוהןא אומרו לא תאכלו על
הדס וביאור זה שבן ס״ומ מכלל חייבי מב״ר ולשק התורה
גו בסקילה וכבר התבאר בהקדמות זה המאמר ( הלא
הוא בשורש הי״ר בהקדמתו' שהקדים לפרטי המצית) שכל
מי שתייני נרת או מג״ד הוא מלית זולת פסה או מילה
שהן בכרת אע״ע שהן מ״ע נמו שביארנו בהקדמה הבל
א״ב אחדי שנלון בן זולל וסובא־ על■ היזנאי׳הנזכרי׳בסקילה
ידעט זהי המעשה' שהוא מחהד ממנו בהכרח לפי שלא
•ענש־ הכתוב אא'כ' הזהיר ולשון גמרת סנהירק רס״ב'
אזהרה לב! ס״וממצי'ת״ל-לא תאכלו על הדס ט׳עכ״צ
וברמזי ',בפתיחתו להלכות ממדים■ כתב פלא יהיה הנן
*־
ס״ומ על קול; אביו ואמו ע’כ לשון הכ״חז״י^

ואצא

ראמדיירעה ®יש לשאת־ ולתת נילשקירנירר
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בס'המצות הלז וכמה שהשיג עליו הימב"!
ז״ל שם ובשורש נ׳ ד״רימרעמרנר בזהבארוכה בסימן ו׳
ובסינקי״ג ר״ה אקמזהירקמן הי !,ואס רצונך לרעת לך
וקח אותו משם ואק צורך בהעתקת הדברים • האמנם
מהסתמסהכ״מ עלדבי־יירגינו שבמנין המצות שאין נע׳
מ אזהרה כו׳ כן תמס עליו עור במני! המצות שם
והרב הקרוש מהרח״א בפ׳סנחמד ען החיים פ׳תצאידק׳ר
פי׳ר כתג לתרץ .רקשה לרבים־ אומרו וולל וסובא אחר אינו
שומע בקולנו ופירש רה׳ק אינו שומע שהתרינר ט שלא
יהא זולל וסובא מלא תאכלו על הדס אלאי דלאו כ״ע ידעי
ד־יא תאכלו עלהדסדלהכי הוא דאתא וצריך שירע בשעת
ההתראה משוס מאי מחייב נ«״ש כרישי מ*ק ד״ב ע״ב
המנכש והמשקה מיס לזרעים משוס מאי מתרינן ביה
רנא אמר משוס חורש רב יושףאמר משוס זורע ט׳וכתבר
התום דאין אדם■ לוקה ולא נהרג• אלא בהתראה שמתרינן
בו ל״לן הך איסודא דצי־יך לכיש שס האיסור בהדיא ע'כ
הכאנמי הודיעוהו שבאכילה זו של זוללות יתחייב משום
לא תאכלו על הדס יה׳ק איננו שומע בקולנו שהתרתו
גו שלא יהא זולל• וסובא משוס לא תאכלי על סרה ומן
עכ׳ל
בעוניי לא נינת אדם ליי להבין את זאת רזה
הפירוש יפה נדרש נפי כמקרא אבל בדברי
רניגונראה דלא יהגה מזור פירוש זהדהי׳ל לפרש דאם
כאמוראים אמרינן הי״ל לפרש כ״ש בפוסקים כע״ש הרב
החביב -בכנ״ה בכללי הפוסקים אות ע׳ט ונשכ׳ה שם אות
■ ל״ונשסגכמה רננים לך נא ראה ומה שישלתרן נדוחק
י נזההואררבינו דרכי לקצרבמני! המצית וסומך עלמה
שהאריך בס׳ה ושם כבר ביאר בהריא דאזהרתיה מלא
תאכלו על הדם ואפשר דזוהי נמי נמת מרן נהראנתו
מ׳ש בש׳המצותורוק וכןברמזי המצות כפתיחתו להלכות
ממרים קצר דבריו שלא יהיה הנן&ייות ולא פירש האזהרה
וסמך עמ״ש □פנים דאזהרחיה מלא תאכלו וכך הוא דרכו
גנל המצות שמונה ברמזיו םאיגו«זכיר האזהרה וסומך
 עמ׳ש נפנים לכו מזו כן נ״ל בישוב דברי רנינו וא״ש5הי'י • וע-ין גס׳י״א אות קצ״ר שהבאתי סם עור ■ישיב
' אחר נזה וראיתי להרב כתר חורה סי' הנ׳ל שכתב שלא
לאכול ולשתות דרך זולל וסובא שנאמר מנו זה סי׳ויד
 -כויורגמוכו כלאגשי עירו באבנים ומת וכל מקום שישנו

ואני

י• •ביחס.היא_מל'תקולתי ^ת ומילה נלונראטשאין סכיו
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החובל בחבירו חייב בחמשה דבריו

הלבות חובל בחבית
סימן תב החובל בחבידו חייב בחמשה דברים וכיצד משערין
אותם והמבייש בדברים ת״ח וע״ה
 -סעיף א אסור לאדם (א) להכות חבירו ואם הכהו עובר בלאו שנאמר פן יוסיף .ואםהקפידה תורה בהכאת רשע שלא להכותו יותר על רשעו ,קל וחומר
בהכאת צדיק .והמרים יד על הכירו להכותו ,אע״פ שלא הכהו נקרא רשע .הגה וע״ל
סי׳ תכא סע׳ יג .ודין הכאת איש לאשתו עיק באהע״ז סי׳ קנד .די״א דיש חרם
קדמונים באדם המכה לחבירו וצריכין להתיר לו כדי לצרפו למנין עשרה ומיד שמקבל
עליו לעשות דין מתירין לו אע״פ שאין (המוכה) מתרצה.
נשמת אברהם
להכות הכירו .ברמב״ם י כתוב דרך
(א)
בזיון (בציון) .וראיתי שכותב הרמב״ן2

שלא לצורך להמוכה דרך שנאה ודרך
בזיון הוא ,עכ״ל .וכ״ב בשו״ע הרב5

וז״ל :דאע״ג דמכה אדם לרפואה פטור

שמותר אם זה לטובתו ,וכ״כ הגר״מ
פיינשטיין זצ״ל 6עיין להלן.

הכי כיון דאיכא אחרינא לא שבקינן לברא

על המטפל למעט כחבלה ובסיכון .האם

ומצוה דואהבת לרעך כמוך הוא ,אפילו
למעבד הכי דלמא הביל ביה טפי ממה

מותר לאדם לטפל בזולת בדבר שגורם

שהוא בדרך הרפואה וכו׳ ,עכ״ל .וכ״כ
בקובץ הערות :3דאם מכוין לרפואה אין

לנזק וחבלה וכש״כ לספק סכנה בזמן
שנמצא מישהו אחר שיכול לעשות אותו

בזה משום חבלה כלל ,ומה שמובא בגמ׳

הטיפול עם פחות נזק וסיכון .עיין בשו״ת
ציץ אליעזר 7שכותב :ברור ללא כל צל

לבדיה למיפתח ליה כוותא דלמא חביל

של ספק שאסור לו לרופא מתמחה לבצע

וכו׳ ,י״ל הכונה דילמא חביל יתר מכפי

ניתוח תחת הרדמה כללית בהיות וגורם
על כך להמשכת הרדמה הכללית אשר

וכן ראיתי כותב הגריי״פ פערלא זצ״ל
בספר המצות לרב סעדיה גאון :4דלא בא

סכנה כרוכה בה ,ואם בגרמת זה שהיתה
יותר ממושכת באמת קורה לחולה

הרמב״ם אלא לאפוקי מכה לרפואה או

כתוצאה מזה מיתה או נזק גופני חמור,
אזי מן הדין דמו מידו של המתלמד-

(סנה׳ פד ע״ב) מר כריה דרבינא לא שביק

הצורך לרפואה וכ״כ הרמב״ן וכו׳ ,עכ״ל.

האב הרודה את בנו והרב את תלמידו
וכיו״ב ,אבל כל מכה וחובל זולת זה הו״ל
בכלל דרך בזיון ונציון דכל הכאה שהיא

המנתח ידרש הן בידי שמים וגם לרבות
בידי אדם וכו׳ ,עב "ל.

ציונים והערות
 )1פ״ה מהל׳ חובל ומזיק ה״א )2 .תורת האדם ענין הסכנה ד״ה בסרק החובל ,ומובא גם בנמו״י על סנה׳ פרק
הנחנקין )3 .על יבמות סי׳ ע )4 .ח״ב ל״ת מז-מח דף מה ע״א ד״ה ומה שהביא הרלב״ח )5 .הל׳ נזקי גוף
ר) חי״ד סי׳ פד ו-פה.
6ז שו״ת אג״מ חו״מ ח׳׳ב סי׳ סו.
ונפש סע׳ ד.
נשמת אברהם <מהד״ב>  -ד אברהם סופר ,אברהם עמוד מס (123וזוז־פס ע"י תכנת אוצ; ^כמה
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נשמת אברהם

וכתב לי הגרש״ז אויערבאך זצ״ל:

חובל באביו טעמא דחששו בגמ׳ סנהדרין
ל״דלמא חביל" הוא משום דחשיב קצת
כבין אדם לחברו ואסור אע״ג שכונתו רק
לרפואה וגם ליכא פסיק רישא ,עכ״ל .עוד
כתב לי הגאון זצ״ל :כיון שכך נהוג בכל

ועוד כותב הציץ אליעזר 8לגבי לקיחת

בתי חולים ,מעיקרא נכנסים אדעתא דהכי
ואין צורך בנטילת רשות ,עכ״ל.

הנסיון גורם לחבלה וז״ל :וא״כ ברור

ובאמת המציאות היא שהרופאים
במחלקה עסוקים בעבודתם בבוקר,
בבדיקה וטיפול בחולים ,שלא ניתן

פרט אם אין אז אחר יותר טוב ממנו
וביצוע ההזרקה נחוצה כנ״ל ,דאזי יש
מקום להתיר ולחשוב לכל מה שעושה

להעשות ע״י הסטודנטים ,וממילא קשה

במקומות דלא שכיחי נכרים ,ואם יהודים
לא !,תמחו מנין יהיו רופאים ,לכן אם
החולה לא דורש רק מומחה ,תלינן
דמסתמא לא קפיד ,עכ״ל.

דם ע״י סטודנט לרפואה שבגלל חוסר
הדבר דאין היתר חבלה על גופו של זה
כדי^שהמתלמד ילמד את המלאכה הזאת,

המתמחה בקשר לביצוע התפקיד הרפואי
כעושה לצורך רפואה ,מכיון שלא נמצא
אז על אתר יותר מומחה ממנו שיבצע
זאת ,וכלול בזה גם כשהיותר מומחה
עסוק באותה שעה במקרים יותר דחופים
דאזי מעלים עליו כלא נמצא .ויתכן דיש
מקום להתיר בהיכא שיש מתחילה ספק

מבוסס אם אמנם יגרום המתמחה לחבלה.
ומטעם דאזי הו״ל זה דבר שאין מתכוין
במקום שלא הוי פסיק רישא .אכן אפילו
בכה״ג נטילת רשות מהחולה על כך זאת

בודאי צריך ,עכ״ל.
וכתב לי הגרש״ז אויערבאך זצ״ל:
ההיתר של אינו מתכוין הוא רק במה שנוגע
לשמים ,ולא בחובל ומזיק ,כמו שאסור
לזרוק אבן לרה״ר אע״ג שאינו מתכוין
להזיק וגם ליכא פס״ר ,ואפשר שגם לענין

לרופא גם להתפנות ללקיחת דמים,
ובעזרת הסטודנטים שלוקחים את הדמים
הוא מתפנה לעבודות יותר חשובות שרק
הוא יכול לעשותם .ולכאורה היה אפשר
לשאול ממה שכותב השו״ע לגבי מילה:9

אדם שלא מל מעולם לא ימול בשבת
שמא יקלקל ונמצא מחלל שבת ,ואם כבר

מל פעם אחת מותר ואפילו אם הוא אביו.
ומשמע מכאן שביום חול מותר לו למול
על אף שנמצא מוהל מומחה שעומד על
ידו וכן בפעם השניה מותר לו גם למול

בשבת.

אך כתב לי הגרא״י וולדינברג זצ״ל:10
הרי שמדובר לא על וודאות שיקלקל אלא
המדובר הוא על ספק שמא יקלקל וכו׳.

ועוד ,דבנידוננו בהיות ואין חשש סכנה,
כתבתי דבחול יש להתיר למתמחה לבצע
ע״י קבלת רשות וכו׳ ,ואם בההיא דמילה,
מכיון שהחשש הוא גם חשש של סכנה

ציונים והערות
 )8שם סי׳ לה.

 )9יו״ד סי׳ רסו סע׳ ז.

נשמת אברהם <מהד״ב> -

 )10שו״ת ציץ אליעזר חי״ד סי׳ לו.
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החובל בחבירו הייב בחמשה דירים ובו׳ סי׳
נשמת אברהם

מצינו בזה להגאון חיד״א ,שו״ת חיים
שאל ח״א סי׳ נח ו-נט ,שהעלה להלכה
בפשיטות דגם בחול אין למתמחה שלא

מל עדיין לעולם למול בפעם ראשונה בלי

שמוהל מומחה יעמוד על גביו וכו׳ ואפילו
שיצטרכו לדחות המילה בזמנה ,ואפילו

צריך להמעות .וכותב :שיש טעם גדול
שלא לאסור ,דהא מצינו שבדורות
הקודמים היו נוהגין להקיז דם אף רק
לאקולי ,כמפורש בשבת דף קכט וכו׳.
ולכן אף שנשתנה אח "כ כמו בזמן

הרמב״ם כדכתב בפ״ד מדעות הי״ח
נשתנה

אם נתרצה האב וכו׳ .שנית מצות המילה

וכו׳,

ניתנה על כגון אנפא דא של כניסה אפילו

מניחין להקיז כלל מ״מ ודאי גם עתה
איכא גם רפואה בזה דלא יהיה שינוי גדול

נז ע״ב שדרשו חז״ל מקרא שכתוב כי
עליך הורגנו כל היום דזו מילה שניתנה

כל כך ,וגם היום מוציאין הרופאים כמעט
בלא צער .ולכן אפשר אין לאסור בחבלה

בשמיני וכדמפרש רש׳״ג״ז״ל :זו מילה,
הורגנו כל היום דזימנין דמיית וכו׳“.

זו דהקזת דם ,והרוצה להקל אין למחות

לחששא דמיעוטא לסיכון כדמצינו בגיטין

וממשיך הציץ אליעזר :ועוד יעוין בשו״ת
שבות יעקב ח״ג סי׳ כה ובשו״ת מהר״ם

ועתה

עוד

יותר

שאין

בו כיון שהיא סברא גדולה ,עכ״ל .ואין
לדמות דין זה למה שהובא לעיל לגבי

התרמת כליה או מוח עצם מתורם חי ,כי

שיק או״ח סי׳ קנא .ועוד ,יעוין בשו״ת
חכם צבי סי׳ סט ,שמסביר טעמו של דבר

שם מכיר הוא את המקבל שהוא קרוב
משפחה ,אך כאן מי יודע אם יבוא הדם
הזה לחולה שדוחים איסורים בשבילו,

ולא אמרינן שעדיין לא מיקרי אומן ,מפני

וכלשון הגאון זצ״ל.

מה דבמילה מספיק במל פעם אחד בלבד

דבהיות דאיכא למיחש לקלקול גדול
וסכנת נפשות אי לאו דברי ליה לא הוה
עביד וכו׳ .ולכן צריכים עכ״פ שכמה וכמה

אך כתב לי מו״ר הגרי״י נויבירט

שליט״א :דיל״ע בדברי האג״מ ,איך הוא
משוה הקזת דם (שבזמן חז״ל) לבנק הדם

פעמים יעמוד מומחה על גבי הסטודנט

ולהקזה לשם רווחים ,ושנית איזה ראיה

וידריכהו איך לבצע זאת בלי שיגרום

הוא מביא מגמרא שבת קכט ע״א שמדובר
שם לאקולי גרידא ,ולא רק במקרה של

חבלה יתירה ,עכ״ל של הציץ אליעזר.
התרמת דם .נשאל האג״מ 12אם מותר

רפואה ממש (בזמנם) ,עכ״ל.

לתרום דם לבנק הדם כשאין כאן חולה

ולכאורה היה נ״ל שאפשר ללמוד היתר
להתרמת דם ממה שכותב הרמב״ם:,3

שדוחים איסורים בשבילו ,ואם רשאי
בשביל הריוח שמשלמין בעד זה שהוא

אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין בחברו,
ולא החובל בלבד אלא כל המכה אדם

לפנינו ,ומי יודע אם יבוא הדם הזה לחולה

ציונים והערות
 )11כתב לי הגרש״ז אויערבאך זצ״ל :כל זה דוקא במה שיש צורך לקיום המצוה ,אבל לא לגרום צער בחנם,
ולכז נראה שרק בגלל טעמים אחרים הוא דשרי .עכ״ל )12 .חו״מ ח״א סי׳ קג )13 .פ״ה מהל׳ חובל ומזיק ה״א
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ס י

!חובל בחבירו חייב בחמשה דברים ובו׳ סי׳ ותכ

סעיף ג חובל בחבירו ,חייב בחמשה דברים ,נזק ,צער( ,ב) רפוי ,שבת ,בושת ,אם
החבלה בענק שיש בה כל החמש .הגה י״א דצריך ליתן לו ג״כ תוספות
נשמת אברהם
כשר מישראל בין קטן בין גדול בין איש
בין אשה דרך נציון (בזיון) ,הרי זה עובר

שהתורם עושה מצוה של הצלת נפש
מישראל (ואפילו אם הוא עושה את זה רק

בלא תעשה שנאמר וכו׳ ,עכ״ל .וממה
שכתב "דרך נציון" משמע דוקא דרך

עבור הכסף ,למעשה יש כאן מעשה
הצלה) ,מסתבר שאין על זה שם של חבלה

נציון ,דהיינו ריב (או דרך בזיון) ,אבל אם

כלל ,עכ״ל.

עשה זאת לא לשם ריב (או בזיון) אלא

(ב)

לתועלת ,ולא מיבעיא לתועלת של ריפוי

היכה את שמעון קשות בראשו ובכל גופו

אלא אפילו לתועלת של ממון ,מותר .וצ״ע

ועקב הכאבים הקשים בכל חלקי גופו,

למה לא הביא את זה האג״מ והסתמך על

נסע שמעון לבית החולים שם נבדק ע״י

סברא בלבד .ויותר מזה ,האג״מ במקום
אחר '4כן מביא את הרמב״ם וכותב:

מומחים וגם נעשו לו בדיקות דם
וצילומים .לבסוף התברר שלא היה לו

משמע דאם אינו דרך נציון לא הוי בכלל

שום נזק באברים הפנימיים ושוחרר
הביתה .מי חייב לשלם את חשבון בית
החולים כי טוען ראובן שאין הבדיקות
וכו׳ בכלל ריפוי כי הלא הוברר הדבר

לאפרושי

שאין נזק פנימי הדורש טיפול וזה דומה

מאיסורא ולקיים עשה ,וכן אב את בנו
לחנכו ,להותר מכללו ,שהרי אינם דרך

למה שכתוב בסע׳ ט :כוואו בשפוד על

צפרנו במקום שאין עושה חבורה וכו׳ אינו

נציון וכו׳ ,עכ״ל .אך ברור שכל הדיון של

נותן אלא צער ,ע״כ .לעומת זאת טוען

האג״מ הוא לגבי "ומי יודע אם יבוא וכו׳

שמעון שכך דרכו של עולם שאדם במצב

שדוחים איסורים בשבילו".

שלו עובר בדיקות כדי לברר אם אמנם

הלאו כלל ,והוא מטעם שהלאו נאמר
בחייבי מלקיות שלא יוסיף ,ומלקות ,כיון
שהוא על העבר הרי זה דרך נציון ,שלכן

אין

להחשיב

זה

שמכוין

וכן עיין במנחת חינוך ’5שכותב :שאין

עובר על איסור רק בחובל בחברו ללא

רפוי .מה הדין במקרה שראובן

ניזוק בגופו ולכן על המזיק

לשלם.

ולכאורה הדין עם שמעון וכפי שכותב
הרמ״א ’7מתשובת הרא״ש שהולכין אחר

רשות ,אבל אם חובל בו ברשותו ,מותר,
עכ״ל .ומכיון שלתורם אין איסור ,גם
לרופא אין איסור.16

המנהג.
כתב לי הגרא״י וולדינברג זצ״ל18

ואמר לי הגרש״ז אויערבאך זצ״ל
שלמעשה גם הוא מתיר ,כי מכיון

שאין מקרה הנ״ל דומה למה שכתוב
בשו״ע כאן סע׳ ט דשם הדבר גלוי מיד

ציונים והערות
 )15מצוה מח.
 )14חו״מ ח״א סי׳ ג.
 )18שו״ת ציץ אליעזר חכ׳׳א סי׳ נח.

 )16א"' ‘ מו״ר הגרי״י נויבירט שליט״א.
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 )17כאן סע׳ מא.
(0

החובל בהבירו חייב בחמשה דברים וכו׳ סי׳ תכי

נשמת אברהם
לעין כל שלא נעשה חבורה ולכן מחויב

ואח״ב הלך המשכיר והבטיח ביתו בחברת
ביטוח ,ונשרף הבית ,מי מצי השוכר לומר
כיון דלית לך פסידא דדמי ביתך אתה נוטל
מן החברה ,אדעתא דא לא קיבלתי
אחריות .והגאון או״ש כותב שמה

לו ביטוח רפואי אחר ובית החולים מעביר

הפסד

המכה לשאת בהוצאותיו הכספיות של

המוכה כשם שחייב היה בריפויו אם היו

צריכים לכך ,ע״כ .ולשאלתי השניה מה

הדין כשהמוכה חבר בקופת חולים או יש

שחברת הביטוח
הבית אין זה

משלמת דמי
את

השוכר

חייב לשלם להם עבור הוצאות הריפוי?

פוטר
מתשלומין ,מפני שהמשכיר יכול לומר
לשוכר מה איכפת לך מה שהרווחתי מן
עלמא ,ואע״ג שאני מצאתי דרך כדי לא

למוכה את דמי הריפוי על אף שהחברה

להגיע להפסד ,אתה לא נפטרת מהאחריות

משלמת .וראייתו משו״ת מהרש״ם ח״ד

שקבלת עליך ואילולי הביטוח היה הבית

סי׳ ז שנשאל בדין מי ששרף בית חבירו

אבוד ולא היצלתי מאומה מהשריפה ,ואם

שהיה מבוטח באחריות ושילמו לו בעלי

החברה לא תשלם האם תפטר אתה מן
האחריות ,כן כי משלמים במה נפטרת

את חשבונו ישירות אליהם ,האם המכה

כתב לי הגאון זצ״ל שאמנם אין הוא חייב
לשלם להם אך אכן הוא חייב לשלם

הביטוח בעד ביתו הנשרף ,אם חייב

השורף לשלם לו ,דהשורף טוען הלא לא

מאחריותך .ומסיים דהדין ברור שהשוכר

גרמתי לך היזק ,חה טוען שתשלומיו הללו

שקיבל אחריות משלם דמי הבית עיי״ש.
ומסכם הגרא״י וולדינברג זצ״ל וכותב:

הגאון

ודון איפוא מינה ומינה לנדוננו שהמכה
לא נפטר ממה שהמוכה מרויח ממקום

באים מצד אחר שנתן מעות תשלומי

הביטוח

כנהוג

וכו׳.

והשיב

המהרש״ם ז״ל דהדין עם הניזק מפני

דבשעה

ששרף

את

הבית

נתחייב

בתשלומין ,ואם בעל הבית הרויח ולקח
ביטוח ,מה לו לזה בכך וכו׳ ועוד זאת
הדבר פשוט מסברא שאין להשורף שום

זכות במה שעשה לעצמו מסחר מבחוץ

אחר בזה שהבטיח את עצמו תמורת
תשלום כספו בחברת הביטוח .ועל פי
שתים עדים נאמנים כאלה יקום איפוא

הדבר ,והמכה חייב לשלם למוכה דמי

הריפוי ,הגם שזה נראה כחידוש מפתיע,
אבל זה נראה בעליל לפי הנז״ל ,עכ״ל.

וגובה דמי ההיזק גם מאחרים כדי שיופטר

השורף על ידי זה ,עיי״ש .בדומה להאמור
העלה גם בעל אור שמח ז״ל בפ״ז מהל׳

שכירות ה״א .הוא נשאל באחד ששכר בית
מחבירו וקיבל עליו אחריות מדליקה,

וראה גם בקובץ שיעורים.19

ושמעתי מהגרי״ש אלישיב שליט״א
שפשוט שהמכה חייב לשלם למוכה עבור
הוצאותיו אלא אם כן מדובר באדם

ציונים והערות
 )19על כתובות סה ע״ב אות ריז.
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מזונות הצריכין בחליו ממה שהיה אוכל כשהיה בריא ,ונ״ל דבפלל ריפוי יחשב .ואם אין
בה אלא ד׳ משלם ד׳ ואם ג׳ ג' ,ואם ב׳ ב׳ ,ואם א׳ א׳.

סעיף טז צער כיצד ,הרי שקטע אצבעו ,אומדים כמה רוצה ליתן בין לקטע לו אבר
זה בסייף או (ג) לקטוע אותו בסם אם גזר המלך לקטוע אבר (בסייף) ומה
שיש בין זה אה משלם לו .הגה ובמקום דאיכא צער לחוד משערים אס היה גוזר
המלך לכוות אותו בשפוד על צפרנו וכדומה כמה היה נותן להנצל מצער זה.
—

אוד׳וו ב י
12 »*7

נשמת אברהם

"עצבני" ,אך במקרה שכל אחד היה גם

רוצה ליטול לקוצצה בסייף ,עכ״ל .וכן
עיין בגמ׳ נדה 23שכותב רש״י שם :יוצא

לשלם .ואפילו אם למוכה יש ביטוח או

דופן ע״י סם נפתחו מעיה והוציאו את

קופת חולים והם ישלמו את כל הוצאותיו,

העובר לחוץ ונתרפאת ,עכ״ל .משמע

חייב המכה לשלם למוכה ,כי הלא הוא

שע״י סם ביצעו את הנתוחים ולא שהסם

שילם לחברת הביטוח או לקופת חולים

היה סוג של הרדמה שאיפשר את הניתוח

עבור הביטוח  -וכפי שפסק המהרש״ם.

ללא כאב ,והוא פלאי.

נוסע לרופא מחשד סכנה ,חייב המכה

ושמעתי מהגרש״ז אויערבאך זצ״ל

ועיין גם בב״מ 24במעשה של רבי

שהמכה חייב לשלם את החשבון ,וכץ
דמי הנסיעה לבית החולים ,כי נהג המוכה

אלעזר ברבי שמעון שנעשה לו ניתוח של

כדרכו של עולם ונכללות הבדיקות שעבר

בני מעיים :אשקיוהו סמא דשינתא
ועיילוהו לביתא דשישא וקרעו לכריסיה

בשם ריפוי .ואין זה דומה למה שכתוב

וכו׳ (אגב ,צל״ע למה היה מותר לו לעבור

בשו״ע כאן סע׳ ט כי ברור לכל שאין כל

ניתוח גדול כזה רק כדי להוכיח את

צורך כאן [במקרה של כוויה בצפורן] לא
לבדיקה ולא לריפוי.20

צדקותו).

(ג)

לקטוע אותו בסם .האם הכוונה בסם

ואמנם הרפואה התחילה להשתמש
בהרדמה כללית רק לפני פחות ממאה
וחמשים שנה ,אך הנה לנו תיאור ברור

של הרדמה או בסם שכשלעצמו מבצע את
הקטיעה .ועיין ברש״י' 2שכותב לגבי

בחז״ל על ניתוח ,שגם היום נחשב כניתוח

נטולי טחול :ע״י סם .ובב״ק 22מובא:

גדול ,בעזרת הרדמה כללית.
במהרש״א גיטין סח סוע״ב.

כמה אדם רוצה ליטול לקטוע לו ידו
המוכתב למלכות בין סם לסייף ,וכותב
רש״י :בין סם לסייף ,ידו המוכתבת למלך
לקוצצה בסם שאין שם צער כלל ,כמה

אגב,

לעוד

דוגמאות

של

ועיין

תגליות

ברפואה שכבר מופיעות בחז״ל במפורש

או ברמז ,ראה בנשמת אברהם כרך ב יו״ד

ציונים והערות
 )20זו השאלה האחרונה שזכיתי לשאול בפניו.
ע״ב.

 )21סנה׳ כא ע״ב.

 )22פה ע״א.

 )23מ ע״א.
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 )24פג

קי

החובל בחבירו חייב בחמשה דברים וכו׳ סי׳ תב

סעיף בא אמר לו המזיק אני ארפא אותך ,או יש לי (ד) רופא שמרפא בחנם ,אין
שומעין לו ,אלא מביא רופא אומן ומרפאו בשכר.
נשמת אברהם
.־־סי׳ שלט ס״ק י( 1עט׳ תקב) שעל אף
ששיטת ההנשמה מפה לפה ידועה ברפואה

רק מזה כשלשים שנה ,חז״ל כבר ידעו

הפניות .ומתרץ :אבל נקט אוהב קרוב
דלעולם דברו בהווה ורגיל להיות ,עכ״ל.
וכותב הגר״י זילברשטיין שליט״א:28

ותיארו אותה לפני יותר מאלף חמש מאות

והנה לכאורה מוכח מדברי הפלפולא

שנה .וראה גם בכרך א או״ח סי׳ שג ס "ק א

חריפתא

(עט׳ רצא) וכרך ב חיו״ד סי׳ קטז ס״ק א

וכוונתו למען גמילות חסד ועבודת ד׳ גם

(עט׳ נו) ,רסא ס״ק א( 3עט׳ שיא) ,רסג

הוא בכלל אסיא דמגן במגן ,שאם לא כן,

ס״ק ב ו-ה (עט׳ של ו-שלא) ,רסד ס״ק ז7

מה מקשה על הרא״ש שהסביר״שהרופא

(עט׳ שנג) ,שלט ס״ק י( 2עט׳ תקב) .וכן

אוהבו של המזיק ולא הסביר שהרופא

בכרך ג חאהע״ז סי׳ קעב ס״ק ה .וראה

עוסק ברפואה חנם לשם מצוה ,הרי אי

שם סי׳ ה ס״ק ז 1מה שכתבתי בשם התוס׳
(הערה  44עט׳ צד).

אפשר להסביר שמדובר כשיש רופא

שרופא

העוסק

בריפוי

חנם

המרפא חנם ,משום שאילו היה מצוי
רופא כזה היה אפשר לפטור את החובל

רופא שמרפא כחנם .וגמרא
(ד)
מפורסמת היא :25אסיא דמגן במגן מגן

מתשלום ולא יוכלו לטעון שהוא אסיא
דמגן במגן וכו׳ .ומשמע מדבריו שגם על

שוה .וכותב רש״י שירפא בחנם וקרובו
הוא .וברא״ש 26כותב :ואם אמר המזיק

רופא שעושה מלאכתו חנם מצד גמילות
חסדים ועבודת ד׳ הרי הוא בכלל מגן

יש לי אוהב קרוב שירפאך בחנם ,יכול

שוה ,עכ״ל.

הוא לומר ,כשאין הרופא מקבל שכר אין
לבו ומחשבתו מדקדק בעיקר צורך החולה
כיון שאינו מצפה לקבל שכר ,עכ״ל.

ובטור כותב :כשאין הרופא מצפה לקבל

שכר אינו מעיין כל כך בענין החולי,
עכ״ל .ושואל הפלפולא חריפתא 27על
הרא״ש :בחרא סגי ואפילו בלא חרא נמי
תסגי שיהא לו מי שירפא בחנם ולא משום

אהבתו וקרבתו אלא שמצד עצמו רוצה
לרפאות בחנם אם שחושב בזה שעושה
גמילות חסד ועובד את ד׳ ואם לפנייה מן

אגב ,משמע מזה שהיום כשיש למשל
בארץ רופאי קופת חולים ואין צריך לשלם
עבור כל ביקור ,אם הניזק ידרוש ללכת
דוקא לרופא פרטי עבור תשלום שישלם

המזיק ,יכול המזיק לסרב כי מכיוון
שרופא חנם ,דהיינו רופא קופת חולים,
מצוי ,יהיה אפשר לפטור את החובל

מתשלום ,וצ״ע.

וכתב

לי

מו״ר

הגרי״י

נויבירט

שליט״א :ואולם יש לדון בדבר ,כי גם

ציונים והערות
 )25ב״ה פה ע״א.

 )26שם פ״ח סי׳ א.

 )27על הרא״ש ס״ק ז.

 )28ספר אסיא וז״ה עט׳ .24
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סעיף יד אביו אומר לו השקני מים ,ואמו אומרת השקני מים ,ס מניח אמו ועוסק
בכבוד אביו .ואם היא מגורשת מאביו ,שניהם שוים ולאיזה מהם (ז) שירצה
יקדים.
סעיף יז אחד האיש ואחד האשה שוק בכבוד ובמורא של אב ואם ,אלא שהאשה
אק בידה לעשות ,שהיא משועבדת לבעלה( ,ח) לפיכך היא פטורה בכבוד
אב ואם בעודה נשואה .ואם נתגרשה או נתאלמנה ,חייבת.

סימן רמא דיני מכה ומקלל אביו ואמו
סעיף ג היה קוק תחוב לאביו ,לא יוציאנו ,שמא יבא לעשות בו חבורה .וכן אם הוא
מקה רם ,או רופא( ,א) לא יקה דם לאביו ולא יחתוך לו אבר ,אף על פי
שמכוק לרפואה .הגה בד״א ,בשיש שם אחר לעשות .אבל אס אק שם אחר לעשות והוא
מצטער ,הרי הוא מקיזו וחותך לו כפי מה שירשוהו לעשות.

נשמת אברהם
(ו) מניח אמו .שגם אמו חייבת בכבוד
אביו.21

(ז) שירצה יקדים .וזה דוקא לענין כבוד
וכר ,ונ״ל דה״ה אם באו לשאול מזון
וכסות ,יקדים לאמו כמ״ש לקמן סי׳ רנא
סע׳ ח ,דבזה אשה קודם לאיש.22
(ח) לפיכך היא פטורה .ונראה דאם אין

בעלה מקפיד ,חייבת בכל דבר שאפשר
כמו באיש.23
(א) לא יקיז דם לאביו וכו׳ בד״א בשיש
שם אחר .וכן פוסק הבן איש חי‘ ,ומשמע

מדבריו שלדעתו אין מור״ם חולק על מרן
אלא בא להסביר את דבריו ,ועיין להלן
בהערה .10

אומרים לו שיכם וכו׳ ,אינו עובר בלאו
הזה ואינו חייב מלקות ולא מיתה וכו׳.

אבל גבי מכה אין כאן עבירה כלל וכו׳,
אבל אם אביו מוחל ומצוה להכותו נראה
דאינו חייב כלל ואינו עובר כלל ,אע״פ

שלא מצאתי זה מפורש ,מ״מ הסברה
נותנת כן ,כנלע״ד ברור ,עכ״ל .וכ״כ
הערוה״ש :3אבל אם אין שם מי שיעשה
אלא הוא ,אם הם מצטערים ,ה״ז מקיז
וחותך כפי שיתנו לו רשות לעשות ,וכן אם

הוא עושה בטוב יותר מאחר ואביו חפץ
בו ,יכול לעשות ,עכ״ל .וכ״כ המנחת
יצחק.4
ובגשר החיים 5כותב להתיר ,כי כל

וכותב המנחת חינוך :2ונלע״ד דזה
שחייבה התורה בחכה אב ואם וכו׳ היינו
דוקא בלא רשות ,אבל אם אביו ואמו

האיסור לבנו במקום שיש אחר הוא רק
לחומרא (כמ״ש הב״ח מלשון הרמב״ם

ועוד) .והוא מחדש :שאחרי שהבן עושה

ציונים והערות
 )22פ״ת ס״ק יב.
 )21ש״ך ס״ק טז.
 )23ש״ך נ1״ק יט.
 13סע׳ ו.
 )1שנה כ פ ,שופטים אות כד )2 .מצוה מח ס״ק ב

 )4ח״א סי׳ כז.
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 15ח״ב פ״א סי׳ א.

דיני מכה ומקלל אביו ואמו סי׳ רמא

ערה

נשמת אברהם

הרפואה בחנם ומומחה אחר לא יעשה

וזהירות וו אינה גרועה מזה שאינו רוצה
ללכת רגלי דמחויב להוציא כספו ע״ז ,וכן

הבז הלא אינו מחויב לשכור מומחה
צה׳׳ח^456ג2נ
י
ולשלם משלו דנקטינן משל אב ,א״כ לגבי

בשביל זהירות יתרה מחויב להוציא כסף
דזהו בשביל עצמו להתרחק ממכשול.

דידיה הר״ז ליכא אחר ,עכ״ל .וכ״ב
החלקת יעקב.6

וממון זה אינו מחמת מצות כבוד ,דכבוד
רמיא עליה בלא"ה בין אם יוציא כסף ובין

בחנם ,י״ל שחשיב זאת ליכא אחר ,דהנה

אך כותב ההר צבי :7הבן מחויב

שלא יוציא כסף ,דאם אינו רוצה להוציא

אלא שצריך

ע״ז כסף הרי הוא מחויב לעשות בעצמו,
ולכן לא יפטר ממצותו אא״כ מעמיד אחר

להדר לעשות ע״י אחר אם אפשר לו כדי
שלא ליכנס לחשש שגגת איסור מיתה,

במקומו ואפילו אם זה עולה לו בכסף,
עכ״ל.

לעשות הרפואה

לאביו,

ואם הידור זה עולה לו בכסף ,למה לא
יהא חייב להוציא כסף ע״ז ,הרי תשלומין
הללו אינם מעצם חיוב כבוד כלל ,אלא

שהוא רוצה להקל על עצמו מעשה המצוה

בממונו .למה הדבר דומה ,לאב שהודיע
לבנו הנמצא במקום רחוק שיבוא אליו
להאכילו ולהשקותו ,והבן קשה לו לבוא

רגלי מרחק רב שכזה ,דבודאי מחויב
להוציא כסף ולנסוע לאביו ,ואי משום
דמצות כבוד אב אינה יכולה לחייבו ממון

מחויב הוא ללכת רגלי .ונמצא שהכסף
שהוא משלם לא משום מצות כבוד אב
אלא לגרמיה הוא דעביד שלא יצטרך
לכתת רגליו ויהיה מעונה בדרך כחו .וכן

הוא כאן הוא מחויב להקיז דם לאביו,
אלא שהוא רוצה שלא ליכנס בחשש שגגת

איסור ,ובעבור זה צריך לתת כסף להזהר

וכתב לי הגרש״ז אויערבאך זצ״ל:
לענ״ד נראה דהצלתו משגגת חנק אינו

דומה להוצאות נסיעה כיון דהשגגת חנק

הוא ג״כ רק משום אביו שלא להכשל

במכה אביו ,וכיון שאם אין אחר אינו צריך
לחוש לשגגת חנק ומותר בעצמו לעשותו,
אי אפשר לחייבו לשכור אחרים אלא משל
אב ולא משלו ,עכ״ל .ועיין במאמרו של

הגאון זצ״ל במוריה סיון תשל״א ובמנחת
שלמה ח״א סי׳ לב .עוד א״ל הגאון זצ״ל:

שאם אין אפשרות לבן להגיע לאביו ברגל,

כגון שהאבא גר מעבר לים ,אז אין הבן
חייב בהוצאות הנסיעה .אך האבא צריך
לשלם עבור הנסיעה הזולה ביותר ועל הבן
להגיע לאביו בזמן שיכול עוד לקיים את
בקשתו.
גם הגרי״א הלוי הרצוג ז״ל* כותב

מחשש איסור ,ונמצא דהכסף משלם
לצורך עצמו שלא להכנס בספק איסור

לחלוק על חידושו של הגשר החיים ,וז״ל:

המצוה,

דאטו משום דצריך ליתן שכר מותר לו

שאינו

פוטר

אותו

ממעשה

ציונים והערות
 )6ח״ב סי׳ לט (מהדורא בתרא יו״ד סי׳ קלא).

 )7יו״ד סי׳ קצז.

 )8בגשר החיים ח״ב עמ׳ יא,
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נשמת אברהם
ברמב״ן שכותב" :וקשיא לי הא
להניח לבנו לעשות איסור ,וכן מה שדן
דגרסינן פ׳ אלו הן הנחנקין '2איבעיא
כ״ג שאין הבן מחויב לשלם שכר כשהאב
עני דנקטינן משל אב ־ כ״ז אם האב יש
לו ,אבל אם אין לו חייב הבן לרפאותו

משלו וכו׳ .ואך להלכה גם מתיר בהסתמך

על המנחת חינוך הנ״ל.
וכותב

הגרש״ז

אויערבאך

זצ״ל9

להסכים עם הגשר החיים ת״ל :דהרי
הב״י סתם בלשונו הטהור כשיטתו בב״י
עפ״י דעת הרי״ף והרא״ש שס״ל אפילו
לצורך רפואה ג״כ הו״ל שגגת חנק ומדינא

להו בן מהו שיקיז דם לאביו ,רב מתנה

אמר ואהבת לרעך כמוך ,רב דימי בר
חנייה אמר מכה אדם ומכה בהמה ,מה
מכה בהמה לרפואה פטור אף מכה אדם
לרפואה פטור ,מר בריה דרבינא לא שביק
ליה לבריה למפתח ליה בועיה דלמא חביל

ביה והוי ליה שגגת איסור .אי הכי אחר
נמי ,אחר שגגת לאו בנו שגגת חנק ,הדין
הוא סוגיא דהתם .והשתא תמיהא א״כ לא

הוא דאסור אפילו בליכא אחר ,א״כ אף

יתעסק בקי ברפואות כלל דלמא טעי

שהרמ״א פסק להיתרא בליכא אחר ,אפשר
שיש להחמיר קצת יותר וכו׳ (ועיין לעיל

והו״ל שגגת סייף ,ועוד מ"ש בן בהקזה

שלא משמע כן מהבן איש חי ,וצ״ע10

-

א .ס .אן .גם חידושו דמר דכשעושה הבן
בחנם וליכא אחר בחנם הר״ז כליכא אחר,
בדומה מצאתי ביפה ללב ח״ג רמ״א
שכתב ת״ל :ואף אם יש שם אחר והוא

בשכר ובנו בחנם וניחא ליה לאב בחנם
רשאי וכו׳ ,עכ״ל.

ובאם יש הבדל אם מה שעושה הבן

דאביו ,ומ״ש אחר בהקזה דחבירו ,דהתם
נמי דלמא מזיק ליה שכמה דברים של
סכנה תלוין בהקזה .ועוד אם נחוש לרופא,
אף החולה יחוש לעצמו ,שאם מרפאין
אותו בסממנים והוא אוכלן וכו׳ ,שמא
טעו בחולי או ברפואה ונמצא שהמית
עצמו שטעותן של רופאים סם המות הוא,
ונמצא שאף החולה עצמו בא לבית הספק.

ויש לומר כיון שנתנו

רשות לרופא

הוא מטעם חבורה בלבד כי הוא בשגגת

לרפאות ומצוה נמי היא דרמיא רחמנא
עליה ,אין לו לחוש כלום שאם מתנהג בהן
כשורה לפי רעתו אין לו ברפואות אלא

שעושה הבן הוא דבר שעלול לסכן את

מצוה,

האב כך שבזה גם הבן וגם האיש אחר
בשגגת מיתה ,כגון אם הבן כירורג והאב

למטעא .אבל בן אצל אביו ,כיון דאיכא
אחריני למשקל ליה סילוא ולמפתח ליה

רוצה שהוא ינתח אותו .הנה ראיתי

בועיה ,לא שבקינן לבן למעבד הכי דלא

חנק ,כגון הוצאת קוץ ,בו בזמן שלגבי
אחר הוא לאו בעלמא ,ובין אם מה

דרחמנא לרפויי ליביה

אנסיה

ציונים והערות
 )9שם עט׳ טז )10 ,כתב לי הגרש״ז אויערבאך זצ״ל :נלע״ד הואיל ובשו״ע השמיט הב״י את הבמה דברים
אמורים שהוא מפורש בטור ,מסתבר שפסק בשו״ע כהרי״ף והרא״ש דאסרו בכל ענין ,ואף גם הב״ח הבין כך
בדעת הב״י ולא כהבן איש חי ,עכ״ל )11 .תורת האדם סוף ענין הסכנה ,מהדורת מוסד הרב קוק סוף עמ׳ מב.
 )12סנהדרין פד ע״ב.
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ת5ז

דיני מכה ומקלל אביו ואמו סי' רמא

סעיף ט ( pגר אסור לקלל אביו העובד כוכבים ולהכותו .ולא יבזהו ,שלא יאמרו
באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה .אבל עבד שנשתחרר אין לו יחוס ,והרי
הוא כמי שאינו אביו לכל דבר.
נשמת אברהם

ליהוי מעייל נפשיה למפקא דחיוב מיתה““”לצעוריה קא מכוין שפיר דמי ,או דילמא
וכו׳ ,ולהאי טעמא גבי הקזה ,כיון דחבלה
זמנין דעביד ביה טפי ממאי דמתבעי ואתי

גופא לרפואה היא ,מותר לבן להקיז דם
לאביו רבנו ואחר שוין הם בכך ,אם הקזה

זו רפואה היא לו ,לשניהם מותר לשניהם

לידי איסורא ,עכ״ל .וכותב על זה ההעמק
שאלה :16והא שפירש רבינו הני תרתי,

לאקוזי

דם

לרפואה

ולמעקר

שיניה,

מצוה ,ואם טעו והמיתו ,לשניהם עונש
שגגת מיתת בית דין .ועובדא דרב פפא— ,13׳־כמו הקזת דם שאם יקיז יותר מהשיעור
ומר בריה דרבינה לא פליגי ואפשטא
אפשר שיסתכן ,ורפואה שאין בו סכנה
בקלקול כמו עקירת שן ,ואי שרי תרוויהו
דבעיא דפשטא רב מתנה ורב דימי
להתירה ,אבל רבינו הגדול ז״ל '4כתב
שרי ואי אסירי תרוויהו אסירי .ולאפוקי
איבעיא להו בן מהו שיקיז דם לאביו
ממה שכתב הרמב״ן בספר תורת האדם

לאשווי רפואה שיש בו סכנה בקלקולו

ואסיקנא רב פפא לא שביק ליה לבריה
למשקל ליה סילוא וכו׳ .ואפשר לומר כן

שער הסכנה ,דרב פפא ומר כריה דרבינה
לא פליגי אפשיטתא דרב מתנה ורב דימי,

(ליישב שיטת הרי״ף) דאע״ג דמכה אדם
לרפואה פטור ומצוה דואהבת לרעך כמוך

דרב מתנה ורב דימי מיירי בהקזה ,וא״כ
אין נפקא מינה בין בן לאחר ,שהרי אם
יקלקל אחר גם כן יעבור על עון מיתה,

שבקינן לברא למעבד הכי דלמא חביל ביה

משא״כ סלוא ולמפתח ליה בועא ,דבאחר

טפי ממה שהיא בדרך הרפואה ,והוה ליה
שגגת חנק ,אבל למיתה לא חיישינן לא
בבן ולא לאחר ,משום דע״כ הצו־יכן

שגגת לאו ובבן שגגת מיתה ,אבל דעת

רבינו כהרי״ף ז״ל דפליגי ולרב פפא ומר
בריה דרבינה אפילו להקיז אסור וכמש״כ

הכתוב לרפאות ואין לך ברפואות אלא

הטעם הרמב״ן שם דלא חיישינן למקלקל

סכנה ,מה שמרפא לזה ממית לזה וכו׳,

דמיתה אלא למקלקל דחבורה ,עכ״ל.

הוא ,אפילו הכי כיון דאיכא אחרינא לא

עכ״ל של הרמב״ן.

וכותב רב אחאי גאון :'5ברם צריך מהו
למעבד ביה חבורה לרפואה כגון למישקל
ליה דמא ומתעקר ליה שיניה ,כיון דלא

(ב) גר אסור לקלל אביו .ועיין
ברמב״ם ‘7שכותב :שהרי זה מבזה אביו

אלא נוהג בו מקצת כבוד ,ע״כ .והמחבר
השמיטו .אך עיין בשו״ת אג״מ ‘8שלדעתו

ציונים והערות
 )14ברי״ף.
 )13בגט׳ שם הובא רב לא שביק לבריה למשקל ליה סילוא ,אלא ברי״ף איתא רב פפא.
 )18יו״ד ח״ב סי׳ קל.
 )17הל׳ ממרים פ״ה הי״א.
 )16ס״ק יא.
 )15שאילתות פ׳ משפטים ס.
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^<1יןי3ית

*ם־ק
על«3י(«מ^,עצ,סצ או;(#
כס^אין
שאימדנהגדל מגיךת"לצא >וס!ף מ״מ אין לו.אצא'«^,ק^3
על&לסעלד',ו5שראאכ>׳צ .כ«3ע$י#
מנע&ן
ידונגלתבירומראר&לרבהוצאאמרסקצץ; שנא/וזל׳וע<
רמה עשיר רילהונא קץ &! 6'6-־ לזיין ט שקנא אלאקבנרסן
דכאי? קיש זרוע לו הארץ ,והמכהילשסעוסר  ",אינגעופר
משו /צל יוסין>בדאמרי ׳ מהי מתנבא.,עצניסייער רשות אף כל,
רשות יצא סאב &אדה אס בנו והרי .,רודה £ת מצמימ ונאמר..
בעזךא ואכה מתסיאילשיסנ .מרתים'• .נע/שםר^ם1ה*&■
כל מצא אבירו שהוא בצרת ומה ז ה ,לכו ,ק׳צו פתן־א
מאגי הכאת .רשע זצלאה' בבר באומד דע סכה*; כהןםפה&"
א&ל.אש*5כנםבאא לתבירו מנס שא!ין.בה.סכנםמשזה הטיב
^אבתןמ<ק:ף\סעישבכ$
שצאאר אנ$ר פ'[1אל .איגואלעל *־ת( .. .ל״ס האע״ע שם£ך.

*

כיקללא אלהיסתלעסרימגדףאמורובעכרס
^כא8ה׳^^.ףוה/ישנ&ס^אץ/אאסנתצ^שןא?
אותו פיל? מ5זס
מחלין לומר שסוקלץ < mfסשקעץ את הקורס .בארן ועץ
יוצל! ממנהומקי?ץ שתי מיו זו .לזו ויזולסר סמיך לשקיעת׳
מזמהימתירין אוחו מיל ואם לן עוברין עליו בל״ת  'fabלא
הלין מלתו על העץ ומ״ע לקבור אח כל הרוני ב״ד כיוס
מרעה שנא׳ כי קבור תקברנו ביום הקואילא הרוגי ד
53ע,אלאכל המלץ אח מתועובר עציובל״תסילי׳נולכבואי'
ומ/עכ׳תוב&״עי^&י ,שנץ אסור להלין את המה אאיית
סל«גולכממ להביא לו ארון זמכריכי־ןאו מקוללות או כדי
שיבאן קרובים או להשמיע עיידואיע״כ •* והנראה־&ל&ון
המפנה סנהדרקידף מ״ו ע״א דאה ד׳שצי ולא זו זולבלאמרו •
אלאכל המלץ את מחו$וירכל*ח זוימשנא ר*מ שאמרבשעי
שאדם מצטער שכינס מהלשקיאומרא קלציימראשי קללו
עזקזעי ושייט"קללת אלהים תלוי כפירש״י שם ולזה אמרי־כא■ לק;נה!ו_יות*עלנישענ'.ק״נבהכאתצדיק, .קאלדברינקת
.ושוק§עעצ-
המלץ אןנן מקו עובר בל״א ל 0מכמיהאמתשקוד׳ קבו^ו פאיכיא הנאגלהכי איצנגרי״ך קרא'יתירה
&,א?ם .נגשים לו כמא רוקואשל מל.אכ?מיל& ומטמאץאו #הרמד^פליךשק״צ ביתורא דפןיעצ/לעאי אתו ו/״טמשום'.
והצאמה מצטערת אבל לאיק ,שפי׳ הפסוק אי קללתאלהי^ ? (W$מ'ן',הלי'ן,דלןע• ?.ד/נל$$ו ^ס־נ^5/ןורע,
סלרי ,קלגקר מקני מה 1ה שלל מפלי שבירך השם וצמצאש״ע מגא0 /׳עשןנ4דטמצדיא ,נערעץרע ,/־ ..טדלצפי
המלין את האת אין לגו שיעמר בליש . i.ולפ #נלשהלאל"ס^יצר^דקץפעמ(^מגקנתבפ(כמו£נא׳^
דבליהרמקיס תמוהים שלאב ו«*ע לקבור אאכלההרוגי .רגועתז^.ט^־ץוהושנא?ארבנצם^שא?ןעוסצפי^ה^^1
דדביו׳הרינ׳שנ׳כיקיור תקברנו ביויההוא ללו׳דאתילרבו?'׳ אפילו אייהאזיק ערלכשאשקל 1זאבצפואת.יןלםלשס)^^5
אףשאר הרוגי ב* 7דאין נתלין ואינם בכלל ל״ת דלאסל׳ין מ’נ< לאלתמכה רנה .מ^וי מיס5, .אי?ן.אמט מכעיכג ^פ־ל«,
איחלנו מקראדפ׳עאיכאואמ״כ כשב ולא הרוגי ב״ד בלבל הלריא ייו'^ מנין .אנתנל״נכשאםעא'^ X-iS׳ נ^את-על/
אלא צל .המלין את מתו עובר עליו בלי״ח •י וישליישב-זה הנאו׳ אל0רבעי£הראו?נל^,כאצממבי(2ת'אקושא כמג^.
אונמיךא3$אי1א .הר^צה^./
®9סדבגערא אמר ר* יוחנן משום רשב *י מנין למלין<6.ת
עמךש31£ר.בל״פ ת״ל כי קבור תקברנו מכאן למלין אא-מתו .אמדמו^יטצלקכצ-י^ימףן אזעכום^ק^כע^י^
•’v M
שעובר בל״תור״למדכסיב לאשלקוט׳ מהו,׳*‘כי קמר ימליךצםשסצננא^עצקה
^ילנז אצא אשי לרבות דכל שישנו בקבורה ישמבבלחצין■ -
•/דאר״ימשום רשכיי רמז לקבורה מן האורה מנין ת*ל כי בןצננאגאיקא אבנה׳ 7אייביג^מ^*^ג^ד אבל.קיכ^
«ינר קקטיצו ולס״ז לאיצטרך.ליה און כאן• רמז ל״ת למלין שאץ3ו.פקגה ?ב.קאאאליהו'.אי^5צקכל ־'^■1כלנהנא;אינ4
&1מסו1כן פ&ק & b*3Jrtפרק ייא מהי אבל אם צוסשלא לוקהאלא י^ג 4מעם .שיהיו כ(6ינ5£שתלש כדיילת בנמר4
&ייל אץ'שומעי ן לו .שהקבורה מצום 6נא׳ כי קמר תקלרנל מקרא והכקו לפניו ,כדי רשעתו לשתי השעיגפ^ממו
מו&^הא׳-עינגשברדהא. .לי'.כא.םכלה ^'!?,מבלל^נא'
א׳לנ6אר8קושיא73.וצתאכדקאיקאקצ״ע <*'
י.
,־
יי.
י (אוצר החכמה]
* י יי•
קרא יתיראיצאזהרשג״כ בכ5׳’ג י 1שני כא׳יציועמא^^
י מכשפי ?.לא אמי ,לין' היא איש נ';  tftflאשא ואמרי על הכאת רשעתדא אם ?שבאפקנאומדא •אם א'ץכהםמצ^
” מכשפה לפי שרוב הכשפים נמצאו בשים והמכשפה ולפ״ז דהזהירה תורה בהבאהראעאפיצו שלאיבמקוםנמגם•.,
ודא שמשנה רבד התושייה למראה עיגים
שפיל* אטי בק׳ייו &כאק צדיק 'וללז,ל״פ הרמב׳םלנהנמר אל^
מראמראדאומראקר עדאול •",£ובגמרא-דמט.$
ארמכ״ם כל «קוינ אימא דד שלא המימו אומו לד דן £כ’ג ע?א גרסיצן ת״ר אינ&עמיצץ קונץ אלאקערנבנ^
■־ במלו נרע ולא פכרו על מצות ל״ת קוץ אן המכשף
ויתירי #דע ל* יהו?'ם6.נמר אפולו חסרי מדע ויאוךי כמ^ג
חחים
סאס צאהמיתהו עברו על מצות ל״ת שנא ,מכשפה לא
לבא.במפי׳'.דר״י מסיתברא דכפיג 'לא יופק> פן^ע(יף<אא״צ.
ומש״רלפישרוב
עכ״דועמי״שמזה באורךב&י׳ל״& ;:
קשריע?ע..היילו ?צריך /להטירואלא א"איתיריאדע«ג
מכשפים נמצאו כנשים ושמעתי בשה גדול אי ש1אי שאמרה צליךלאוהוריויבצן 6ץמורז1ןאלא למזורזע*צולכאורם
■י דאל ללבן כי דרך נשים לי מל התרפים שהסמעשה כשפים קשהמא דקאמר דכאיב לא'יום?ף אן ייסיף ^?לל«4
שהו /דר! נשיה שישנו ברשותם ויש .מפרשים ממם שע״ז
מתיבצא א׳“ש דמלא י!םץ> לחודא י״ל שהוא יא1הרם ל«5<5
'מאמאבמשא כנדה ש?וא דרך נשים i
מכירו וכפו«ש*יבאנעש אךמלכתיב נמי,פן .יופיףאזהקם
למוגין.צ!א״ב &סדמ?עהיינר 7צריךלאז«רי|-מזנ'ץ ע|
 fcStfgל* ייטץ לאבזמי ל>* להגותו י15ר  to.רשעי אין
דהיסץ^ל מנץ שאמרי פ״ד ואמהוהיףרצועהא' #טש שיש 5ו סכנה ואייאר סד קרא למכה שאץ־בו!שכנם
על)ז>י£¥ד וסת ה  rגולה אנל המכה לשם מופר אינו עובר • ^צעא־וא יתירימדע מי צריך לאזהורי על עכה שיק^הנעם

rtfei

ודל

ח״ל סרמב״ם מת הרי פטור ואא מפיך זכו׳ ו«ת קרי האון

גיל׳ואסלאמוז הריההקענרעלמצו׳ ל״ת שנ׳לאיוסיףוה״ה
&גג«.כהח>5מ כהוא• כצעדימסתםזת־סנתלס הורה רשולן
צהמתו ציויה הכתוב שלא להכ&ו ישרעל,ר5מ^'לאאר כיל
האלם לפיכך כל סמכמאת הכירו  Mשכהעבדהכאאשאין
3ה שוס פרוטה לוקה אבל אס יש בס מ*פ הוא קייב לשלם
עמון וצץ אדם #שלם וצוקה עכילוכהנ״ע .סתבמ״לגמניא

שאץ ט &נצה ועד^
א«כ תי8צי מ? קרא על מכה
א״שימהתקאמר יתירי מדע מי צריךלל׳ןטרי אטו קמ5
?יהירי מדע לא איצטרך סצאוב לאזהורי שעובר 3לאו.א43
ל.מאי.דקתענא ניחא ־ וגס הה8רי«^,מ$ה $יפימז
דייקאבהכו 'uל הט מיתא צספרג^ל/לצבבםעהרשמוע^ו
.
?ל^ימד ואומד מא’מ(7הךב>
על מצץ ארבעים
לא יוםיףמ״*« אץ לי .אלא מכסלבה -כו׳ אין לי דקייב
יץםיף~ /לא בזמן שסכג $עומת הרבה על האו^ד £<•35
מועטת אפילו 'שמי מטמאו אמת מנץ

נתיבות עולם [משה בן יעקב מקוצי] עמוד מס  112הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

פד

1H1

מכותט׳ע״א

פריו

ערוך לנר בסוגיין שהקשה ,דלמאי דאמרינן דמשום שהיה
לו לעיין ולא עיין חשיב קרוב למזיד א״כ היכי משכחת חיוב

עפ״י המבואר בספרי (פ׳ תצא) והובא צרש״י מכות
(כ״ג ,).לא יוסיף אם היה מוסיף עובר על ל״ת ,אין לי
אלא בזמן שמוסיפים מל מנין של תורה ,מל אומד שאמדוהו
ב״ד מנין ,ת״ל לא יוסיף פן יוסיף מכל מקום [לפי גירסת

לו ללמוד ולא למד דמשו״ה הוי קרוב למזיד ,לא נאמר אלא

הגר״א ז״ל] .הרי דמלא יוסיף בלבד הו״א דאינו חייב אלא
כשהוסיף על מנין של תורה ,אבל בהכה את חבירו יתכן

חטאת ברוב עבירות ,וכגון שדימה לאכול שומן ואכל חלב,
^־דהו״ל לעיין עיי״ם .ולענ״ד לק״מ ,דכל עיקר דין זה להיה

בבן נח ולא בישראל ,וכלשון הש״ס "מכאן שבן נח נהרג
שהיה לו ללמוד ולא למד" וכנ״ל .ובלא״ה יש לתמוה בדברי
הגרע״א ז״ל שם שלא העיר שכדברי הרב השואל מבואר
בטו״ז יו״ד (סי׳ צ״ט סק״ט) עיי״ש .וכבר הרגיש בזה
בהגהות יד אברהם על יו״ד שם .ועיי״ש פמ״ג (שפ״ד
סק״ד) וחוות דעת ובחשו׳ זקיני החת״ס (יו״ד סי׳ פ״ח)
ואכמ״צ

איתביה רבא לרב חסדא הנך מת על האשה אשר לקחת
מאי לאו בידי אדם :יש לתמוה ,לפי מה שכתב

דפעור ,אולם מפן יוסיף מרבינן דמייב מכל מקום .ברם
הרמב״ם (פט״ז מה׳ סנהדרין הי״ב) כתב ,ואס הוסיף
רצועה אחת וכו׳ מבר על מצות ל״ת שנאמר לא יוסיף,
והוא הדין לכל מכה את חבירו שהוא בל״ת ,ומה אם זה

שנתנה תורה רשות להכותו צוה הכתוב שלא להכותו על
רשעו ק״ו לשאר כל האדם עכ״ל .וכ״כ (רפ״ה מה׳ חובל).
הרי שהרגיש די״ל דלא יוסיף קאי רק אם הוסיף מל חייבי

מלקות ב״ד ,אלא דילפינן מק״ו למכה כל אדם .והוא

בם׳ אור החיים (וירא כ׳ ג׳) לפרש ,דכוונת השי״ח היתה

מש״ס סנהדרין (פ״ה ).דקאמר ומה במקום מצוה שמצוה
להכותו מצוה שלא להכותו ,שלא במקום מצוה שאינו מצוה

שמאחר שאני מודיעך שהיא בעולת בעל תתחייב מיתה אם

להכותו אינו דין שמצוה שלא להכותו ,וברש״י שם כתב דהך

לא תשיבנה ,אבל אם לא הודיעו הגם שהיה מושה מעשה

ברייתא יליף אזהרה למכה מבירו מהכא.

לא יתחייב מיתה כי ק נח שבא על אשת איש בשוגג

אלא שיש לעיין להרמב״ם ז״ל דאיך לוקין מל הכאת מבירו
כיון דהכאת חבירו לא ידעינן אלא מק״ו ,והלא אין

באומרו "הנך מת על האשה אשר לקמת והוא בעולת בעל",

בחושבו כי היא פנויה פעור וכמש״ה הרמב״ס (פ״י מה׳
מלכים ה״א) עכ״ד; והשתא לפ״ז מאי פריך רבא לר״ח

עונשין מן הדין .שוב מצאתי להב״ח (חו״מ סי׳ ת״כ) שכתב

דאבימלך אומר מותר היה שכסבור אחות אברהם היא

דרק לאיסורא נפקא לן מק״ו אבל מלקות במכה את חבירו

וכפירש״י ומ״מ נתחייב מיתה בידי אדם ,הלא לא היה

ילפינן מפן יוסיף ,אף לדעת הרמב״ם ,ולא יוסיף לגופיה

מתחייב מיתה אלא אלו היה עושה מעשה אחר ההודעה

אתי שלא יוסיף על מנין ארבעים עיי״ש .והא דאיצטריך

שהיא בעולת בעל דאז הוי מזיד גמור .וגם דברי האוה״ח

ק״ו ולא סגי בפן יוסיף ,מצאתי בס׳ יבין שמועה למהר״ש

ז״ל תמוהים שלא הביא שפירושו הוא דלא כדברי הש״ס

אלגזי (כלל צ״ג) שכתב דהק״ו הוי גילוי מילתא לגלויי

בסוגיין.

פירוש דפן יוסיף ,שאעפ״י שכתוב במקום מצוה מ״מ מכח
הק״ו מוקמינן ליה אף שלא במקום מצוה ,וע״ד שכתבו תום׳

ובאמת מוכח מהפסוקים דהנך מת נאמר אף אם
׳־ '"-היה מושה מעשה בלי ההודעה שהיא בעולת

בסנהדרין (פ״ה ).דהק״ו הוי גילוי מילתא דפן יוסיף מיירי

בעל וכקושייה• רבא לר״ח ,שהרי אבימלך השיב הגוי גם

אפילו־ בבנו עיי״ש .וכ״כ הסמ״ע (שם סק״א) דלא יוסיף

צדיק תהרוג הלא הוא אמר לי אחותי היא וגר ,ואם נימא.

אתיא להוסיף על מנין ארבעים ופן יוסיף אתיא להמכה

שכוונת הקב״ה היתה רק להזהירו על העתיד שאם יעשה

את מבירו ,וע״כ הביא הטור והשו״ע שם קרא דפן יוסיף
____
עיי״ש .וברוך שכיוונתי לדעת הגדולים ז״ל.

מעשה אחרי ההודעה שהיא בעולת בעל אז יתחייב מיתה
הא לפני ההודעה .לא יתחייב מיתה ,א״כ מה זו תשובה
הגוי גם צדיק תהרוג ,הלא לא היה נהרג אלו היה צדיק

דהיינו שהיה עושה מעשה בלי ההודעה שהיא בעולת
בעל ,וע״כ מוכח דהנך מת הכוונה אף בלי ההודעה כשהוא

רש״י ד״ס לפיכך .אשבע מצוות שנצטוו בני נח קאי וקיי״ל
אזהרתן זו היא מיתתן לפיכך גר תושב או עכו״ם
שהרגו נהרגין ואפילו בשוגג שאין בני נח צריכין התראה
כדאמרינן בסנהדרין :הכוונה למאי דמבואר בסנהדרין (נ״ז):

אומר מותר ,וע״ז שפיר השיב אבימלך הגוי גם צדיק תהרוג

בן נח נהרג בדיין אחד ובעד אחד שלא בהתראה .וס״ל
לרש״י ז״ל דמכיון שנהרג שלא בהתראה מוכח שהוא נהרג

ומה שהביא האוה״ח ז״ל מדברי הרמב״ם שבן נח שבא
מל אשת איש בחושבו שהיא פנויה פעור ,הנה בנדון

גם על השוגג דאל״כ היו צריכין להחרותו וכמבואר להלן

דאמאי ייהרג כשיעשה ממשה כשהוא אומר מותר.

דידן שאני וכדמסיק הש״ם שהים לו ללמוד ולא למד ,שהוא

עצמו סיבב אח טעותו ואין זה שוגג וחייב ,וכן פסק הרמב״ם
שם דהיכי שהיה לו ללמוד ולא למד ב״נ חייב .ועיין מה
___שכתבנו מה לעיל בד״ה אלא אמר רבא_____ .
רש״י ד״ה שאין בה .שעבר מל לא יוסיף [כצ״ל עפ״י רש״י
כת״י] פן יוסיף :נקט תרתי כלשון הש״ם כחובות
(לג ).א״כ בעלת לא יוסיף פן יוסיף ,ופירש״י שהוא

אזהרה למכה את מבירו .והטעם דנחעי תרוייהו ,נראה

(ט ):דההתראה ניתנה כדי להבחין בין שוגג למזיד .ומזה

נראה דדעת רש״י ז״ל דלא רק כשהרג חייב ב״נ בשוגג אלא
בכל ז׳ מצוות דידיה שנהרג עליו הרי הוא חייב אף בשוגג,
שהרי בכולן אין ב״נ צריך התראה .וכן הוא בהדיא ברש״י

סנהדרין (נד ).דאמר ר״י נכרי הבא על אביו חייב שתים,
ואמר רבא מילתא דר״י בישראל בשוגג ובקרבן והאי דקאמר
נכרי לישנא מעליא הוא ,דאי ס״ד נכרי ממש דינו מאי
ניהו קטלא בתרי קטלי קטלית ליה ,ופירש״י דינו מאי ניסו
קטלא "ואפילו שוגג דקאמר לקמן בהאי פירקא (נז ).אזהרה
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היראה

לרבי נו יונה

רכח .אל תאמר שום
"ולא יראה בך ערות דבר" (דברים כ״ג ,ט״ו).
ויחוש ,כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל (במדבר כ״ג ,כ״ג) ובכמה
הזהירה תורה" :לא ימצא בך מנחש" (דברים י״ח ,י׳)" ,לא תנחשו"
(ויקרא י״ט ,כ״ו) .ואין לנו לשום שום סימן אלא מה שאמרו חכמינו ז״ל.
ואם יש לו לאדם לעשות מצוה ,כגון לחזור מסכתא או להשיב בנו אל
הספר ,לא יאמר אמתין עד ראש חדש או עד הפסח ,בכל יום וכל עת
טוב להתחיל ולעשות במצות ,ומי שאינו מקפיד לעולם לא יקפידו עמו,
רבט .אל
אך המקפידים השטן עומד על ימינם לשטנם להחזיקם בטעותם.
רל .ואל תרים זרועך על שום אדם להכותו,
תתכבד בקלון חבירך.
כי הסוטר לועו של חבירו כאלו סוטר לועו של שכינה ,שנאמר (איוב ל״ח,
ט״ו)" :וזרוע רמה תשבר" ,וראוי הוא להקבר חי ,שנאמר (שם כ״ב ,ח׳):
"ואיש זרוע לו הארץ" ,ואפילו בהרמת יד נקרא רשע ,שנאמר (שמות ב׳,
י״ג)" :ויאמר לרשע למה תכה רעך" .על כן יש לו לאדם להזהר מאד
דלא .אם תוכיח
מלהכות ,אם לא בנו הקטן או תלמידו שהוא מוכיחו.
את חברך אל תוכיחנו ויתבייש ,אבל תוכיחנו בסתר ,אפילו מאה פעמים.
רלב .אל תלבין פני חברך ברבים ,כי המלבין פני חברו דם יחשב לו
מקור היראה
(

דבר" .וצ״ע מקורו .ועיין מ״ב סימן

צ״ב [וטי׳ ג׳] דכתב שם [בשם המג״א והוא
מהרשב״א] דבל תשקצו אינו אלא איסורא

אך המקפידים וכו׳ — פסחים ק״י .ב׳.
רכט) מגילה כ״ח ,א׳ :ר״מ פ״ו מהל׳
דעות ,הל״ג,

משמע דס״ל דלא הוי דאוריתא .אך שו״ר
דאינה ראיה ,דלא נחית הר״מ שם אלא

לבאר בעיקר עניני רפואה ומפורש הוא
בחבורו סוף הלכות מאכלות אסורות דכל
הני בכלל לא תשקצו .אבל בעיקר הדבר

ופ״ד

הל״ד; מג״א סי׳ קנ״ו.

דרבנן [הראצ״ט) .ופשטות הגמרא מכות ט״ז,
ב׳ ,משמע כרבנו דהוא מדאוריתא .וכן כתב
רבנו בשע״ת שער שלישי ,אות צ״ג.
ולכאורה מהר״ט ריש פ״ד מהלכות דעות

מהל׳

תשובה,

ג
רל) סנהדרין נ״ח ,ב.
וראוי הוא להקבר וכו׳ — כן

מפרש רבנו

שם בגט׳ במאי דאמרו:
"אין לו תקנה אלא קבורה" .אמנם רש״י

לא פירש כן"

אם לא
הקטן —

בגו— מכות ח׳ ,א׳.

מו״ק י״ז ,א׳.
או תלמידו — מכות שם! ב״ב כ״א ,א׳ו

כבר נסתפק הב״י ביור״ד סימן קט״ז בשיטת
הר״מ אי הוי דאוריתא או דרבנן ,משום די״ל

טוש״ע יור״ד רמ״ה ,סע״י.

דעיקר הלאו דבל תשקצו אינו אלא לדברים
האמורים שם בפרשה ולא לדברים הללו.

רלא)

יעו״ש .ועיין בשע״ת שעל הש״ע סי׳ ג׳

אפילו מאה פעמים — זה קאי על עיקר
מצית תוכחה ולא על
חיוב תוכחה בסתר [ויעוין באות רל״ג] ומקורו

אלא מה שאמרו חכז״ל — חולין צ״ה ,ב׳.

מב״מ ל״א .א׳.

בשם "תבואות שור" שמסתפק
רכח) סנהדרין ס״ו ,א׳.

״ n.י•"

בזה.

— סי' שו״ס יור״ד סי׳ קזו״ט,

רלב")

ערכין ט״ז ,ב׳ :ר״מ הל׳ דעות פ״ו,
ה״ז! מג״א קנ״ו.

כ״מ נ״ח ,ר׳ !

,זירז .דיי1׳ m

ספר

היראה

לרבינו יונה

נה

דם שפך ,תדע דאזיל סומקא ואתי חיורא ,ואין לו חלק לעולם הבא,
ונוח לו לאדם שיפיל עצנ?ו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים.
רלג .אך אם הוכח הוכחת אדם בסתר כמה פעמים ולא קבל ,מ5
לביישו ולהלבין פניו ולשנאתו ולרדפו עד שיקבל .וכל מי שיש בידו
להוכיח ואינו מוכיח אדם עובר ,העבירה בראשו ,ואם הוכיח אז נפשו
רלד .אל תתיחד עם שום אשה ,אפילו בתך או אחותך ,ואפילו
הציל.
רלה .ואיזה הוא יחוד,
פנויה ,חוץ מאשתך ,ואפילו היא נדה ,ואמך.
מקור היראה
אין לו חלק וכר — שם

ן אבות פ״ג ,משגה

י״ג.

רלג)

וכן כתב הר״מ שם ,אלא שהר״ט כתב
דדוקא בעבירות שבין אדם למקום.

ומקורו של דין זה הוא מהא דאמרינן ביומא
פ״ו ,ב׳" :מפרסמין החנפים וכר" ובמגילה

כ״ה ,ב׳" :האי מאן דסנאי שומעניה וכר".
וטעם ההיתר לפי שאינו בכלל עמיתך.
ואפשר לומר דרבנו לשטתו בשע״ת אות
רי״ט ,דמבואר שם מדבריו דאפילו מומר
לדבר אחד שלא להכעיס תו אינו בכלל
עמיתך ,ודוקא בפריקת עול ,וס״ל דאפילו
בדברים שבין אדם לחברו שייך פריקת עול.
אבל הר״מ ס״ל דבזה לא שייך פריקת עול.

ועוד צע״ג בהבנת שיטת הר״מ ,עיי״ש בלח״ט
ובח״ח ריש כלל י׳.

וכל

מי שיש

רלד)

בידו וכר —

שבת ג״ד ,ב׳ 1

ר״מ שם ,ה״ז.
קדושין פ״א ,ב׳.

אפילו בתך — קשה ,דזה בניגוד להא דתנן
שם פ׳ ב׳ דמתיחד אדם עם
אמו ועם בתו .וי״ל דשם פ״א ,ב׳ ,גרסינן 1

דמדינא מותר מיהו המחמיר תבא עליו ברכה
כמבואר בדבריהם .ולפ״ז י״ל ,דרבנו פוסק
כשמואל וכתנא דברייתא ,וכל הני אמוראי

דהחמירו על עצמן ס״ל נמי כשמואל ,ודעת

רבנו דגם שמואל מודה דאם מתיחדת עם

בנה ,איבעית אימא קרא כדאמרי׳ שם פ׳ ,ב׳:
"אמר ר יוחנן וכי בן אם מסית בן אב אינו
מסית אלא לומר לך בן מתייחד עם אמו",
וס״ל נמי כשמואל (עיין בר״ן) ,ואי בעית

אימא סברא ,כדאמרינן בסנהדרין דף ק״ג,
ב׳" :וכי מה הנאה וכו׳" .ואם אנו רן
להשוות שיטת רבנו עם שיטת כל הפוס^־ם,
צ״ל דרבנו לאו דינא קאמר ,י אלא משנת

חסידים שנו כאן !ומובנים דברי רש״י שם

פ״א ,ב' ,ד״ה "ודר" ,דאהנו ביה אנשי כנסת
הגדולה דלא מגרי וכו׳ ,וצ״ע דהא ילפינן
מקרא ולמה איצטריך ליתן טעם זה ,ולהאמור
א״ש .ויש להוסיף עוד ,דשמואל ס״ל דהא
דאהנו דלא מגרי בקרובתיה היינו שלא יוסיף
גירוי ,אבל מ״מ צריך שמירה (וכן כתב

ה״חדושי אגדות" סנהדרין ס״ד ,א׳ .ומדבריו
שם למדנו דס״ל נמי כשמואל ,ודוקא עם
בתו אסור ולא האם עם בנה .עיין שם),

"אמר רב יהודה אמר רב אסי מתייחד אדם
עם אחותו ודר עם אמו ועם בתו כי אמרה
קמיה דשמואל אמר אסור להתייחד עם כל

ודוקא האם עם בנה מותר דילפי׳ מקרא ,ור׳
אבא ס״ל דאהנו אנשי כנסת הגדולה דלא

עריות שבתורה ואפילו עם בהמה" ומותיב

מגרי בקרובתיה כלל ,לפיכך ס״ל דלאו דוקא

שם ממשנה ומסיק "תנאי היא" ,ועיין בר״ן
ורא״ש שנסתפקו אם הלכה כרב אסי או
כשמואל ובמסקנא הכריעו דהלכה כרב אסי

אם עם בנה ,ומש״ה נקט רש״י סברא זו
אליביה דרב אסי ולא מקרא].

וכסתם משגה ,והני אמוראי דהחמירו שם על

אפילו

נדה

— סנהדרין ל״ז ,א'! טוש״ע
אה״ע סימן כ״ב.

ברית

סמ״גמ״ע קי״ד קט״ו

הלכות

מלכים ומלחמות

משה

המזרחי ז״ל וז״ל כ• מלת זכור מורח שלח תשליל אחריו דבל
מצות עשה קי-ד קט״ו
זכרו עליו עכ׳ל וכ״כ הג״א ז״ל והמכ״ח ז״ל מל׳ חר״ד כת
3פ׳ מג הניא רבי הומר שנש מ״ע נצטוו ודבר זה דלף הבהמות לריכיס להרוג אינו מ ביאר ברמב״ם וו
ישראל כו׳ בסנהדרין דף כ׳ ינ״ב ליחל זה ואינו יודע מהיכן הוציא יש״י זה ובספרי לא ראיתי זה וממעשה
דשאול אין לאי׳ דהקב״ה לוה לו
בשם ר׳ יוסי והמרש״ל ז״ל בח״ש
שם גיס ר׳ יהודא יכן אימא בר׳ עור לא תתן מכשול! ,בקידושין דף ל־ט ויש לאב למחול שהאב אז ע"־ שמואל אבל להיות מלוה
לדורות לא שמענו ול״ע עכ׳ל אבל
חננאל ס״ס ווילכל ובהיראים דני
שמחל על כבודו כבודו מחול׳ אמר לו אביו השקני מים ואמו
לפמ״ש המזרחי נכוונה רש׳י נאמת
סימן רל׳נו ויבינו ז״ל י״ל לסובר
דהאי ר׳ יהודא תוא ר׳ יהודא הנשיא אמרה לו השמני -מים מניח כבוד אמו ועוסק בכבוד אביו ליה כאן מקום לל״ע וגס בפסיקתא
וע׳כ כתב ניסינן רבי אומר או תחילה מפני שהיא ואמו חייבין בכבוד אביו כדאי׳ בקידושין זוטרהא פ׳ חלא איתא וז׳ל תמחה
אפשר שהוא ר״ת ר׳ יהודא והב׳ ניף ליא) ומשנה היא בכריתות !דף כיי].׳ עוד פוסק שם !בקידושין את זכר עמלק כו׳ שלא ’אמה׳ שור
מיותר ,ומ״ש רבינו שלש מ״ע כו׳ יף ר־בז שאם אמר לו אביו השקני מים ומצוה בא לידו לעשות זה של עמלק גמל זה של עמלק
בג«׳ ליהא אלא שלש מלות ויבינו אם איפשר למצוד ,להעשות ע״י אחרים תיעשה ע" י אחרים עכ״ל ונס הר׳ נחי׳ שם כתב כרש",
הוסיף מ״ע כיין דבאמת מ״ע הם ויעסוק בכבוד אביו[,אמרי׳ בס׳ איזהו נשך (רף םיט הניח להם ונתן טעם לשבח לזה עי״ש ,ואת
המ״ע הללו מנאו כולם ז״ל הנהיג
ודביס מנה כאן את השני מ״יי
אביהם פרה וטלית משל ריבית יכל דבר המסויים חייבין
סימן הנ״ל מ״ע ג׳ הקח״מ מ״ע
הראשונות שחשב רני וכ״כ ברמזיו
להחזיר מפני כבוד אביהן ומקשה והני מחייבי בכבוד אביה?
קע״ג קפ״ח היראים סימן יליט
וז׳ל מ״ע קי״ד להעמיד להם מלך
שנא׳ שים תשים עליך מלך מ״ע איקרי כאן ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך ומתרץ החינוך העי",ץ האה״מ המלה״ש
קנו׳ו להכרה זרעו של עמלק שני כשעשה תשובה ולא הספיר! לשלם עד שמת משמע מכאן ומהר׳ש מל׳ תל׳ז הר״ד הזה׳ל מ׳ע
חממה את זכר עמלק והפסיק של שעד שלא עשה תשובה פטור ממוראו ומכבודו מאחר שעובר ל״ב אות כ׳ו ומ״ע רי״ד אוח ע״ב
הפוע״ל מ״ע ר״ה רמי; הכ״ת מ״ע
המ״ע קי״ד בשישה שופעים פי״ז
במזיד והוכיחו אותו ולא שב מרשעו׳ תניא ביבמות !דף ו׳1
קכ׳א רמ״א הדה״וג שער א׳ פג״א
סטיו ובספרי שם איתא שום תשוס
ובם׳ אלו מציאות [דף ליט יכול אמר לו אביו הטמא אם היה
המעיי״ח דף קירב ע״א אוח
עליך מלך זו מ״ע ורבו המפורשים
במ״ע זו עי׳ ברמב״ן ז״ל שם ו3פ׳ כהן או שאמר לו אביו אל תחזיר אבידה יכול ישמע לו ת׳־ל ודף ר״א עמוד א' אות ע׳ב ע־״ש
וימי על הפסוק לא יסיר שבט איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו אני ה׳ מוראי שמיישבו היטב את הרמנ״ם מקושייה
מיהודא וכר׳ בחיי ז״ל פ׳ שופטים למעלה ממורא אב ואם ולמדנו מכאן שבדיבור לעבור אינו הכ״מ הל׳ מלכים פ״א הל׳ב שהביא
שם ובפרשת בראשית ,והפסיק של נחשב רשע דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין שאם ראי׳ שמנוית המלך קודם למלחמת
עמלק מקרא לנביאים ולא מקרא
המ״ע קט״ו בסיף ם׳ מלא וז״ל הי׳ נחשב רשע בדיבור פשיטא שלא ישמע לו ולא הי׳ צריך
שהביא הגמי ,והפרטי דינים שב׳
רש״י ז״ל שם ממחה את זכר עמלק
פסוק ליה ולא מצינו עונש בדיבור אלא למסית בלבד שדבר
רנינו עי׳ רמב״ם שם עד פ״ת ונח״ס
מאיש ועד אשת תעולל ועד יונק לאחד לעבוד! ,וכן ה:יא בסםל-ת ל•־ ,יייט |אמר שלמה בספר
או׳ח סי׳ י״ב י׳ג ר״ח וגס עי׳ לעיל
משור ועד שה שלא יהא שם עמלק
כזכר אפי׳ על הבהמה לומר נהמת משלי עין תלעג לאב ותבח ליקהת אם יקרוהו עורבי נחל
מל״ת רכ״א מה שכתבנו שם:
מלות
ויאכלוהו בני נשר פירוש ליקהת לקיבוץ קמטים שבפניה:
זו משל עמלק הימה עכ״ל ומפ׳

א) גרסיגז (א)

’"ד

קי״ז* קט״ו גרסי^ץ (א)

בם׳ כהן גדול !דף נ׳ז תניא רבי אומר שלש מצות עשה נצטוו ישראל בכניסתן לא״י להעמיד להם
מלך שנאמר שום תשים עליך מלך ולהכרית זרעו של עמלק שנאמר תמחה את זכר עמלק ולבנות

להם בית הבחירה שנאמר והיה המקום אשר יבחר וגו׳ ואיני יודע איזה מהם תחילה כשהוא אומר כי יד על כם יה מלחמה לה׳
בעמלק ואין כס אלא מלך שנאי וישב שלמה על כסא ה׳ למלך הוי אומי־ להעמיד להם מלך תחילה ועדיין איני יודע אם להכרית
זרעו של עמלק תחילה או לבנות להם בית הבחירה תחילה כשהוא אומר בפרשת ראה והניח לכם מכל אויביכם מסביב וישבתם
בטח ואחר כך כתוב והיה המקום אשר יבחר ונו׳ הוי אומר להכרי׳ זרעו של עמלק תחילה׳ ומאחר שנצטיו להעמיד מלך למה אמר
שמואל הרמתי לישראל שחטאו לשאול להם מלך תניא ושט אמר רבי אליעזר ברבי צדוק זקנים שבדור כהוגן שאלו שנאמר תנה
לנו מלך לשפטינו אבל עמי הארץ קלקלו שנ׳ והיינו גם אנחנו ככל הגוים ויצא מלכנו בראשנו ונלחם מלחמותינו ולא תלו בטחונם

בהקמה׳ כשמעמידץ המלך מושחין אותו בשמן המשחה שג׳ ויקה שמואל את פך השמן ויצק על ראשו וישקהו וזכה על ידי כך
למלוכה לו ולבנו ולבן בנו עד סוס כל הדורות שנאמר למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל׳ לפיכך אומרים בפ׳
קמא

1יף

י׳ ),ובהוריות

!דף י־א כל הסומא פ׳י־ט

שאין צריך למשוח בן המלך ומה שמשחו שלמה המלך מפני מחלוקת אדוניה ויואש

מפני עתליהו ויהואחז מפני יהויקים לסלק את המחלומת שהיה יהויקים אחיו גדול ממנו שתי שנים ומקשה בירושלמי !ם־נ

דהוריות

וכן בנם׳ ייח שט דף י־ט והלא יאשיהו גנזו הדא אמרה באפרסמון משחו! ,טד,שייסוג• -8א ההלכות סלכים 1םלחפות 1כתר מלכות זכה בו דוד
בן ישי לו ולזרעו אחריו שנאמר כסאך יהיה נכון עד עולם אחיה השלוני העמיד ירבע׳ מפני שחטא שלמה והתנה הקב״ה לדוד
אם ישמרו בניך את בריתי אעפ״ב אמר אחיה השילוני ולבנו אתן שבט אחד למען היות ניר לדוד עבדי כל הימים לפני בירושלם
למלכי בית דור הבטיח הקב־ה שלא תכרת המלוכה מזרעם שנאמר אם יעזבו בניו את בריתי ובמשפטי לא ילכון ופקדתי בשבט
פשעם ובנגעים עוונם וחסדי לא אסור מאתו אבל אם יעמוד מלך משאר ישראל תפסיק המלוכה שהרי נאמר לירבעם אך לא כל
הימים׳ ואין מושחין בשמן המשחה אלא מלכות בית דוד בלבד וכשמושחין אותם מושחין אותם על המעיין אבל מלכי ישראל

מושחין אותם באפרסמון׳ !בפרק חלק י׳ קיא) גאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד שנאמר ויבא המלך דוד וישב לפני הי׳
מעלות המלוכה שנויות בפי כהן גדול (דף י״ח) שהמלך לא דן ולא דנין אותו לא מעיד ולא מעידין אותו ומפרש שם !בדף ״» ומביאי
לאניל בט־ע «־י) דבר זה במלכי ישראל בלבד מפני מעשה שהיה אבל לא במלכי בית דוד1 ,ביף ייט לא חולץ ולא חולצין את אשתו

לא מייבם ולא מייבמין את אשתו רבי יהודא אומר אם רצה לחלוץ ולייבם זכור לטוב אמר לו אם
אלמנותו׳ !כיף ״» ומה שכתוב ואתנה

לך

רצה

אין שומעים לו ואין נושאים

את בית אדוניך ואת נשי אדוניך בחיקיך פירושו נשים הראויות לו מבית שאול המלך

מי הן מירב ומיכל נבדף כ ■),מת לו מת אינו יוצא מפתח פלטין שלו רבי יהודא אומר אם רצה לצאת אחר המטה יוצא שכן מצינו
בדוד מלך ישראל שיצא אחר מטתו של אבנר שנאמר והמלך דוד הולך אחר המטה אמרו לו לא היד ,הדבר אלא לפייס העם

ונתפייסו שהרי דוד היה יוצא מבין האנשים לנשים ומבין נשים לאנשים עד שידעו כל העם כי לא הייתה מאת המלך להמית את
אבנר׳ !שט וכשמברין אותו כל העם מסובין על הארץ והוא מיסב על גבי הדרגש הוא מטה נאה וקרוי־ בלשון תלמוד ערסא דסנ׳
!שט ופורץ נדר לעשות לו דרך ואין ממחין בידו׳ דרך המלך אין לו שיעור ,נשט ואוצרות מלכים למלך ושאר ביזה שבוזזין מחצה
למלך ומחצה לעם׳ ותניא יביף ־יא) וכתב לו את משנה התורה הזאת כותב לשמו שני ספרי תורות אחת נכנסת ויוצאה עמו ואחת
מונחת לו בביית גנזיו אותה שנכנסה ויוצאה עמו עושה אותה כמין קמיע ותולה אותה בזרועו שנאמר שויתי ה׳ לנגדי תמיד יאין
רשאי ליכנס בה לא לבית המרחץ ולא לבית הכסא שנאמר והיה עמו וקרא בו כל ימי חייו במקום שסורא בו׳ עוד שנינו 1שם דף
ב״ב

‘-<50

ספלי

קנד

(<סי׳9ן

^7׳

כי תצא פיסק א רפה — רפו(כדכא — כה א) דבי רב

ר׳ עקיבא אומ׳ לעניי׳ .לא תעולל .איזו היא עוללת ,כל שאין לו לא כתף ולא
נטף .יש לה כתף ואין לו נטף ,נטף ואין לה כתף ,הרי היא של בעל הבית ,ואם
לאו הרי הם של עניים .אחריך .מלמד שיש לו שכחה ,מלמד שיש לו פאה.
מיכן אמרו איזו היא שכחה בערים ,כל שאינו יכול לפשוט את ידיו וליטלה
ברגליות משיעבור הימינה .לגר וליתום .נאמר כאן גר ויתום ונאמר להלן גר
ויתום ,מה גר ויתום האמור להלן בעושה סאתים ,אף גר יתום האמור כאן
בעושה סאתים.
סליק פיסקא.
[פיסקא רפו — כה א-ג]

כי יהיה ריב .אין שלום יוצא מתוך מריבה .וכן הוא אומ׳ (בראשיתעז) ויהי ריב בין
רועי מקנה אברם ובין רועי מקנה לוט ,מי גרם ללוט ליפרש מן הצדיק ההוא,
הוי אומ׳ זו מריבה .ועמדו שני האנשים אשר להם הריב (לעיל יט יז) ,מי
גרם לזה ללקות הוי אומר זו מריבה .בין אנשים .אין לי אלא אנשים ,נשים

פירוש ספדי דבי רב

לא תעולל ,הא אם לא תבצור תעולל .ורבי
עקיבא מפרש בשעה שתקצור הוא דחל חיוב
העוללות שלא תטלם ,אלא יטלום העניים.
איזו היא עוללת בר .הא נמי היינו מתניתין
(פאה ס״ז מ״ד) .אלא דהכא הוסיף בסיפא
ואם לאו הרי הם של עניים .ולכאורה לישנא
יתירא הוא .ויש לפרש דהכי קאמר ,ואם לאו
שלא נודע בודאי שיש לו כתף או נטף אלא
הדבר מסופק אי חשיבא כתף או אי חשיבא

ל

י ל

פסקא (מא) [רפו]

כי יהיה ריב אין שלום כר .מייתי ליה רש״י ז״ל
בנימוקיו על התורה .וכבר ביארתי בספרי
משכיל לדור דלאו משום דכתיב ועשו אל
המשפט הוא דדרשי הכי ,ראדרבא הגשה אל
המשפט זוהי סיבת השלום כדכתיב (שמות יח
בג) וגם כל כו׳ יבא בשלום .אלא הכי קאמר,
ע״י שמריבים סוף כי יבאו לידי הכאה ויביא
אחד מהם עדים שהכהו ויחייבוהו מלקות כגון
.
,
,

הליכה בהבלי שיה ־יוטה ש«ץ שם תשלומיז

^’ 1ח^עכדאיתא בפרק אלו נערות (כתובות לב ע״ב).
הדי,
הדין נמי ספק עוללות.
1מ״ש ובן הוא אומר ויהי ריב כד מי גרם ללוט
ליפרש מן הצדיק .ועוד זה גרם לגור
ומ״ש אחריך מלמד [כרן אחריך כר ,כבר כתבתי
בסדום ,ועוד אחרי כן נשבה ,ואם לא היה
לעיל [פם׳ רפד ד״ה אחריך] הנלע״ד.
זכות אברהם היה נתפס עמהם.
ומ״ש מכאן אמרו כר ,הדין מתניתין הוא (פאה
אמר עוד וכן הוא אומר (כצ״ל) ועמדו כר .כי
סופ״ז) ,אלא דהכא קמ״ל דמכאן אמרו,
אשר להם הריב יתור הוא ,אלא לדרוש מי
כלומר מדכתיב לא תשוב לקחתו.
גרם לו ללקות הריב ,כדאמרן.
ומ״ש כל שאינו יבול לפשוט ידו כר ,פירש בין אגשים כר נשים כר חייל וננשו אל המשפט
מ״ט ,כצ״ל .ואמנם לא ידעתי היכי יש
הרא״ש :פירוש ,אם שכחה וצבר ממגה
כל כך שאס היה נזכר באותו מקום לא היה לרבות נשים מונגשו ,הא אצטריך לגופיה,
יכול לפשוט את ידו משם וליטלה ,קרינן ביה דאל״ב היכי ליכתוב .וי״ל דמסתמא הנחבל
הוא ההולך לבית דין ומזמין את החובל לדין,
לא תשוב לקחתו.

ספרי

כי תצא פיסקא רפו (כהא)

דבי רב

קנה

מניין ,איש עם אשה ואשה עם איש מניין ,ת״ל ונגשו אל המשפט .ושפטום.
בעל כורחם .והצדיקו .יכול כל מרשיעים לוקים ,ת״ל והיה אם בן חכות
הרשע ,פעמים לוקה ופעמים אינו לוקה .ועדיין איני יודע אילו הם חלוקי׳,
ת״ל לא תחסום שור בדישו ,מה חסימה מיוחדת מצו׳ לא תעש׳ והוא
פירוש ספרי דבי רב

בי החובל ודאי לא אזיל ברצונו ,וא״ב לא הוה
ליה למיכתב ונגשו אלא ועש .אלא להבי נקט
בלשון רבים לרבות נשים מ״מ .ואמנם בפ״ק
רקדושין דף ל״ה (ע״א) מייתי :תנא דבי רבי
ישמעאל איש או אשת כי יעשו בו׳ (במדבר
ה ו) השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין
שבתורה ,רבי רבי אליצור תנא ואלה המשפטים
אשר תשים לפניהם (שמות בא א) השוה הכתוב
אשה לאיש לכל דינין שבתורה ,וצ״ש.
ושפטום בעל ברחם .פירוש ,בעל ברחו של
החובל ,דאי בע״ב של נחבל ליכא
למימר שהרי יכול הוא למהול .וי״ל דלא קאי
אריב דלעיל אלא אדלקמיה והרשיעו בו׳ דאיירי
בעבירה ממש.
והצדיקו יכול כוי כל הרשעים כוי או כל מצות
לא תעשה שיש בה קום ועשה הרי

הוא לוקה ת״ל לא תחסום כף ,כצ״ל .והדברים
ברורים דליכא מלקות אלא בלאוין דדמו ללאו
דחסימה שאין בו קום עשה ,כלומר שאינו ניתק
לעשה ,לאפוקי הנוטל אם על הבנים שניתק
לעשה דשלח תשלח (לעיל כה ז) ,ובן לא תכלה
פאת שדך (ויקרא יט ט) ,אא״ב לא קיים העשה
כלומר שאי אפשר לו לקיים העשה ,כגק שמתה
האס וכיוצא .ועיין ברמב״ם פח״י מהל׳ סנהדרין
(ה״ב) דחשיב הלאוין שאין לוקין עליהן ,דהיינו
ששה עם האמור .ואלו הן לאו שאין בו מעשה,
דההוא נמי לא דמי ללאו דחסימה דאפילו חסמה
בקול חשיב מעשה לרבי יוחנן בפרק הפועלים
(ב״מ צ ע״ב) דעקימת שפתיו הויא מעשה ,לפי
שע״י דבורו נמשך מיד המעשה ,ובן לאו שניתן
לאזהרת מיתת בית דק ,ואע״ג דאיכא בהדיה
כרת כי ליכא עדים כגון שבת ,מ "מ לא דמי
ללאו דדם וחלב וכיוצא דאע״ג דאיכא ברת
בפירוש אתרבו חייבי כריתות למלקות כראיתא
בם׳ הלוקין (מכות יג ע״ב) .וכן לאו שניתן
לתשלומין כגון גנבה וגולה .וכן לאו שבכללות
כגון לא תאכלו על הדם (ויקרא יט כו)( .הכל)

[וכן] לאו הבא מכלל עשה .וכל הני לא דמי
ללאו דזזסימה ,והיינו דאמרינן בפרק הלוקין
(מכות) דף י״ג (ע״ב> השתא דאתית להכי כלהו
נמי דומיא דלאו דחסימה.
ודע שראיתי להרב לח״מ שם (הל׳ סנהדרין
פי״ח ה״ב) שהקשה מההיא דאיתא כפרק
הלוקין ,וע״ש שהאריך .ועירב תירוץ דרבי אבהו
הגמר לעיני (ויקרא כ יז) מלעיניך (כאן) עם
תירוץ דרבינא דקאמר לא פסיקא מילתא לכרת,
ע״ע .ולפע״ד אין עירובו עירוב .ואנו אין לנו
אלא תירוץ דרבינא דבתרא ומריה דש״ס הוא.
והכי פירושו ,לעולם אין הכי נמי דרבי עקיבא
סבר לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין אין לוקין
עליו ,וטעמא דברי רשעתו משום רשעה אחת
כר׳ ,ומאי זו רפרכינן לעיל אי הכי חייבי כריתות
נמי לאו שניתן לאזהרת כרת הוא ,כלומר ואיכא
ביה שתי רשעיות ,לא קשיא רכי אמרינן ולא
שתי רשעיות היינו היכא דהשתי רשעיות בתורת
ודאי כגון מיתת בית דין דאין מציל ,ז־אפילו
יעשה תשובה אין בית דין שלמטה מוחלק לו,
משא״ב חייבי כריתות דאע״ג דאבתי לא עשה
תשובה מ״מ הואיל וסמיה בידיה ליפטר ע״י
תשובה ליכא ביה משום שתי רשעיות .והילכך
ודאי כל חייבי כריתות גרידי ,כגון שאר כל
העריות שכתב הרמב״ם בס״א מהל' איסורי
ביאה שיש כהן כדת ואין כהן מיתת בית דין,
אין הכי נמי דלקי כשהיה שם עדים והתראה,
ולא שייך למפטריה משום לאו הניתן לאזהרת
כרת .והיינו טעמא שכתב שם הרמב״ם (הלכות
איסורי כיאה פ״א) דק ז׳ :שאר כל העריות
כולן בכרת בלבד ואין בהן מיתת בית דין,
לפיכך אם היו שם עדים והתראה בית דק
מלקין אותן ,שכל חייבי כריתות לוקק ,ע״כ.
ופשוט ומובן מתוך דבריו דרוצה לומר כל חייבי
כריתות גריז־י ,כלומר שאין בהן מיתת בית דק.
והא דתנן (מכות בג ע״א) כל חייבי כריתות
שלקו נפטרו ידי כריתתן ,פשיטא ההוא הדק

קבר

ספרי

כי תצא פיסקא רפו (כה א)

דבי רב

לוקה ,כך כל שהוא מצו׳ לא תעשה הרי הוא לוקה .או כל מצו׳ לא
תעשה שיש בה קום ועשה הרי הוא לוקה ,כך כל מצות לא תעשה שיש
בה קום עשה הרי הוא לוקה ,ת״ל לא תחסום שור ,מה חסימה מיוחדת
שאין בה קום ועשה והרי הוא לוקה ,כך כל מצות לא תעשה שאין בה
קום ועשה הרי הוא לוקה .רבי שמעון אומר והצדיקו את הצדיק והרשיעו
פירוש ספרי דבי רב

נמי אפילו לא לקו כגון שלא היה שם עדים
והתראה ,שאם עשו תשובה נפטרו .והא דקאמר
שלקו משום דסתמא דמלתא כיון שכסתוהו
והלקוהו וקראו עליו אם לא תשמור כד ,מי הוא
זה נפש מישראל דההיא שעתא אינו מתודה
ושב בכל לבו ,ובודאי הרי עשה תשובה והוא
ית׳ לא יחפוץ במות המת .אבל אין הכי נמי
שאם אפילו כשהלקוהו לא תהא על הראשונות
ועודנו ברשעו ,פשיטא דלא נפטר מהכרת ,ולא
איירי תנא ברשעים גמורים שאפילו על פתחה
של גהינם אינם חוזרין .וז״ל הרמב״ם ז״ל
בספי״ז מהל׳ סנהדרין :כל מי שחטא ולקה
חוזר לכשרותו שנאמר ונקלה כד וכיון שלקה
הרי הוא אחיך ,אף כל מחויבי כרה שלקו
נפטרו מידי כריתתן ,ע״כ .ופשיטא דמ״ש חוזר
לכשרותו היינו אם נתחרט והתודה ,דאל״ב היכי
חוזר לכשרותו אם עורנו מחזיק בטומאתו .וא״כ
הכי נמי מ״ש נפטרו מידי כריתתן איירי נמי
בכהאי גוונא .והא קמ״ל תנא דמ״ש נפטרו
מידי כריתתן ,דאע״ג דאמרינן בפרק נגמר הרין
(סנהדרין) דף מ״ז (ע״ב) רהרוגי בית דין כיון
דבית דין מיקטלו לא הוה ליה כפרה ,שאני
התם דבתר רמיתו לא מצו למעבר תשובה,
הילכך לא מכפרי עד שיתעכל הבשר .אבל
הלוקין אע״ג דבדין לקו ,מ״מ אחר המלקות
מצו למעבד תשובה ומסתמא תלינן דעברי,
ולכך אמרינן מסברא דנפטרו .ברם מאן סליק
לעילא ואתא ואמר .ושוב ראיתי לה״ה המגיה
בספד משנה למלך שם דהלך בדרך זה לומר
דמ״ש הרמב״ם ז״ל דלקי היינו בחייבי כרת
גרידא .והוא האמת וכדכתיבנא .אבל דאיתי
שסיים שם דמ״ש דחייבי כריתות שלקו נפטרו,
היינו במי שחילל שבת בלא עדים דחייב כרת
ופטור ממלקות ואם לקה נפטר מכרת ,אבל
האוכל חמץ בפסח וכיוצא דחייב מלקות וכרת
(ולא ידעתי אמאי לא סיים במאי דפתח בחילול

שבת בדאיכא עדים והתראה) לא נפטר מכרת
ע״י המלקות ,וזוהי ששנינו כל חייבי כריתות
לוקין ,וכיון דבדין לקה לא נפטר ,והכי מוכח
מסוגיא דסנהדרין דף מ״ז (ע״ב) .ובהכי ניחא
מ״ש הרמב״ם (בפירוש המשניות) פרק הלוקין
(מכות יג ע״א) דאחר שלקה ועשה תשובה נפטר
מן הכרת ,והוקשה להרב בני חיי דמלקות מאי
עבידתיה והרי אין לך דבר שעומד בפני התשובה
כר ,ומ״ש הרמב״ם פי״ב מהל׳ שחיטה (ה״ב)
דהאחרון לוקה ,היינו לומר דהראשון אינו לוקה
בו׳ ,ע״כ .ודברים הללו שלא בהשגחה ,דבלא
עדים היכי הלקו אותו בית דין והרי עברי על
לא יוסיף פן יוסיף .ומ״ש דכיון דבדין לקה
לא נפטר ,הוא להיפך ממש מהסוגיא דשלהי
מכילתין ,ע״ש .ומ״ש מהסוגיא דסגהדרין ,כבר
אמרנו דלא דמי כלל .וגם קושית הדב בני חיי
לא קשיא מידי ,דכבר נתבאר דכוונת הרמב״ם
דמסתמא עושה תשובה ,אבל פשיטא דהוא
הדין נמי אפילו ליכא עדים ולא לקה אם עשה
תשובה אין הכי נמי דנפטר .ומה שרצה לפרש
מההיא דהל׳ שחיטה לא ניתן ליכתב ,רמ״ש
האחרון לוקה אינו רוצה לומר האחרון לוקה,
אלא כלומר דהראשון אינו לוקה ,ופשוט.
רבי שמעון אומר כר צדקתו כר .פירוש מהר״ס;
שצריך לחפש ולבקש בזכותו כמו בדיני
נפשות ,דמלקות במקום מיתה עומד ,ומפיק לה
מדהקדים בפסוק והצדיקו לוהרשיעו ,ע״ב .ולא
היה צריך הרב למתל בתר קדימה ,דאי מהא לא
אירייא דאורחא דמילתא להתחיל בצדיק ,אלא
דכוליה והצדיקו את הצדיק יתירא הוא דלא
הוה ליה למיכתב אלא והרשיעו את הרשע
כר .דבשלמא למאי דדרשינן ברפ "ק דמכות
(ב ע״ב) למילף מיניה עדים זוממין למלקות
ניחא דאצטריך למכתב הכי ,דמעיקרא הרשיעו
את הצדיק ואתו עדים והצדיקו את הצדיק
דמעיקרא .אבל להך תנא דלא דדיש הכי ,כנראה

פארדו ,דוד בן יעקב עמוד מס  159הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ספרי

כי תצא פיסקא רפו (כה ב־ג)

דבי רב

קבז

את הרשע ,צדקיהו כדי שלא ילקה .והפילו השופט .מלמד שאין מלקין
מעומד .והכהו .שליש מלפניו ושתי ידות מאחריו .לפניו .שהוא לוקה ועיניו
בו ,ולא שיהא לוקה ועיניו בדבר אחר .יכול יהיה לוקה ומת ,יכול יהיה לוקה
ומשלם ,ת״ל כדי רשעתו ,אין לוקה ומת .יכול יהא לוקה ומשלם ,ת״ל
כדי רשעתו ,אין לוקה ומשלם .ארבעי׳ יכנו .יכול ארבעי׳ שלימות ,ת״ל
במספר ארבעים ,מנין סמוך לארבעים .רבי יהודה אומר ארבעים שלימות.
פירוש ספרי דכי רב

דסבירא ליה לאו שאין בו מעשה לוקין עליו,
וכדפריך התם :ותיפול! ליה מלא תענה ,ומשני
משום דהוה ליה לאו שאין בו מעשה ,ע״ש .אבל
הך תנא נפקא ליה מלקות בעדים זוממים מלא
תענה ,ואייתר ליה האי והצדיקו ,הילכך דריש
ליה ללמד דמצוה לפתוח בזכות .ולסוגיא דהתם
נראה דלהא לא אצטריך ליה ,דפשיטא דמלקות
במקום מיתה עומדת ודינו כדיני נפשות ,הילכך
יליף מיניה כדהתם.
והפילו השופט מלטד כר .במתניתין (מכות כב
ע״ב) תנן :לא עומד ולא יושב אלא
מוטה שנאמר והפילו .ולא ידעתי אמאי הבא
לא מיעט אלא מעומד .ואולי דאין הכי נמי
דהך תנא לא ממעט אלא מעומד ,דאם איתא
דוקה מוטה ולא יושב ולא מוטל לאח ,ליכתוב
יטהו .ואולם בגמרא (מכות) דף כ״ג (ע״א)
אדתנן (שם כב ע״ב) שהרצועה תהיה כפולה
אחד לשנים ושנים לארבעה דריש לה מדכתיב
והפילו ,דדריש והכפילו ,ופריך והא מיבעי ליה
לגופיה ,ומשני א״כ ליכתוב יטהו מאי והפילו
שמע מינה תרתי.
והכהו שליש כר .יליף לה בגמרא שם (מכות
כג ע״א) מדכתיב לפניו כדי רשעתו
רשעה אחת מלפניו ושתי רשעיות מלאחריו.
ואמנם הך תנא דדריש לפניו שיהא לוקה ועיניו
בו ,א״כ לדידיה שליש מלפניו מנא ליה והיכי
דריש תרי מילי מלפניו .וי״ל דאי לומר שיתן
עיניו בו הוה ליה למימר לעיניו ,אלא ודאי
רוצה לומר שליש מלפניו .ואי להא לחוד חוה
ליה למכתב איפכא כדי רשעתו לפניו ,דהוה
משמע שפיר טפי הא לאחריו שתי רשעיות.
הילכך שמע מינה תרתי.
והא דבעינן שיתן עיניו בו ,נראה דהיינו כדי
שלא יטעה ויעבור על לא יוסיף.

יכול יהא לוקה ומת (כר) יכול יהא לוקה ומשלם
כר .תרווייהו צריכי .דאי איתמר מיתה
ומלקות משום התרתי בגופיה לא עבדינן ,אבל
מלקות [וממון] דחדא בגופיה עבדינן .ואי
איתמר מלקות וממון משום דבגופיה ובממוניה
חשיבי תרתי ,אבל מלקות ומיתה אימא מיתה
אריכתא היא וחדא חשיבא ,קמ״ל .כך יש ללמוד
מהסוגיא דפרק אלו נערות (כתובות) דף ל״ז
(ע״ב) .ומיהו קשה ,היכי ילפינן תרתי מחד
קרא ,והתם בגמרא ניחא דדריש נמי אידך קרא
(שמות כא כב) דולא יהיה אסון ,ע״ש .מיהו לא
קשיא מירי ,דההיא אצטריך לרבי מאיר דאית
ליה לוקה ומשלם ,הילכך דריש חד למיתה
ומלקות וחד למיתה וממון .אבל לרבנן כבר
כתבו התום׳ שם (ד״ה וחרא) דחרוייהו נפקי
מכדי רשעתו ,דמשמע אם נתחייב בהדי מלקות
מיתה או ממון משום רשעה אחת אתה מחייבו,
ובמלקות וממון הרי סמיך ליה ארבעים יכנו,
ובמיתה ומלקות מיחא אין לנו לומר דילקה
ולא ימות ,אע״ג דסמיך ליה ארבעים יכנו ,דאטו
אתגורי איתגור ,ע״ש .והא דאמרינן במלקות
וממון לוקה ואינו משלם ,היינו אם התרו בו
למלקות ,אבל לא התרו כגון הבא על אחותו
נערה ולא התרו בו משלם קנם .ואמנם בחובל
בחבירד ובעדים זוממין לעולם משלמין ואין
לוקין ,דבפירוש רבתה תורה לתשלומין .כל זה
מתבאר מהסוגיא הנזכרת אליביה דרבי יוחנן
דקי״ל כוותיה .ועמ״ש הרמב״ם בפ״א מהל׳
נערה (הי״א).
ארבעים יכנו יכו׳ בו׳ מנין שסופג את הארבעים
בין
את היתירה
כר לוקה
'כתיפיו ,כצ״ל .וקאי אמתני׳ (מכות כב ע״א).
ובגמרא שם דף כ״ב (ע״ב) :מאי טעמא (דרבנן)
[כו׳] מאי טעמא דרבי יהודה כו׳ ,ע״ש .ועי׳
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קנח

ספרי

כי תצא פיסקא רפו (כה ג)

דבי רב

והיכן הוא לוקה ,בין כתיפיו .יכנו .ולא על הקרקע .יכנו .ולא על כסות .יכנו.
אין מלקים שנים כאחד .לא יוסיף .אם היה מוסיף עובר על לא תעשה .אין
לי אלא בזמן שמוסיפים על מניין ,על כל אומד ואומד שאמדוהו בית דין מניין,
תלמוד לומר לא יוסיף ,מכל מקום .מכה רבה .אין לי אלא מכה רבה ,מכה
פירוש ספרי דבי רב

בספרי שושנים לדוד דשם הרגשתי על רבי
יהודה ותירצתי ,יע״ש .ועיין מ״ש בספרי משכיל
לדוד לאסבורי טעמא דרבי יהודה וטעמא דרבנן
במאי קמילפגי ,ע״ש בס״ד.
יכנו ולא על הקרקע .כתב מוהר״ם :צריך להגיה
הקדקד .וכן הוא בפסיקתא יכנו על גבו
ולא על הקדקד ,ע״ב .ואיברא דהכי היא
בפסיקתא ,מ״מ לא ידעתי היכי מדריש מיכנו
למעט על הקדקד ,אטו קדקד לאו מגופיה הוא
כמו גבו .ועוד דכבר נלמד ממ״ש לפניו כדי
רשעתו מכלל דמאחריו שתי רשעיות ,וממילא
למדנו שההכאה בגב ובחזה ,והא למה לי תו
ללמוד מיכנו .וטפי היה נלע״ד כגירסת הספר,
וקמ״ל שאם איזו הכאה נגעה סוף הרצועה
בקרקע אינה עולה לחשבון ההכאות ,שהרי
עיקר ההכאה בכה היא בסוף הרצועה.
למ״ש יכנו ולא על כסות ואין טלקין שנים כאחד,
שפיר ילפינן לכלהו דשקולים הם .ואולם
הרמב״ם שם (הל׳ סנהדרין סט״ז ה״ח וה״י) לא
מייתי אלא הנך תרתי בתראי ולא יליף להו מחד
קרא ,אלא ברישא כתב :והכהו ולא לכסותו,
ואח"כ כתב בדין י׳ :המוכה אינו עומד בו׳ לא
שיהא מביט בדבר אחר ומכהו ,מכאן שאין מכין
שנים כאחד ,ע״כ .נראה מדבריו דכיון דבעינן
שלא יהא מביט בדבר אחר ,מזה מוכח שאין
מכין שנים כאחד .ואילו מהא ליכא למעוטי
אלא שלא יכה הכאה אחת על שני גבין לפי
שאינו יכול להביט בשניהן ביחד [א"ה :קשה
דלעיל כתב רבנו שעיקר ההכאה בכח היא
בסוף הרצועה ,א״כ היינו טעמא שלא ילקה
שנים כאחר] ,אבל להכות הכאה אחת על וה
והכאה אחת על זה ובן על זה הדרך באופן
דבכל הכאה יכול ליתן עיניו באותו המוכה,
כהאי גוונא שפיר דמי ,אבל ממאי דיליף הכא
מיכנו ,משמע דבשום פנים אין להכות שנים
כאחד ,אלא דוקא אחר שגמר לאחד כל האומד
יכול להתחיל באחר .ותמהני ממיז הכ״ס שכתב

על דברי רבינו דבספרי יליף לה מדכתיב יכנו,
ולא דקדק בלשון רבינו דלא משמע מיניה כמו
בספרי.
לא יוסיף אם היה מוסיף כוי .מהך לישנא איכא
קצת הרכחה למה דמוכח מלשון הרמב״ם
שם (הל' סנהדרין פי״ד ה״א) דמדאורייתא אין
הכי נמי שהן ארבעים שלימות ,אלא דרבנן
בצרו חדא כדי שאפילו אם יוסיף אחת לא יהא
עובר .וע״ש בדברי הכ״מ והל״ם היכי מיישבי
לשון המשנה והש״ס אליביה .ומ״מ מהבא איבא
קצת סייעתא ,מדלא קתני בקצרה אם הוסיף
עובר על לא תעשה .אלא דקאי אדלעיל דקאמר
כמנין שהוא סוכם את הארבעים .ואשמועינן
הכא דאינו אלא אסמכתא ומדרבנן הוא .והכי
קאמר אם לא היו מתקנין מנין שהוא סוכם
את הארבעים דהיינו [שלשים ותשע] אלא היו
מניחין קרא כדכחיב אז אם היה מוסיף אחת
היה עובר בלא תעשה ,אבל השתא אף אם
מוסיף אחת אינו עובר שהרי מן התורה כך
דינו בארבעים .והיינו טעמא דרבנן בצרי משום
גזרה .ורבי יהודה לא חייש .ואתי שפיר נמי
דרבי יהודה מייתי מקרא דדברי קבלה .דמשמע
דליכא בהא אפילו תקנתא .ורבנן אמרי לעולם
איכא תקנתא ,וההוא בתינוקות של בית רבן.
ומ״ש אה״ב אין לי אלא בזמן שמוסיף (כצ״ל)
על מנין ,כלומר על הארבעים ,מנין שאם
הוסיף על אומד שאמדוהו בית דין דעובר ודל פן
יוסיף (כצ״ל ,וכן כתב מהר״ס בנוסחא אחת),
וקרא יתירא קדריש .אבל אין נראה בן מלשון
הרמב״ם שם אלא מלא יוסיף .ואולי דמדלא
כתיב ולא עוד אלא לא יוסיף ,דרשינן לא יוסיף
מ״מ על האומד ,ופן יוסיף מיבעי ליה לאזהרה
לחובל בחבירו דלקי אם אין בה שוה פרוטה.
דאע״ג דאתי במכל שכן ,מ״מ אין מזהירין מן
הדין.
ומ״ש מכה רבה אין לי אלא כר ,בגמרא שם
ומכות כג ע״א) הכי גרסינן; תנו רבנן
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ספרי

כי תצא פיסקא רפו (כה ג)

דבי רב

קנט

מעוטה מניין ,ת״ל על אלה .אם כן למה נאמר מכה רבה ,מלמד שאין
הראשונה מכה רבה .ונקלה אחיך לעיניך .מיכן אמרו מתקלקל בין בריעי
בין במים ,פטור .רבי יהודה אומר האיש בריעי והאשה במים .מלמד שכל חייבי
כריתות שלקו נפטרו מיד כריתן .רבי חנניה בן גמלא אומר כל היום קורא
אותו הכתוב רשע ,שנאמר והיה אם בן הכוח הרשע ,אבל משלקה הכתוב
קוראו אחיך ,שנאמר ונקלה אחיך .רבי שמעון אומר ממקומו הוא מוכרע,
שנאמר (ויקרא יח כט> כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות

העושות מקרב עמם ,ואומר

<שם יח

ה> אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ,והרי

פירוש ספרי דבי רב

מכה רבה אין לי אלא מכה רבה מכה מועטת
מנין ת״ל לא יוסיף ,א״ב מה ת״ל מכה רבה,
לימה על הראשונות שהן מכה רבה .וע״ש
פירוש רש״י דרישא רהכא מובנת ממילא ,אבל
סיפא הנוסחא שלפנינו איפכה מרהתם .איברא
דפירש״י דפירש שהן מכה רבה דרוצה לומר
שניתן להכותו בעל כרתו ,קשה ליישבו ,דהא
קרא כתיב לא יוסיף כו׳ מכה רבה ,שמע מינה
דמכה רבה קאי אלא יוסיף ,והיכי קתני שהן
מכה רבה ושמותר להכותו אפילו בעל כרתו.
ואי לאו רמסתפינא ,הוה אמינא דעיקר הנוסרוא
כדלקמן בספרין :שאין מכה רבה ,רכל מה
שאמדוהו בית דין בראשונה אינו מכה רבה
ומותר להכותו ואם מת תחת ידו פטור כל
שלא הוסיף כלל על האומד ,ודוקא אם הוסיף
אפילו אחת על האומד הוא דוזשיב ליה קרא
מכה רבה.
ונקלה כוי אמרו נתקלקל כר ,כצ״ל .והנה עיקר
פלוגתא דרבי יהודה ורבנן מתני׳ היא
(מכות כב סוע״ב) ,והכא לא אתא אלא למימר
דמונקלה הוא דילפי למר כדאית ליה ולמר
כדאית ליה.
ומ״ש מלמד שכל חייבי כר ,כולה רבי חנניה
בן גמליאל (כצ״ל) היא .ומייתי ראיה

דנפטרו ממאי דעד השתא קרי ליה רשע והשתא
קרי ליה אחיך .ועיין מ״ש לעיל ,דהיינו דוקא
היכא שנכנע במה שלקה ונתחרט ושב ורפא
לו.

ומ״ש רבי שמעון אומר ממקומו כר ,נראה שיש
כאן חסרון .דרבי שמעון קאי אאידך

מלתא דרבי חנניה בן גמליאל דמתניתין (מכות
כג סוע״א) דקאמר אם העובר עבירה אחת
נוטל נפשו עליה העושה מצוה אחת על אחת
כמה וכמה שתינתן לו נפשו ,והשיב רבי שמעון
דא״צ לק״ו כי ממקומו הוא מוכרע .והכי איתא
במתני׳ .ומיהו התם תנן :ממקומו הוא למד.
ונראה הלא ניחא ליה לרבי שמעון למילף בק״ו,
דא״כ נימא דיו ,וכי היכי דהעובר עבירה דהיינו
מחייבי כריתות נוטל את נפשו קודם ומנו ,הכי
נמי העושה מצרה תינתן לו כלומר כפי מה
שנגזר עליו מתחלה ,וזוהי סברת רבי חנניה בן
גמליאל דסבר כמאן דאמר זכה משלימין לו.
אבל רבי שמעון סבר כמאן דאמר זכה מוסיפין
לו ,ומשום הכי לא יליף לה בתורת ק״ו דנימא
דיו אלא ממקומו הוא מוכרע דמוסיפין לו.
דבעובר כתב כי כד ונכרתו בו׳ ,ושם לעיל
מיניה בעושה מצוה כתיב אשר יעשה אותם
האדם וחי בהם ,ומהלא קאמר ולא ימות אלא
וחי פשיטא דרוצה לומר וחי טפי ממה שנקצב
לו ביום הולדו .אמנם ממ״ש אח״כ והרי דברים
ק״ו ומה אם מדת פורענות כד ,משמע שדה שייך
ונמשך אדלעיל ,ולכאורה אינו ענין לו כלל.
וכן כתב מהר״ס :ק״ו כו׳ מלתא אחריתי היא,
ע״כ .אמנם אין הלשון משמע כן .לכך נראה
לפרש דאין הכי נמי השפיר נמשך ,והך תנא
פליג ארבי עקיבא דמתניתין דפ״ק (מכות ה
ע״ב) דיליף מקרא רעל פי שנים עדים או
שלושה עדים כו׳ (לעיל יז ו) הלא בא הכתוב
אלא להחמיר על השלישי לעשות דינו כיוצא
בהם לענין הזמה ,אע״פ שאינו אלא נטפל
לעוברי עבירה ,ויליף מיניה ק״ו שישלם שכר

קם

ספרי

כי תצא פיסקא רפז (כה ד)

דבי רב

דברים קל וחומר ,ומה אם מידת פורענות המיטפל בהם בעוברי עבירה
הרי הוא כעוברי עבירה ,המטפל בעושי מצרה על אחת כמה וכמה .רבי
שמעון ברבי אומר ומה הדס שנפשו של אדם יוצאה הימינו הפורש ממנו
מקבל שכר טוב ,גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להם ומחמדתן ,הפורש
מהם על אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורותיו עד סוף כל הדורות .רבי יהודה
אומר הרי הוא אומר מי יגור באהליך ,הולך תמים ופועל צדק ,לא רגל
על לשונו ,נבזה בעיניו נמאס ,כססו לא נתן בנשך (חהלים טו א-ה) ,ובמקום

אחר הוא אומר ואיש כי יהיה צדיק ועושה משפט וצדק* (יחזקאל יח ה) ,וסוף
העניין הוא אומר חיה יחיה (ש□ יח ט> ,וכי מה עשה זה ,אלא כל היושב
ולא עבר עבירה ,נותנים לו שכר כעושה מצוה.
י

צ״ל :ועשר .נזשפוז וצדקת.

סליק פיסקא.

[פיסקא רפז — בה ד]

לא תחסום שור בדישו .אין לי אלא שור ,מניין לעשות חיה ועוף כיוצא בשור,

פירוש ספרי דבי רב

לנטפל לעושי מצוה דמדה טובה מרובה ממדת יגור באהלך כר ,ותשיב ואזיל מילי ומילי ,ואית
פורענות .והך תנא דריש ההוא דשלשה עדים מינייהו בקום עשה כגון פועל צדק כר (שם שם
כתנא קמא דהתם .והך מילתא דהמטפל ,כלומר ב) ,ואית מינייהו בשב ואל תעשה כגון כספו
הנטפל ,לעוברי עבירה דינו כיוצא בהם ,יליף לא נתן בנשך כר (שם שם ה) ,ומסיים (שם)
ליה מהך קרא דכתיב (ויקרא יח כט) כי כל אשר עושה אלה לא ימוט לעולם .ודריש כדאיתא
בסוגייןי'(מכות כד ע״א) דמדלא כתיב עושה
התועבות האלה ונכרתו הנפשות
יעשה מכל
,
!אה״וז •1234567
,
העושות .וקשה דלאו רישיה סיפיה ,וכי העי יכל אלה דאפילו בחרא מינייהו ,שמע מינה
דכתיב ברישא אשר קנשדרהכי נמי הוה ליה דהיושב ואינו עובר יש לו שכר כעושה מצוה.
לסיומי ונכרתה הנפש העושה ,אלא ודאי הכי ויליף לה תו מקרא דביחזקאל י״ח (פסוקים
קאמר ונכרתו גם הנטפלים לאשר יעשה .וא״ב ה־ח) דכתיב ואיש כי יהיה צדיק ועשה משפט
כיון שלמדנו שהנטפל לעוברי עבירה הרי הוא וצדקה אל ההרים לא אכל ועיניו לא נשא כר
כעוברי עבירה ,א״כ אע״ג דגבי עושה מצוה ואל אשת רעהו לא טמא כר בנשך לא יתן כר,
כתיב אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ,דמשמע ומסיים (יחזקאל שם ט) צדיק הוא חיה יחיה.
הוא לבדו ולא הנטפל עמו ,מ״מ מאחר דמדה והלא איכא בהו שאינם אלא בשב ואל תעשה,
ואם כן מה עשה זה ,אלא כל היושב כר,
טובה מרובה ,בכח ק״ו אית לן למימר שגם
הנטפל יהא כמותו.
ומלתיה דרבי שמעון ברבי היא במתניתין
[פסקא רפז)
לא תחסום כו׳ תיל לא תחסום מ״מ ,כצ״ל .ומ״מ
(מכות כג ע״ב).
יש להבין היכי דריש מ״מ ,הרי לא תחסום
1מ״ש דהפורש ממנו מקבל שכר טוב ,היינו
דכתיב (לעיל יב כה) לא תאכלנו למען קאי על שור ,דאל״ב היכי ליכתוב .ונראה לומר
ייטב לך ולבניך אחריך כר .ורבי יהודה הכא משום דרוב פעמים אשכחן דאורחיה דקרא
יליף לה ממקום אחר מדכחיב (תהילים טו א) מי להזכיר הדבר תחלה ואח״כ הדין השייך בו,

תלת

עטרת

חו״מ-סימן ז
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סימן ז
ב״ה ,כ״ב מנוזם־אב תשמ״ז ,פעיה״ק ירושלים תובב״א.

נתקבלתי

הלום מאת ידידי האהוב והיקר הרה״ג המופלג

בתוי״ש ,המוכתר במידות ובנימוסין בשבח
וקילוסין ,חיכו ממתקים וכולו מחמדים ,פלג אלקים מלא

וכר׳ .לחוות דעתי לדינא בנידון מה שיש היום עורכים ניתוח
פלסטי בגופם ,לא לצורך רפואה ,אלא לצורך נוי ויופי ,כדי
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הוי פלוגתא דתנאי .וכתבו התום׳ (שם) ד״ה אלא תנאי היא,

כלומר ר״ע רמתניתין (דם "ל שאין אדם רשאי לחבול

בעצמו) ,ור״ע דברייתא (ז־ס״ל שרשאי אדם לחבול בעצמו),
פליגי .ושינויי דלעיל ליתנהו .ע״ש .דהיינו שדבר זה הוא

פלוגתא דתנאי אליבא דר״ע.

ב) ולהלכה קיי״ל כתנא דמתניתין דאין אדם רשאי לחבול

ליפות את עצמם ,האם יש בזה איזה איסור .ואם כי נפש יודעת

בעצמו ,וכדפסק הרמב״ם בהל׳ חובל ומזיק (פ״ה ה״א)

מאוד מיעוט ערכי ,לעשות רצון צדיק חפצתי ,ואמרתי כי
אענה חלקי בדבר זה ,ולא אשיב פניו ריקם .אולם אין בדברי

והטוש״ע בחו״מ (סי׳ תב סעיף לא) ,וכן משמע נמי מסתימת
לשון שאר הראשונים[ .ועי׳ ברי״ף והרא״ש (שם) שהביאו רק

אלה הכרעה ,אלא דעה נוטה לעורר במאי דאפשר.

את לשון המשנה ,ומשמע מזה דהכי הוי דעתייהו ,וכ״כ נמי

א)

תנן במתני׳ דבב״ק (צ ע״ב) מעשה באחד שפרע ראש

הים של שלמה בפ״ח דבב״ק (סי׳ נט) והכנה״ג בחו״מ (סי׳

האשה בשוק ,באת לפני רבי עקיבא וחייבו ליתן לה ארבע

ו1כ בהגהב״י סק״י) בביאור דעתם ,דמכך שהביאו את דברי

מאות זוז ,אמר לו רבי תן לי זמן ,ונתן לו זמן ,שמרה עומדת

המשנה דאין אדם רשאי לחבול בעצמו בסתם ש״מ דהכי הוי

על פתח חצרה ,ושבר את הכד בפניה ובו כאיסר שמן ,גילתה
את ראשה והיתד ,מטפחת ומנחת ידיה על ראשה העמיד עליה

דעתייהו לדינא .ע״ש .וכ״כ בפשיטות גם רבינו החיד״א
בשו״ת חיים שאל (ח״א סי' כג) דהרמב״ם הרי״ף והרא״ש

עדים ובא לפני ר״ע ,א״ל לזו אני נותן ארבע מאות זוז ,א״ל

פוסקים דאין אדם רשאי לחבול בעצמו .ע״ש .וכ״ב גם
השד״ח (אסיפת דינים מער׳ א אות מ) שפשוט הוא דלכל

אחרים שחבלו בו חייבים .ובגמרא שם (צא ע״א) אמרינן,

הדעות נקטינן דאין אדם רשאי לחבול בעצמו .ע״ש .אולם

והתניא אמר לו רבי עקיבא צללת במים אדירים והעלית חרס

הנה הפלפולא חריפתא בשבועות (פ "ג סי' טו אות ב) נקט

בידך( ,כלומר יגעת לפטור עצמך ולא העלית בידך כלום

לבאר בדעת הרא״ש דס״ל דלית הלכתא כהמשנה דאין אדם

שברי חרסים אין ראוים כלום ־ רש״י) אדם רשאי לחבול

רשאי לחבול בעצמו ,ולכן הנשבע להרע לעצמו חלה

בעצמו .אמר רבא לא קשיא כאן בחבלה כאן בבושת (חבלה
אין רשאי ,בושת רשאי ־ רש״י) וכו׳ ,ואין אדם רשאי לחבול

השבועה .ע״ש .וראה גם בביאור הגרי״ם פערלא על ספר

המצוות להרס״ג (מצוה ל״ת מז מח ,דף מז ע״ג) שגם הוא

בעצמו? והתניא יכול נשבע להרע בעצמו ולא הרע יהא

עמד לאחוז בשיטת הפלפולא חריפתא דדעת הרי״ף והרא״ש

פטור ,ת״ל "להרע או להטיב" ,מה הטבה רשות אף הרעה

כדעת הרמ״ה המובא בטור (עי׳ בדברינו לקמן) דאדם רשאי

רשות ,אביא נשבע להרע בעצמו ולא הרע וכו' ,אלא תנאי היא

לחבול בעצמו ,וכתב שם לבאר עוד שגם הטור בחו״מ (שם)

איכא למ״ד אין אדם רשאי לחבל בעצמו ,ואיכא מ״ד אדם

ס״ל הכי כדעת הרמ״ה דאדם רשאי לחבול בעצמו .ע״ש].

רשאי לחבל בעצמו .מאן תנא דשמעת ליה דאמר אין אדם

ואולם הנה הטור (שם) הביא דהרמ״ה כתב שאינה הלכה ,אלא

רשאי לחבל בעצמו וכו' ,אלא האי תנא הוא ,דתניא אמר ר״א

דאדם רשאי לחבול בעצמו ,וביאר הב״י (שם) דנראה שטעמו

הקפר ברבי מה ת״ל "וכפר עליו מאשר חטא על הנפש" ,וכי

הוא מדמסקינן עלה בגט׳ דר״א הקפר ברבי הוא דקאמר דאין

באיזה נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן היין ,והלא דברים

אדם רשאי לחבול בעצמו ,ומשמע ליה להרמ״ה דבכל דוכתא

ק "ו ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא,
המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה .ע״כ .ומתבאר

לית הלכתא כר״א הקפד .ע״ש .ועכ״ם נראה דרוב ככל
הראשונים עומדים בשיטת הרמב״ם דאין(א> אדם רשאי

ממסקנת דברי הגט׳ הכא דהא דאין אדם רשאי לחבול בעצמו

לחבול בעצמו.

לא אמרת כלום ,החובל בעצמו אע״פ שאינו רשאי פטור,

(א) ומילתא

אגב אורחיה נימא הכא ,דהנה ראיתי למהרלב״ח

בעצמו ,הלכתא כוותיה ,דהא קיי״ל דבכל פלוגתא דמתניתין וברייתא,

בתשובותיו (סי׳ קג ד״ה הראיה השנית ובו׳) שג״ב הביא שם שנראה

אזלינן בתר מתניתין ,וכמו שכתב כיוצא בזה רבינו החיד״א בס׳ שם

דדעת הפוסקים היא לפסוק דאין אדם רשאי לחבול בעצמו .אולם כתב

הגדולים (סדר תנאים ואמוראים סי׳ כו) וז״ל :וכל ברייתא שחולקים עליה

דהאמת היא שצריך עיון מנין להם לפוסקים לפסוק כן ,מכיון דהגס׳ בב״ק

בתלמוד אין הלכה כמותה ,דר,א מתניתא דיוקא טפי מבריתא .ע״ש .וראה

(שם) נשארה במסקנא דהוא פלוגתא דתנאי ,וסיים :ועדיין לא זכיתי

בכללי התלמוד "הליכות עולם" (שער ה ריש פרק ג) שכתב ,ופעמים

למצוא לדבריהם ראיה .עכת״ד .ע״ש .ולכאורה לפי מה שהבאנו לעיל את

פוסק הגט׳ כסתם ברייתא ,ואע״ג דסתם משנה פליג עליה ,וכגון
דאשתכח בברייתא האי דתנן בלשון המשנה בשם יחיד וכו׳ .ע״ש .וזה

דברי התום׳ דבב״ק (שם) שביארו ,דהא דאמרה הגט׳ תנאי היא ,היינו תנא
דמתניתין ותנא דבריתא דפליגי אליבא דר״ע .א״כ אפשר לומר דמכיון

דתנא דמתניתין הוא דקאמר אליבא דר״ע שאין אדם רשאי לחבול

אינו ענין לנידון דידן כי בודאי לכו״ע דיוקא דמתניתין הוי טפי
מבריתא ,וממילא הרי הכא פליגי מאי קאמר רבי עקיבא ,ואית לן למיסמך

ח״א ג (אבה״ע ,חו״מ) זביחי ,פנחס בן רפאל<שאלות ותשובות ;> { }3עמוד מס  452הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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בד,כי על דבר המשנה דדייקי טפי טובא ,כמו שכתב רבינו החיד״א .וע״ע

תלט

וצ״ב .ומ״מ לפי כל האמרו והמבואר מיושבים דברי המהרלב״ח שפיר.

היטב בחקרי לב חאו״ח (סי׳ עז ,דף קמט ע״א) .יעו״ש.

ומה

גם כי סתמא דתוספתא (פ״ט דבבא קמא הי״א) ג״כ הוי כמתניתין
דאין אדם רשאי לחבול בעצמו .ע״ש .והא אמרינן בגט׳ דסנהדרין
(פו ע״א) סתם מתניתין רבי מאיר ,סתם תוספתא רבי נחמיה וכר ,וכולהו

אליבא דרבי עקיבא ,ופרש״י ממה שלמדו מרבי עקיבא אמרום .ע״ש.
וממילא נשמע דגם תנא דתוספתא דהוא רבי נחמיר ,תלמידו של ר״ע,
אוחז בשיטת תנא דמתניתין אליבא דר״ע דאין אדם רשאי לחבול בעצמו,

תרוויהו דייקי טפי בשיטת ר״ע( .ועי׳ בשם הגדולים בסדר תנאים
ואמוראים ,בהערות רבינו החיד״א (אות ב> שהביא בשם ספר הקנה (דף
פג ע״בן שביאר דהא דאמרינן וכולהו אליבא דר״ע היינו דהני תנאי
איפלגו אליבא דר״ע ואת ר״ע לא ראו .אולם רבינו החיד״א שם ,דחה

דברים אלו בשתי ידים ,דהרי בודאי דהני תנאי ראו את ר״ע ,כי היו
תלמידיו שומעי לקחו וכדמשמע מהגמ׳ ביבמות (סב ע״ב) שהלך לדרום

ועוד

יש לומר ,ליישב את הערתו זו של המהרלב״ח ,דאמנם שחזינן
דהגם׳ בב״ק (שם) נשארה דענין זה אם אדם רשאי לחבול בעצמו

הוא פלוגתא דתנאי ,אולם מצינו במקומות אחרים שסתמה הגט׳ את

דבריה בפשיטות דאין אדם רשאי לחבול בעצמו ,דהנה עיקר יסוד הטעם
שאין אדם רשאי לחבול בעצמו ,הוא משום שהאדם אינו בעלים על

עצמו ,וגופו אינו ברשותו לעשות בו כרצונו ,וכמתבאר בשו״ע הגר״ז
(ח״ה הל׳ נזקי גוף ונפש ס״ד) ולכן גם אינו יכול לתת רשות לאחרים

לחבול בו מהאי טעמא ,דהא בהא תליא ,כמבואר בדברי רבינו זלמן שם.
יעו״ש .והנה אמרינן בגט׳ דגיטין (כא ע״בן על מה שמבואר במשנה שם,
על הכל כותבין [גט] על קרן של פרה ועל יד של עבד ,כתב על קרן של
פרה נותן לה את הפרה ,על יד של עבד נותן לה את העבד .ושאלה הגם׳

בשלמא יד דעבד לא אפשר למקצייה אלא קרן של פרה וכו׳ ,ופרש״י :לא

והעמיד ה׳ תלמידים וכו׳ ,ולכן כנראה שזה תוספת שהוסיף איזה תלמיד

אפשר למקצייה ,ואינו רשאי לחבול בו ,ואם חבל בו יצא לחרות .בראשי

בם׳ שם וכו׳ .ע״ש .ובאמת שגם מדברי רש״י דסנהדרין (הנ״ל) משמע

אברים ,אלמא אינו רשאי לחבול בו .ע״כ .ומתבאר מזה שאין שום

ומבואר הכי ,שכתב" ,ממה שלמדו מר״ע אמרום" .ע״ש .ומשמע שלמדו
מר״ע עצמו .וזה ברור) .ואיברא דגם בירושלמי רבב״ק (פ״ח ה״ס מובאת

אפשרות לקצוץ את ידו של העבד ,בשום אופן .ולכאורה הרי יש אפשרות

ע״י שהעבד יתן רשות לקצוץ את ידו ,אלא ודאי דלא יועיל שום רשות,

המשנה הנ״ל כפשטה ,דאמרינן ביה משמיה דר״ע שאין אדם רשאי לחבול

־"8חמכיק דסו״ס הוא אינו בעלים על עצמו ,ואינו רשאי לחבול בעצמו,

בעצמו ,ולא מיתינן התם בגמרא כלל את דברי הברייתא דפליגא .יעו״ש.

וממילא גם לא יועיל שיתן רשות .והרי מתבאר מסתימת דברי הללו דאין

ומשמע לכאורה מסתימת דברי הירושלמי הללו דקאי נמי בשיטת תנא

אדם רשאי לחבול בעצמו.

דמתניתין אליבא דר״ע דאין אדם רשאי לחבול בעצמו .יעו״ש .ומעתה

אפ״ל דהיינו נמי טעמא דהפוסקים דפסקו שאין אדם רשאי לחבול
בעצמו ,משום דסתמא דמתניתין אליבא דר״ע אלימתא טפי מדברי
הברייתא ,ומה גם דהירושלמי והתוספתא קאי נמי בהאי שיטתא דאין אדם
רשאי לחבול בעצמו .וגם ידועה היא שיטת הרמב״ם רכל מילתא דהוא

וכן

מתבאר נמי מסתימת דברי הגט׳ בכתובות (לב ע״א) דהתם רצתה
הגם׳ למצוא קולא בענין לאו דהחובל בחבירו לעומת שאר הלאוין,

ואמרה הגט׳ ,מה לחובל בחבירו שכן הותר מכללו בבית דין [שנותנים לו
מלקות] .יעו״ש ,ואם איתא דאדם רשאי לחבול בעצמו ,וממילא מועיל
ג״כ שיתן רשות לאחרים לחבול בו ,יכלה הגט׳ לתפוס קולא יותר פשוטה

מחלוקת בבלי ופשוט בירושלמי הכי נקיט לדינא כפשיטותא דהירושלמי,
וכמו שכתב כך הש״ך בשו״ע יו״ד (ריש סימן קמר ,),וכ״כ נמי ביד מלאכי ^,"...ויותר מצויה הנמצאת בכל אחד ,שבחובל בחבירו מועיל נתינת רשות
שיחבול בו ,משא״ב בשאר לאוין ,ומדוע לנו להרחיק לכת באופן שמחוייב
(כלל צד) ,וכ״כ ג״כ בשו״ת תורת חסד מלובלין ח״א חאבה״ע (סי׳ יד אות

ד) ,וכ״כ גם הגרי״פ פערלא בסד",מ לרס״ג (ח״ב דקל״ז ע״ג והלאה),

מלקות בבית דין ,אלא ודאי דפשיטא לגט׳ דאין אדם רשאי לחבול

וראה גם בם׳ ברית יעקב (סי׳ לג עט׳ רסא) .יעו״ש .וגם עוד קיי״ל בדעת

בעצמו ,ולכן גס לא מועיל שיתן רשות לאחרים שיחבלו בו .וכן יש

הרמב״ם דס״ל דבעיא דלא איפשיטא במקום אחד ובמקום אחר נפשטא

להביא ראיה נמי מהגט׳ דסנהדרין (פד ע״ב) דפשיטא לגט׳ התם דאין אדם

הכי נקטינן ,וכעין שכתב הרשב״א בתשובותיו ח״א (סי׳ תשו) שנשאל שם

רשאי לחבול בעצמו ,דאמרינן התם ,רב לא שביק לבריה למישקל ליה

על מש״כ הרמב״ם בהל׳ אישות (פ״ז הי״ס במקדש בשתי פרוטות

סילוא (קוץ שנתחב בבשרו) ,מר בריה דרבינא לא שביק לבריה למפתח

דבתלמוד הוי בעיא דלא איפשטא ,ואע״פ כן פסק בה הרמב״ם בפשיטות,

ליה כוותא (כוויה להוציא ממנה ליחה) ,דילמא חביל והוד ,ליה שגגת

וכתב הרשב״א דהרמב״ם ס״ל דאע״ג דהתם בגם׳ דקידושין לא אפשיטא

איסור .ושאלה הגט׳ ,אי הכי אחר נמי (לא ליפתח שהרי כל ישראל

בעיא ,מ״מ אפשיטא ליה בגט׳ דכתובות (נח ע״ב) .ע״ש .וכ״ב כיו״ב גם

הוזהרו על חבלת חבירו דכתיב ״לא יוסיף״  -רש״י) .ותירצה ,אחר שגגת

המשנה למלך בהל׳ תרומות (פ״ד ה״ב) שנתן שם טעם לשבח במה שפסק

לאו ,בנו שגגת חנק .ע״כ .הא חזינן דהגט׳ השוותה אביו לאחר מכל וכל,

הרמב״ם שם בפשיטות אע״פ שהוא בגט' נדרים (לד ע״ב) בעיא רלא

ולכן שאלה הגם׳ אי הכי אחר נמי ,ואם איתא דמועיל נתינת רשות

אפשיטא ,והיינו משום דבמקום אחר בתלמוד אפשיטא לה .ע״ש .וממילא

באחר ,יכלה הגט׳ לומר דבאחר מיירי שנותן לו רשות ואפילו שגגת

ה״נ י״ל גם הכא כי אע״ג דבעיא זו לא איפשיטא להדיא בגט׳ דבב״ק

איסור ליכא ,אלא ודאי דפשיטא ליה להגט׳ דלא מועיל נתינת רשות לאף

שם ,מ״מ יש לנו גילוי משאר מקומות בש״ס דאכן אנן הכי קיי״ל דאין

אחד ,משום דאסור לאדם לחבול בעצמו .וק״ל .וראה בס׳ לאור ההלכה

אדם רשאי לחבול בעצמו וכנ״ל ,ולהכי נמי הרמב״ם פסק כך להלכה.

לרש״י זווין <עמ׳ שיח והלאה) שהביא ראיות אלו ,ועוד ראיות דלעולם

אין אדם רשאי לחבול בעצמו .ע״ש .ועכ״פ לפי האמור נראה שיש ליישב

ושריר

בס״ד בים של שלמה (שם) שג׳׳כ כתב כעין דברים אלו,
דהלכתא כמתניתין שאסור לאדם לחבול בעצמו דמתניתין

עיקר לגבי בריתא ,ע״ש .ובשדי חמד (בפה״ש מער׳ א סי' מ> מצאתי עתה

בזה נמי את דברי המהרלב״ח ,דלכן פשטו כל הראשונים הנ״ל כמ״ד

דאסור לאדם לחבול בעצמו ,כיון שאע״ג דהאי מילתא לא איפשיטא בגם׳
דבב״ק להריא מ״מ סתמא דכולי הש״ם הכי נקיט דאין אדם רשאי לחבול

שהביא בשם ספר "אבות הראש" כעין דברינו האחרונים ,כי אף שבגט׳

בעצמו .וק״ל .והלום ראיתי לרב מעשה רוקח על הרמב״ם (ס״ה מהל׳

אמרינן תנאי הוא ,כיון דבברייתא שהובאה באבות דרבי נתן (פרק ג)
איתמר כדתנן במתניתין דהחובל דאין אדם רשאי לחבול בעצמו ,סמי חדא
מקמי תרתי ,ולא משגחינן אהד,יא בריתא דאדם רשאי לחבול בעצמו ,כי

חובל ומזיק ה״א) שעמד שם על דברי הרב המגיד שכתב מקור לדברי

אחת היא נגד שתיים .ע׳׳ש .ואולי הא דהביא בספר אבות הראש הנז׳ את
הברייתא מאבות דר״נ דהוי כמתניתין ולא הזכיר את דברי התוספתא

הרמב״ם במה שפסק דאסור לאדם לחבול בעצמו וז״ל :זה מפורש במשנה
ובגמרא בהחובל (צ :צא ):שאין אדם רשאי לחבול בעצמו .וכתב המעש״ר
דלכאורה מדוע סתם המ״ם את דבריו ,דהא הוה ליה למימר דדבר זה
פלוגתא דתנאי היא ופסק כסתם משנה .יעו״ש .ועכ״ם לפי הדברים

דבב״ק דהוי נמי כמתניתין ,משום דאלים טפי שברייתא זו דאבות דר״נ
היא נגד הבריתא דבב״ק .וק״ל .ואולם עדיין ק״ק דסו״ס היה לו להזכיר

בכמה דוכתי כהאי משנה נקיט ,וגם בתוספתא ובירושלמי ובברייתא

עכ״פ דאף בתוספתא ובירושלמי איכא כדברי הברייתא דאבות דר״ג.

דאדר״נ נקיט כהאי שמעתתא דאין אדם רשאי לחבול בעצמו.

המבוארים לעיל שפיר פסקינן כהאי סתם משנה ,כיון דסתמא דהש״ם
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ויש להתבונן לדעת הרמב״ם ודעימיה ,שאין אדם רשאי

מדיני אדם ודינו מסור לשמים ,שנאמר "ואך את דמכם

לחבול בעצמו ,איזה איסור איכא בהכי .והנה מדברי

לנפשותיכם אדרוש" .ובהגהות מקור חסד (שם אות א) כתב,
דמכך שכתב הס״ח דדינו מסור לשמים ,לכאורה משמע דס״ל

הרשב״א בתשובה (ח״א סי׳ תרטז) מתבאר דהוא איסור
דאוריתא ,שכתב שם :והא דחובל בעצמו דאוריתא הוא,

שהוא איסור דאוריתא .אבל לפי מש״כ בספר חלק יעקב

חחו״ט הל׳ עדות (סי׳ כח) דאף באיסור דרבנן שייך לומר

כדאיתא בפרק החובל (צא ע״ב) .יעו״ש .וכ״ב גם הר״ן
בחי׳ לשבועות (כג ע״ב) ד״ה מוקים ,דהחובל בעצמו עובר

חייב בדיני שמים ,אין ראיה מדברי הספר חסידים .ע״ש.

באיסור דאורייתא דאיתמר לגבי נזיר "וכיפר עליו מאשר חטא

ואולם עי׳ בשדי חמד (בפאת השדה מער׳ א ריש סי׳ מ) דנקט

על הנפש" כדאיתא בפרק החובל .וכן מבואר ג״כ בפירושו

לבאר בפשיטות דדעת ס״ח הוי שהוא איסור דאורייתא.

על הרי״ף בשבועות (כז ע״א) ד״ה אביא וכו׳ .ע״ש .וכן
מתבאר מדברי בה״ג בריש הל׳ שבועות (סי׳ נב) דהחובל

ע״ש .וע״ע היטב בתוס׳ דשבועות (לו ע״א) ד״ה ושמור
נפשך מאוד .ע "ש.

בעצמו הוא איסור דאוריתא .ע״ש היטב .וע״ע במאירי בחי׳

לבב״ק (צא רע״ב) שכתב בזה הלשון :זה שבארנו במשנה
שאין אדם רשאי לחבול בעצמו ,מן התורה הוא ,שנאמר "אך

ד)

ועי׳ בתומים (סי' כז סק״א) שכתב ,דלדעת הרמב״ם
החובל בעצמו חייב משום (דברים ד ט) "רק השמר לך

ושמור נפשך מאוד"( ,וכל מקום שנאמר "השמד" אינו אלא

את דמכם לנפשותיכם אדרוש" ,ושמא תאמר דוקא בהריגה
הא בחבלה מנין ,תלמוד לומר "וכיפר עליו מאשר חטא על

לא תעשה גמ׳ מכות יג ע״ב) .ע״ש .וראה עוד בס׳ אבי עזרי

^.הנסש" וכו' ,ובהמשך דבריו (שם בד״ה אע״פ וכו') כתב,

(רפ״ג מהל׳ דעות ה״א) שעמד לבאר בדברי הרמב״ם הנ״ל

שדבר זה דאין אדם רשאי לחבול בעצמו ,אינו מצוה גמורה

(בהל׳ חובל ומזיק פ״ה ה״א) שכתב ,אסור לאדם לחבול בין

אלא מדברי סופרים ,וקרא אסמכתא בעלמא .ובחידושיו

בעצמו בין בחבירו ,ולא החובל בלבד אלא כל המכה אדם

בשבועות (כא ע״ב) כתב ,שהנשבע להרע לעצמו חלה

כשר מישראל וכו׳ ה״ז עובר בלא תעשה שנאמר "לא יוסיף

השבועה ,דאע״ג שאין אדם רשאי לחבול בעצמו ,אין זה

להכותו" וכו' ,ולכאורה מדוע הרמב״ם כלל האי דינא שאסור

איסור תורה להדיא .ע״ש[ .ולכאורה לפי דבריו במסכת

לאדם לחבו<בעצמו ,עם הדין שאסור לחבול בחבירו ,הרי

שבועות ,היה אפשר לפרש דמה שכתב המאירי במסכת בב״ק

האיסור לחבול בחבירו זהו לאו מפורש בתורה ד״לא יוסיף",

שאין זו מצוה גמורה אלא מדברי סופרים וכו׳ ,דכוונתו היא,

ואילו האיסור לחבול בעצמו נלמד מדברי ר״א הקפר ברבי

דלעולם חובל בעצמו הוי איסור דאוריתא ,אלא שאין זה

שאסור לאדם לצער עצמו ,וא״כ אין שניהם שוים .אלא

איסור מפורש בתורה ,אלא חז״ל הם שביארוה אבל לעולם

הביאור הוא דלאחר שלמדנו מדברי ר״א הקפר ברבי שאסור

הוי דאורייתא .וכהא דחזינן בהרמב״ם (פ״א דאישות ה״ב)

לאדם לצער עצמו ,ולומדים מזה דהאדם אינו בעלים על

שכתב שם דקידושי כסף הוא מדברי סופרים ,ועמדו הנושאי

עצמו ,ממילא לומדים מזה דהחובל בעצמו הרי הוא כחובל

כלים לבאר דבריו ,דלעולם גם הרמב״ם ס״ל דקידושי כסף

באחרים ועובר ב״לא יוסיף" .ועפ״ז עמד לבאר מה שהביא

מדאורייתא הם ,אלא מכיון שאינו מפורש בתורה ורק רבנן

הלח״מ בהל׳ דעות (שם) בשם הר״ן לבאר בדברי הרמב״ם

פרשו קראי וביארו לנו קידושי כסף ,להכי אמר דהוא מדברי

שפסק דהנשבע לחבול בעצמו חלה עליו שבועה ,ואע״ג

לסופרים ,עיין במגיר משנה ובכסף משנה ובנו״כ שם.

דס״ל להרמב״ם שאין אדם רשאי לחבול בעצמו ,מכיון שאין

ואכמ״ל .וממילא לכאורה כך יהיה נמי הפירוש בדברי

איסור זה מפורש בתורה חלה השבועה .ולכאורה מדוע צריך

המאירי .וצ״ע .אמנם הנה ראיתי עתה בשו״ת חלקת יעקב

לטעם זה ,הרי כל האיסור שאסור לאדם לחבול בעצמו הוא

ברייש (ח״ג סי׳ יא) שהתיחס רק לדברי המאירי בב״ק הנ״ל

נלמד מטעמא דר״א הקפר ברבי ,דאסור לאדם לצער עצמו,

שכתב דאין זו מצוה גמורה אלא מדברי סופרים ,והמקרא

וממילא נשמע דגם אסור לחבול בעצמו ,והרי אם אדם נשבע

אסמכתא בעלמא .ודייק מזה דש״מ שס״ל למאירי דלא הוי

לצער עצמו ע״י צום וכדומה חלה השבועה ,א״כ ה״ה נשבע

אלא איסור דרבנן ,ופליג על הר״ן .ע "ש .ולדברינו הנ״ל

לחבול בעצמו תחול השבועה .אולם להנ״ל הדברים מיושבים

מבואר שפיר דלעולם אף המאירי ס״ל דהוי איסור דאוריתא,

דהרי החובל בעצמו עובר ג״כ בלא תעשה של "לא יוסיף",

אלא שאינו מפורש בתורה .וכן ראיתי גם בשו״ת משנה

ולא דמיא לסתם מצער עצמו ,וזה שהתכוין הר״ן דאע״ג

הלכות ח "ד (סי׳ רמה אות ב) שעמד שם נמי בדברי המאירי

דאיכא בחובל איסורא דאורייתא ,אולם מכיון דאין זה מפורש

(הנ״ל) ואחר שעמד לפלפל בזה טובא ג״כ העלה במסקנא

(באות ד) דאכן דעת המאירי היא דאיסור זה של של החובל
בעצמו הוי מדאורייתא .יעו״ש .אולם שו״ר בשו״ת יביע

בתורה ,דעיקר ,פסוק זה מיירי באחרים ואינו לוקה אלא רק
אם חבל באחרים ולא אם חבל בעצמו ,ולכן חלה השבועה.
ע״ש[ .וראה בארעא דרבנן (מער׳ ח אות רנד) שכתב שם:

אומר ח״א (חיו״ד רס״י ח) שמתבאר מדבריו דנוקט

החובל בעצמו כתב מרן הב״י יו״ד (סי׳ רלו) בשם הר״ן

בפשיטות דדעת המאיר ,היא דאיסור דהחובל בעצמו הוי

שאין איסורו אלא מדרבנן ,ושבועה חיילא עליה .ע״כ.

מדרבנן .ע״ש] .וראה עוד בספר חסידים (סי׳ תרעו) שכתב,

ולדקדוק הדברים צ״ל דאין כוונתו לומר שהוא איסור דרבנן,

כשם שחייב אדם על נזקי חבירו כך חייב על נזקי עצמו ,שאם

אלא כוונתו שהוא איסור תורה שאינו מפורש ,וכמו שהביא

הוא עצמו ירק וטש בפני עצמו ומתלש בשערו וכו׳ פטור

את דבריו הלחם משנה הנז״ל (ברפ״ג דהל׳ דעות) .וק״ל.
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עטרת

חו״מ  -סימן ז

פז

תמא

ושו״ר שכ״ב לבאר את דברי הארעא דרבנן השד״ח (באספ״ר

דאורייתא דילפינן מנזיר .ע״ש .וכן מתבאר נמי מדברי מהר״י

מער׳ א סי׳ מ) .ע״ש] .וראה גם בשו״ת חות יאיר (סי׳
קסג) שכתב שם דאין אדם רשאי לומר דמחיל לנפשיה ורוצה

מיגאש בתשובותיו שו״ת הר״י מיגאש (סי׳ קפו) דאיכא
איסורא דאוריתא לחבול או לצער את עצמו .ע״ש<.ב) ואמנם

להזיק לעצמו ,דמ״מ התורה קפידה עליו ואמרה "ושמרתם
לנפשותיכם" .ע״ש .וראה גם בשו״ת מהרלב״ח (סי׳ קג ,דף

הלחם משנה (פ"ג מהל' עדות ה"א) כתב לבאר בדעת

הרמב״ם דהאיסור לחבול בעצמו לא הוי אלא מדרבנן .ע״ש

נג ע״ב) שג״כ הביא בדבריו שם דהחובל בעצמו הוי איסור

בארוכה.

(ב) ומידי

ע״ש .וחזינן דהיכא שלא מתקבלת עדותו של עד אחד מלקים אותו משום

דברי זכור אזכור אשר-העירני בימי חורפי מקדם קדמתא,
הרה״ג רבי משה חיים שלנגר שליט״א מח״ס יסודות הלכות שבת,

הלאו ד״לא תלך רכיל" ואם איתא דאיכא איסור לשון הרע על עצמו,

והרב המגיה בספר לשון חיים על הל׳ לשון הרע .האם מותר לאדם לדבר

מדוע באדם המשים עצמו רשע שאין עדותו מתקבלת ,אינו לוקה( .ועי׳

לשון הרע על עצמו ,או יש בזה איסור כמדבר לשוה״ר על אחרים.

בתשובות מהר״י מיגאש 1סי׳ קפו) שמבאר דהא דאין אדם נאמן להעיד על

ובהשקפה ראשונה נומיתי לו מהמעשה הידוע ברבינו החפץ חיים זצ״ל

עצמו בחיוב מיתה או מלקות ,כמו שנאמן לחייב עצמו ממון ,היינו משום

(הובא בס׳ כצאת השמש בגבורתו עט׳ קצח) ,שהיה בעגלה ודיבר לשוה״ר

»־־דהיות ואסור לאדם לצער עצמו ,נמצא דבדבר זה הוא אינו הבעלים על

על עצמו והיכוהו וכר ,ואמר הח״ח כי אע״פ שלא כתב בספרו שאסור

עצמו ,וממילא לא הוי כהודאת בעל דין ,אלא הרי זה כאחר המעיד עליו,

לאדם לדבר לשוה״ר על עצמו ,עתה התגלגל הדבר מן שמיא שצריך

משא״ב בממונו דהוא בעלים על הממון גם לכלותו בזה הוי הוצאת בע״ד.

לומר שגם זה אסור .ע״ש .אולם האמת היא כי סיפור זה אינו מדוייק ,כי

ע״ש .וכיו״ב מבואר נמי בדברי הרדב״ז כת״י על הרמב״ם (פי״ח מהל׳

הובא בכמה מקומות בגירסאות שונים (עי׳ פרפראות לתודה עמ׳  108וגם

סנהדרין ה״ו) דפוס ארגלברנד [והובא בס׳ לאור ההלכה לרש״י זווין עמ׳

בספר זה כתב הרהמ״ח כי סיפור זה ידוע בכמה נוסחאות .ע״ש) .ומה גם
דאין לומדים הלכה מסיפורי מעשיות (וכמו שכתב כיו״ב בשו״ת יבי״א
ח״ב חאו״ח סו״ם יג .ע״שן .וראה גם בקובץ אגרות לחזו״א (ח״ב סי׳ כט

שכד] דאין אדם משים עצמו רשע לחייב עצמו מיתה ומלקות ,כי אינו

כמעיד על אחר ,וא״כ כשם דבמעיד על אחר לוקה ,ה״ה דצריך ללקות

שכתב ג״כ וז״ל :וחיפוש מעשיות בספרי הדורות אינני מומחה לכך,

כשמעיד על עצמו בהרשעה ,אם איתא דאיכא איסור לשוה״ר על עצמו).

ואינני סומך על זה ,ואני מתנגד לקביעת הלכה עי״ז .ע״ש.

ואמנם

לפי המתבאר דקיי״ל כהא דאמרינן במתני׳ דבב״ק (הנ״ל)
שאין אדם רשאי לחבול בעצמו ,ממילא לכאורה י״ל דה״ה

בעלים על גופו .ע״ש .והרי מתבאר דהיכא רמשים עצמו רשע ,דינו

אולם

הנה בסמ״ג (ל״ת ריג) כתוב בזה הלשון :בפרשת שופטים "לא
יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת בכל חטא אשר

יחטא" ותניא בספרי "לא יקום עד אחד באיש" ,איין לי אלא בדיני

נמי דאין אדם רשאי לבזות את עצמו בסיפור מעשיו הרעים ,שהרי הגמ׳

ממונות ,בדיני נפשות מנין ת״ל "לכל עוון" וגו' ,ולמדנו מכאן שעד אחד

שם בתחילה רצתה לתרץ את הסתירה מהבריתא למשנה ,דבבריתא

שיודע בחבירו עוון דבר שאין ראוי להשביעו ,שלא יקום עליו .ואם קם

אמרינן אדם רשאי לחבול בעצמו ,ובמשנה אמרינן דאין רשאי ,כאן

והעיד עליו לוקה דשום ביש הוא דקא מפיק עליה כדאמרינן בפסחים

בחבלה כאן בבושת ,דבבושת שרי לבייש את עצמו ,והא דאמרינן
בברייתא דאדם רשאי לחבול בעצמו ,היינו בבושת .וממילא למסקנא

טוביה חטא אתא זיגוד קמסהיד עליה ,נגדיה רבא לזיגוד ,פירוש משום

לאו ד״לא יקום" ,אמנם אותו מלקות מדרבנן היה שהרי בסנהדרין (ו

דאמרינן תנאי היא יוצא שכשם דאיכא פלוגתא בין מתניתין לברייתא אם

ע״ב) למדין מכות מדיני נפשות בגזירה שוה דרשע רשע ,ודיני נפשות

רשאי לחבול בעצמו ,ה״ה נמי דאיכא פלוגתא אם רשאי לבייש את עצמו,

אין דנין אלא בזמן שסנהדרין נוהגת .ע״ש .וכדברים אלו כתב ג״כ

ומדקיי״ל כמתניתין דאין רשאי לחבול בעצמו ממילא ה״ה נמי דאין

היראים (באיסורים שרע לשמים ולבריות סי׳ רד רה) .ע״ש .ומבואר

רשאי לבייש את עצמו .וא״כ יוצא לכאורה דאסור לאדם לדבר לשוה״ר

מדבריהם של ראשונים אלו דהא דהלקה רבא (או לפי הגרסאות שלפנינו

על עצמו ,שהרי ע״י שמדבר לישנא בישא על נפשיה ,הרי הוא כמבזה

רב פפא) לזיגוד היינו מלקות שעיקרם מדאורייתא (בזמן שביהמ״ק קיים)

ומבייש עצמי דאסור( .ועי׳ היטב בדברי מהר״י מיגאש בתשובותיו (סי׳
קפס שלכאורה יש לדייק כן נמי מדבריו דהא בהא תליא .יעו״ש .ועוד

משום הלאו ד״לא יקום עד אחד באיש" ,שלאו זה קאי על המעיר בחבירו

בעד אחד במקום שאין ראוי להשביעו ,דלוקה ע״ז( ,והא רקאמר דשום

צ״ע .ושו״ר בס״ד להגרי״פ פערלא בביאורו לספר המצוות להרס״ג (מצוה

ביש וכו׳ הוא ביאור לחיוב הלאו ,אבל באמת עצם האיסור אינו משום

ל״ת מז מח ,דף מז ע״ג) שכתב כן דלמסקנא דין המבייש עצמו תליא

לשוה״ר אלא ציווי התורה בסתם לא להעיד בעד אחד) .וא״כ לפ״ז אפשר

בפלוגתא דהוזובל בעצמו ,ורמז ג״כ ללמוד דברים אלו מתשובת מהר״י
מיגאש הנ״ל .ע״ש .וראה גם בבעל הטורים עה״ת (בראשית ט הן עה״פ

לומר דלעולם איכא איסורא במדבר לשוה״ר על עצמו ,והא דאינו לוקה
אע״ג דמשים עצמו רשע ,וכדחזינן בגט׳ פסחים הנ״ל גבי המעיד בעד

אחד ,היינו משום דהתם אינו לוקה על הלישנא בישא ,אלא המלקות הם

"ואך את דמכם וגו"׳ שכתב" ,ואך" ג׳ במסורה ,הכא ,ואידך "ואך אם
טמאה ארץ אחוזתכם"" ,ואך את הדבר" .לומר כמו שאסור להרוג עצמו,

משום הלאו דלא יקום עד אחד וכו׳ דהוי לאו דאורייתא בעלמא שאסור

כך אסור לקלל עצמו ,והוא "ואך את דמכם לנפשותיכם"" ,ואך את

להעיד בעד אחד ,וזה דוקא כשאחד מעיד על חבירו ,אבל אדם המעיד על

הדבר" שאפילו הדיבור אדרוש .ע״ש>.

עצמו אינו נכלל בלאו זה ,ולהכי המשים עצמו רשע אינו לוקה ,אע״ג

אולם

דאסור לו לדבר לשוה״ר על עצמו.

לכאורה יש להעיר ע״ז ,דאם כן הוא שאסור לאדם לדבר
לשוה״ר על עצמו ,ואיכא בזה איסור ,מדוע לא אמרינן בסוגיה

דאין אדם משים עצמו רשע (בכתובות יח ע״ב ,וסנהדרין ט ע״ט ,דהבא
לשים עצמו רשע הרי זה לוקה מכיון שמדבר לישנא בישא אנפשיה ,וכהא
דאמרינן בגט׳ דפסחים (קיג ע״ט דהרואה דבר ערוה בחבירו ומעיד בו
יחידי כי הא דטוביה חטא ואתא זיגוד לחודיה ואסהיד ביה קמיה דרב
פפא ,ונגדיה לזיגוד המעיד ,א״ל טוביה חטא וזיגוד מינגד ,א״ל אין,

ועוד

אפשר לומר דאף לפרוש הרשב״ם שמתבאר מדבריו דהא
דהלקוהו התם לזיגוד ,היינו משום דהוי כמוציא שם רע ,ולעולם

ס״ל דעל הלאו ר״לא יקום עד אחד באיש" אינו לוקה ,משום דהוא אינו
אלא ציוי ואזהרה לבית דין שלא יקבלו עדותו של עד אחד ,ותו לא.
(ועי׳ בזה ב״חפץ חיים" בבאר מים חיים בפתיחה (לאוין אות י) ,וגם
בביאור "תועפות ראם" על היראים (שם אות ו) שעמדו שם לבאר דדעת

דכתיב "לא יקום עד אחד באיש" ,ואת לחודך אסהדת ביה ,שם רע

הרשב״ם בפסחים הנ״ל ,ודעת הרמב״ם בספר המצוות (מצוה רפח) ,הלאו

בעלמא מפקת ביה (מאחר שאין אתה נאמן בעדות לא יתקבל עדותך אין

הזה ד״לא יקום עד אחד" וגו׳ הוא צווי על הב״ד שלא יקבלו עדותו של

עליך מצוד ,להעיד ,והרי אתה עובר על לאו ד״לא תלך רכיל״  -רשב״ם).

עד אחד ,אבל לא בא לחייב מלקות כדעת הסמ״ג והיראים הנ״ל .ע״ש).
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תמב

עטרת

פז

חו״מ-סימןז

ומעתה דחזינן דאיכא' איסורא לאדם לחבול בעצמו,

בבשרו ולחבול בעצמו .דהנה לכאורה אפשר לומר דעד כאן

ולדעת טובא מהפוסקים ראשונים ואחרונים הוי איסורא
דאורייתא<ג> ,נהדר אנפין לנידון דידן למחזי ,אי שרי לעשות

לא אסרינן לאדם לחבול בעצמו ,אלא כשעושה זאת להזיק

ה)

לעצמו ,אבל כל היכא דאינו עושה דבר זה להזיק לעצמו ,אלא
הדבר

מדעתו

עצמו

ניתוח זה הנעשה לצורך נוי ויופי שלצורך זה הוא צריך לחתוך

נעשה

וא״כ כאמור לפי רשב״ם כל עיקר המלקות הוא משום דהוי כמוציא ש״ר,
והדרא קושיא מדוע אין מלקים את המשים עצמו רשע ,אולם אפ״ל דלא

ראיה ,ואה״נ אפשר דאסור לדבר לישנא בישא על נפשיה ,כי אפ״ל דהתם

גזרו תז״ל שילקה משום "לא תלך רכיל" אלא דוקא כשאחר מספר דהוי

מעשה רכילות ,שטוען מזה ומביא על זה ,אבל כשמספר על עצמו ,נהי
דקעביד איסורא ,אבל לא גזרו דילקה דלא הוי מעשה רכילות ממש.

וק״ל .ויש ליישב עוד.

אולם

ורצונו

לטובת

כנידון

ישעיהו הנביא אמר זאת בדרך וידוי .ועוד צ״ע.

וגם

יש להתבונן בזה עוד דדילמא התם במדרש שורת הדין קאמר ליה
קודשא בריך הוא לישעיה דשרי ליה למימר לשוה״ר על עצמו,

אבל באמת לעיקרא דמילתא אפ״ה אסור לאדם לדבר לשוה״ר על עצמו,

דכל כי הא הוי כהא דכתב הרמב״ם (פ״א דגניבה ה״ב) דאסור לגנוב דרך
שחוק או לגנוב על מנת להחזיר או לגנוב על מנת לשלם הכל אסור כדי

הנה לכאורה יש להביא ראיה מהא דאיתא בילקוט שמעוני
(ישעיה סי׳ ת 0על דברי הנביא שאמר "אוי לי כי נדמתי כי איש

שלא ירגיל בכך .יעו״ש .והוא מהגט׳ בב״מ (0א ע״א) "לא תגנובו" על

טמא שפתים אנכי ,ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב" ,אמר לו הקב״ה

למיקט וכו׳ .יעו״ש .ועי׳ באחרונים מה שעמדו לדון אם איסור זה דהגונב

לישעיה על שאמרת "כי איש טמא שפתים אנכי" שרא לך (מחול לך)

בדרך שחוק הוי מדאורייתא או רק הוי איסורא דרבנן וקרא אסמכתא
בעלמא ,עי׳ בזה בלח״מ (שם) ובמנחת חינוך (מצוה רכד) ובחי׳ החת״ם

שפתים אנכי יושב" ,מיד נטל את שלו שנאמר ויעף אלי אחד מן השרפים

בב״מ (סא ע״ב ד״ה לא תגנובס ובחידושי הרי״ט חו״ט (סי׳ שעח אות ג)
ובשו״ת חוט המשולש חלק הגר״ח (סי׳ יז ד״ה ומה) ובהעמק שאלה

שאתה שליט בעצמך ,שמא בבני היית שליט שאמרת "ובתוך עם טמא
ובידו גחלת אין כתיב כאן ,אלא רצפה ,מהו רצפה? א״ר שמואל בר

נחמני ,רצוץ פה שאמר דלטוריא על בני .ע״ש .ומדקאמר "על שאמרת

להנצי״ב (שאילתא ד אות ה) ועוד .וא״כ חזינן מהכי דאין לאדם לעשות

כי איש טמא שפתים אנכי ,שרא לך שאתה שליט בעצמך" ,לכאורה

מעשה איסור אפילו בדרך של היתר כדי שלא ירגיל עצמו בכך ,ועי׳

משמע דאכן שרי ליה לאדם לדבר לישנא בישא על נפשיה ,דבדבר זה הוא

בשו״ת התעוררות תשובה חחו״ט (סי׳ לג> שעמד לדון ע״פ זה דאסור

שליט על עצמו .וק״ל.

לאדם להכות ג״כ בדרך שחוק כדי שלא ירגיל בכך .יעו״ש[ .וע״ע בגט׳

אולם

דבב״ק (בז ע״ב) דאמרינן התם בן בג בג אומר דאסור לגנוב את שלו מן
יש להתבונן דדילמא שרי התם מכיון שעושה זאת בדרך וידוי
וכדו׳ ,והוי כי הא דכתב החפץ חיים בהל׳ לשוה״ר <כלל ד סעיף

יב) דאם סיפר לשוה״ר על חבירו ,וחבירו התגנה עי״ז בעיני השומעים,

או נגרם לו עי״ז היזק בגופו או בממונו או שהיצר לו על ידי זה ,הרי הוא

ככל העוונות שבין אדם לחבירו ,שאפילו יום הכיפורים ויום המיתה אינו
מכפר עד שירצה את חבירו ,על כן צריך שיבקש מחילה מחבירו ע״ז

שיתפייס וימחול לו .ע״ש .והוא מדברי רבינו יונה בשערי תשובה (מאמר
רז) .ע״ש .הרי שלצורך הוידוי שרי לפרש את חטאו .וכיו״ב מתבאר בספר
חסידים (סי׳ כא) שכתב שם ,ומה שאמרו חציף מאן דמפרש חטאיה ,זהו
שמגיד לכל אשר חטא ,אבל מותר להגיד לאדם צדיק וצנוע אחד
מעוונותיו כדי שיורה לו היאך יעשה תשובה .ע״ש .הרי שבמקום וידוי

וכדו׳ ליכא איסורא במאי דמפרש חטאו ,ולא הוי כמדבר לישנא בישא על

נפשיה.

ועפי׳ז

אפשר לומר נמי דאין להביא ראיה ממאי דחזינן בגמ׳ דסנהדרין
(יא ע״ב) באותם חכמים אשר ביזו את עצמם ,כדי שאחרים לא
יתביישו ,כראיתא התם מעשה ברבן גמליאל שאמר השכימו לי שבעה

הגנב .יעו״ש .ועי׳ במנחת חינוך (מצוה רכז") שעמד על הא דהרמב״ם וכן

מרן בשו״ע לא הביאו דין זה ,וכתב ,דאפשר דדעתם היא כיון דמבואר
בגט׳ שם (כח ע״א) דרבנן פליגי אף דאינו מבואר דפליגי על זה מ״מ כיון

דבלשון יחיד מיתניא נראה דרבים פליגי ולכן אינו פוסק כוותיה ,אך

הסמ״ג (לא תעשה קנה) מביא ג״כ דין זה בשם בן בג בג ונראה דפוסק
כוותיה ,ונראה מדבריו דהוא מן התורה דנכלל בלאו זה ד״לא תגנובו" אך

צ״ע למה לא ילקה על זה .עכ״ד .ע״ש .וע״ע בזה בשער משפט (סי׳ שמח

אות א) שעמד נמי בזה בהא דהשמיטו הרמב״ם והטוש״ע דין זה ,וראה גם
באמרי בינה חחו״ט (דיני דיינים סי׳ ט) שג״ב עמד בהערה זו .ע״ש .וע״ע
בהשלמה על הריף בב״ק (שם) שהביא להלכה את דינו הנ״ל של בן בג
בג .יעו״ש] .וממילא ה״נ י״ל כן דאפילו נימא דשרי לאדם לדבר לשוה״ר

על עצמו מצד דינא ,מ״מ איסורא איכא כדי שלא ירגיל לשונו בכך לדבר
דברי גנאי ,שלא יהיה בבחינת "למדו לשונם דבר שקר" ועי׳ במסילת
ישרים (פרק יא) דאיסור השקר הוא אפילו אפילו בדברי הבאי כיון דאח״ב
לשונו מתרגל בשקר אפילו במקום איסור דגזל וכדו׳ .יעו״ש .ובכלל זה

שלא ירגיל לשונו לדבר דברי גנאי ולשוה״ר.

לעליה ,השכים ומצא שמונה ,אמר מי הוא שעלה שלא ברשות ירד ,עמד

וע״ע

אחת שבאתה לבית מדרשו של ר״מ ,אמרה לו רבי אחד מכם קדשני

כי היה אתו קמיה דרב חסדא אמר להו כפו ליה אסיתא בציבורא וליקום

בביאה ,עמד רבי מאיר וכתב לה גט כריתות ,ונתן לה ,עמדו כולם ונתנו

ולימא עורבא בעי בניה וההוא גברא לא בעי בניה וכו׳ ,ופרש״י :כפו ליה

לה וכו׳ .ע״ש .ואם איתא דאסור לאדם לדבר לשוה״ר על עצמו ,כיצד זה

אסיתא ,כפו מכתשת על פיה ויעמוד זה על גב שוליה בגובה שישמעו

שביזו את עצמם ,ע״י שנטלו על שכמם את אחריות החטא (עי׳ היטב בס׳
מראית עין לרבינו החיד״א בחי׳ לסנהדרין (שם) שפירש דהני רבן נטלו

קולו ויכריז על עצמו שהוא רע מן העורבים דעורבא בעי בני וההוא
• גברא לא בעי בני ,ואית דמפרשי שליח ציבור יעמוד עליה ויאמר כן על

על עצמם את אחריות החטא מכל וכל ,ודלא כמי שפירש שאמר סתם

אותו האיש .ע״ש .ומבואר מרש״י בלישנא קמא דאכן יכול אדם זה לבזות

שמואל הקטן ואמר אני הוא שעליתי שלא ברשות וכו׳ ,וכן מעשה באשה

בדברי רש״י בגט׳ כתובות (מט ע״ב ד״ה כפו אסיתא) שכתב
בביאור דברי הגט׳ שם שאמרה דאדם שאינו רוצה לזון את בניו

חטאתי וכוונתם היתה לעוונות שיש בהם ,משום חשש שקר .ע״ש).

את עצמו כי הא דמכריז שאינו רוצה לזון את בניו והוא אכזר יותר מן

דאפשר לומר היות ויש בזה צורך לא לבייש את האחרים להבי שרי ,עי׳
בספר חסידים (סי׳ כב) שכתב ,אדם שהוא בחבורת בני אדם ,ונעשה דבר
אחד שלא כהוגן ,ולא נודע מי החוטא צריך שיאמר אני הוא שחטאתי,

העורבים ,דלכאורה הודעה זאת שעשה רב חסדא הוא על מנת לבזותו
שאולי יתבייש ויסכים ע״י כך לפרנס את בניו .ברם הנה עדיין יש להשיב
דאין זה ענין של בזיון אלא ענין של הודעה שאדם זה אינו מפרנס את

אע״פ שלא חטא ,וע״י שיתודה ,החוטא לא יבוש ,כמעשה דר״מ שבאת

בניו וירחמו הקהל עליהם ויזונו אותם ,ועי׳ היטב בתוספות רי״ד כתובות

לפניו אשה אחת וכו׳ .ע״ש .וכיו״ב מבואר ג״כ בדברי רבינו החפץ חיים
הל׳ לשוה״ר (כלל י סוף סעיף יו) דלצורך שלא לבייש את האחרים ,יכול

(שם) שכן יש לדייק מדבריו דזהו ענין מטרת הודעה זאת ,שכתב שם :כפו

אסיתא ,פי׳ כפו מכתשת על פיה ויעמוד עליה ויאמר אלו הדברים כדי

ליטול על עצמו את אחריות החטא .ע״ש .עכ״פ במקום שאין צורך ליכא

שידעו הציבור וירחמו עליהם שהוא אינו מרחם עליהם .ע״ש .וכבר

ח״א ג (אבה״ע ,חו״מ) זביחי ,פנחס בן רפאל<שאלות ותשובות ;> { }3עמוד מס  456הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

עטרת

פז

חו״כו □ -ימן ז

תמג

או מי שיצער חבירו ,ולסיבה זו אין האדם חייב במה שמודה על עצמו

עמדנו בזד ,בס״ד נמי בדברינו בספר כאן בענין מזונות בניו הקטנים
והבאנו לדקדק מהו ענין מודעה זאת .וק״ל .וע״ע בשו״ת תורה לשמה

במה שהוא חייב מיתה או מלקות כמו שהוא חייב במודה עצמו על ממון,

(סימן תט) שכתב :שאלה ראובן יש לו מום א׳ בגופו והיה מספר לפני בני

(דהיות ואינו הבעלים על עצמו ,לא הוי בגדר הודאת בע״ח .ע״ש .וגם

אדם איזה ענין על המום ההוא שיש בו ,והיה שמעון יושב ואמר שגם בו

הרדב״ז (פי״ח דסנהדרין ה״ח) שנדפס מכת״י דפוס ארגלברנד [והביאו

יש מום זה בגופו במקומות המכוסים ,ענה אחד מן היושבים ואמר
לשמעון אתה נקרא מוציא דיבה בזה שלא היה צריך שתגלה דבר זה
מאחר שאין אדם אחר מכיר בזה כי הוא מכוסה למה תגלה מומך לבני

הרש״י זווין בספרו לאור ההלכה עט׳ שכד) כתב :ואפשר קצת טעם (על

שאין הורגין ואין מלקין אדם על פי עצמו) לפי שאין נפשו של אדם קנינו
אלא קנין הקב״ה ,שנאמר "הנפשות לי הנה" (יחזקאל יח) ,הלכך לא

תועיל הודאתו בדבר שאינו שלו ,ומלקות פלגא דמיתה היא .אבל ממונו

אדם ,ויען שמעון ויאמר כיון שאני מעיד על עצמי ולא על אחרים אין זה
בכלל מוציא דיבה ,אם צדק שמעון בזו התשובה או לאו .תשובה ,ודאי

הוא שלא ומשום הכי אמרינן הודאת בעל דין כמאה עדים דמי ,וכי היכי

לא יפה עשה שמעון לגלות לאחרים מומו המכוסה ואע״פ שהוא גילה על

דאין אדם רשאי להודות על עצמו שעשה עבירה שחייב עליה מיתה ,לפי

עצמו ולא על אחרים ,והראיה ממה שאמרו בגמרא דיבמות <סד ע״ב)

שאין נפשו קניינו .ע״ש .ולפ״ז לכאורה ה״ה בבן נח ,דר,אי טעמא שייך

דאמרו ליה לרבי אבא בר זבדא נסיב אתתא ואוליד בני ,ואמר להו אי

נמי ביה ,דהיות ואינו הבעלים על גופו כמאמר הפסוק "הנפשות לי

זכאי הוו לי מקמייתא ,התם דחויי קא מדחי להו לרבנן דר״א איעקר

הנה" ,ממילא אין הוא רשאי לחבול ולהזיק לעצמו.

מפרקיה דרב הונא .ע״ש ,הרי שהשיאם לדבר אחר ולא רצה לגלות על

®■3אולם

הנה אמרינן בירושלמי קידושין (פ״א ה״א) דרבי יודא בן פזי
אומר שמהפסוק "שופך דם האדם באדם דמו ישפך" ,ילפינן דבן

עצמו שהוא עקר ,ואע״ג שהם רבנן חבריו ובודאי היו דוחקים אותו
בדברים כדי שישא אשה ,ועכ״ז לא רצה לגלות על עצמו שהוא עקר.
עכ״ד .ע״ש .ומכלל דבריו אלו חזינן דאכן ס״ל דאדם אינו רשאי לדבר

נח נהרג תמיד במיתת חנק ,ואפילו ע״פ עצמו .ופירש בקרבן העדה (שם)

דברי גנאי ולשוה״ר על עצמו .וק״ל.

דדריש ליה מדכתיב "שופך דם האדם" וגו׳ שדי לי האי דאדם אסיפא

(ג) ואגב

^וצרחחימח•

דאייתינן להא ,הנה’ יש מקום להתבונן אם נכרי בן נח
מוזהר שלא לחבול בעצמו ,כי הנה לפי מש״כ בספר חסידים הנ״ל

דקרא ודריש ביה הכי ,באדם דמו ישפך ,שבתוך האדם דמו ישפך .איזהו
שפיכות דמים של האדם שהוא בגופו של אדם ,הוי אומר זה חנק ,שאין
דמו יוצא לחוץ .ודריש ביה נמי באדם אפילו ע״פ עצמו דמו ישפך ,א״נ

מדכתיב "ומיד האדם" דריש אפילו מפי עצמו נהרג .ע״ש .ולכאורה

(סי׳ תרעו) רהחובל בעצמו חייב בדיני שמים וילפינן ליה מהפסוק "ואך
את דמכם לנפשותיכם אדרוש" .ע״ש .לפ״ז אפשר לומר דעכו״ם בן נח

מהר״י מיגאש ומדברי הרדב״ז הנ״ל מבואר מינייהו כאמור ,דד,א דאין

הוא בכלל איסור זה ,דהא אמרינן בגט׳ דסנהדרין (נז ע״ב) בן נח (שהרג

אדם נהרג ואינו לוקה ע״פ עצמו הוא משום דהיות ואינו בעלים על

את הנפש) נהרג בדיין אחד ובעד אחד שלא בהתראה ,מפי איש ולא מפי

עצמו ,אין זה בגדר הודאת בע״ד .ומעתה דחזינן ברברי הירושלמי
דקידושין הנזכר רבן נח נהרג ע״פ עצמו ,יוצא לכאורה דלעולם הוא

מתבאר מדברי הירושלמי הללו ,דבן נח נהרג ע׳׳פ עצמו .והנה מתשובת

אשה ,ואפילו קרוב ,דאמר קרא "ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש".
ע״ש .ומזה מתבאר רהאי קרא קאי נמי בבן נח ,וא״כ אפ״ל דכשם

בעלים על עצמו ,להזיק ולחבול בגופו .דאם לא כן כיצר הוא נהרג ע״פ

דילפינן מינית דהאי קרא דיש איסור לישראל לחבול בעצמו ,ה״ה בבן נח

עצמו ,הרי לפי המבואר בדבריהם הא בהא תליא .וצ״ע.

דהא האי קרא קאי נמי בבן נח.

אולם

האמת היא כי הנה למסקנת ר,גט׳ בב״ק (שם) דחינן הילפותא
מהאי קרא דאך את דמכם וגו׳ משום דדילמא קטלא שאני,

[ולכאורה

יש לחוק מעט את הדברים שאכן כך הוא דב״נ הוא
בעלים על עצמו ולר,כי אית ביה דין הודאת בע״ד אף

וילפינן דאין אדם רשאי לחבול בעצמו מנזיר דכתיב ביה "אשר חטא על

גבי חיוב עצמו במיתה ,מדברי רש״י בגיטין (כא ע״ב) דאמרינן בגט׳
התם ,בביאור דברי המשנה שאמרה בכל כותבין (גט) וכו׳ ועל הקרן של

הנפש״ שציער עצמו מן היין וכו׳ ,וממילא אפ״ל דאיסור זה הוי רק

פרה ונותן לה את הפרה ,על יד של עבר ונותן לה את העבד .בשלמא יד

בישראל .ובאמת ראיתי עתה בשו״ת יביע אומר ח״א (חיו״ר סי׳ ח אות ג)
שעמד שם להעיר על דברי ספר חסידים הנ״ל דמתבאר מדבריו דילפינן

דעבד לא אפשר למקצייה ,אלא קרן של פרה ליקצייה וכו׳ .ופרש״י :לא
אפשר למקצייה ,דשייך במצוות ואינו רשאי לחבול בו ,ואם חבל בו יוצא

את האיסור שאין אדם רשאי לחבול בעצמו מהפסוק "ואך את דמכם

לחרות בראשי אברים ,אלמא אינו רשאי לחבול בו .ע״כ .ומתבאר מדברי

לנפשותיכם" וגו׳ ,דהרי במסקנת הגט׳ דחינן ליה וילפינן מנזיר .ע״ש.

רש״י הללו דא״א למקצייה לידו של העבד ,משום דאין אחרים רשאים
לחבול בו .ולכאורה מדוע ר,גמ׳ סתמה דיד עבד לא אפשר למקצייה,

(ועי׳ היטב בתשובת מהר״י מיגאש (סי׳ קפון שג׳׳כ מתבאר מדבריו
דהאיסור דאין אדם רשאי לחבול בעצמו ילפינן מנזיר .יעו״ש) .אמנם
אח׳׳כ ראיתי בתורה תמימה (בראשית ס״ט אות ח) על הפסוק "אך את
דמכם לנפשותיכם" וגו׳ דהביא שם בפשיטות דאת האיסור שאין אדם
רשאי לחבול בעצמו ילפינן מפסוק זה ,ואע״ג דבגמ׳ פריך דילמא קטלא

דמשמע דליכא שום דרך ואפשרות למקצייה ,הרי אפשר שהעבד יתן
רשות שיחבלו בו ,ויהיה אפשר לטקצייה ,אלא ודאי דגם בעבד אמרינן
יסוד זה רהוא אינו בעלים על עצמו ,לעשות בגופו כרצונו וככל העולה
על רוחו( ,וראה בס׳ לאור ההלכה לרש״י זווין (ע׳׳מ שב הערה  )32שג׳׳כ

שאני ,אין זד ,אלא דיחוי בעלמא ,ובפשטות הענין כולל גם חבלת הגוף,

הביא כעין דיוק זה בשם חכם אחד ,דמסתימת הגט׳ משמע דבשום אופן
א״א למקצייה לידו של העבד ,אף אם יתן רשות לכך ,משום דאינו בעלים

ע״ש .וממילא לפ״ז שוב אפשר לומר כדברינו הראשונים ,דהא דאין אדם

על עצמו .ע׳׳ש) .ומעתה לפי מה שהבאנו מדברי הגר״ז בשו״ע שלו

רשאי לחבול בעצמו הוי נמי בגוי.

(הנ״ל) שכתב :אסור להכות את חבירו ,אפילו הוא נותן לו רשות

וכמש״ב בבבא מציעא (צה ע״א) מה לי קטלא כולה מה לי קטלא פלגא.

א יברא

דהנה בשו״ע הגר״ז (הל׳ נזקי גוף ונפש סעיף ד) כתב :אסור
להכות את חבירו אפילו הוא נותן לו רשות להכותו ,כי אין

לאדם רשות על גופו להכותו ולא לביישו ולא לצערו בשום צער .ע״ש.
ומדברים אלו מתבאר ,דיסוד הטעם דאין אדם רשאי לחבול בעצמו ,הוא

משום דאין האדם בעלים על גופו מכיון שגופו קבין שמים .וכעין זה
מתבאר נמי מדברי ר״י מיגאש בתשובה ,והרדב״ז בביאורו על הרמב״ם
דהטעם שאין אדם יכול לחייב עצמו מיתה או מלקות ,הוא משום דאינו

הבעלים על עצמו .דז״ל של ר״י מגאש בתשובותיו (סי׳ קפו) שכתב שם:

והתורה לא התירה לאדם שיצער עצמו ,ואין הפרש בין מי שיצער נפשו,

להכותו ,כי אין לאדם רשות על גופו כלל להכותו .ע״כ .מתבאר,
שלכאורה הא בהא תליא ,דהיות ואסור לאדם לחבול בעצמו אסור ג״כ
לאחרים לחבול בו .וממילא מכך דכתב רש״י הנ״ל שאסור לאחרים לחבול
בעבד ,היות והוא חייב במצוות ,נדייק דאסור לעבד לחבול בעצמו ,מביון
דהוא בר מצוות .אבל לעולם בן נח וגוי דעלמא ,דאינו חייב במצוות,
מותר לו להזיק לעצמו.

אולם

יד הנטויה לדחות דעד כאן לא אמרינן שאיסור חבלת אחרים
תלוי באיסור חבלת עצמו ,אלא דוקא לענין נתינת רשות
לאחרים שיחבלו בו ,אבל בעיקר האיסור שאחרים אסור להם לחבול בו.

עטרת פז ־ ח״א ג (אבה״ע ,חו״מ) זביחי ,פנחס בן רפאל עמוד מס (457הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

תמד

עטרת

חו״מ-םימןז

אין בזה ענין לחבלת עצמו ,וא״כ טה שאמר רש״י דאסור לחבול בעבד
מכיון דהוא חייב במצוות ,היינו לגבי הא דאסור לאחרים לחבול בו,
דלעולם אם אינו בר מצוות ,ליכא איסור לאחרים לחבול בו[ .ועי׳ היטב
בהרמב״ם הל׳ חובל ומזיק (פ״ה ה״גן שכתב ,ואפילו הכה עבד חבירו,
הכאה שאץ בה שוה פרוטה ,לוקה ,שהרי ישנו במקצת מצוות .ע״ב .ודייק
מזה בערוך לנר בחי׳ למכות 1ט ע״א) דמדהשמיט הרמב״ם דין המכה את
העכו״ם משמע דס״ל שפטור ,היות ולא הוי בר מצוות .ע״ש .ונראה שזהו
נמי כוונת רש״י כאן בגיטין במש״ב דהעבד הוא בר מצוות דלהכי יש
איסור לחבול בו ,וא״א למקצייה לידו .וק״ל .וראה נמי בחי׳ הר״ן
סנהדרין (נח ע״ב> שהביא שם ב׳ דעות בגדר איסור בן נח להכות ישראל
דיש אומרים שהוא משום גזל ולכן לפ״ז יוצא דאפילו הכה את בן נח
חבירו חייב ,ויש אומרים דוקא כשהיכה ישראל משום קדושת ישראל.
יעו״ש .ולפ״ז אייתי שפיר מדוע אסור לאחרים לחבול בו מטעמא שחייב
במצוות ,דהיינו משום קדושתו] .אבל לעולם האיסור של החבלה בעצמו,
לא שייך לאי הוי בר מצוות ,אלא לאם הוא בעלים על גופו ,ולכאורה
לפי המתבאר מדברי הירושלמי דקידושין הנזכר יוצא שפיר הגוי הוי
בעלים על עצמו ולהכי מחייב עצמו למיתה ע״פ הודאת עצמו ,וממילא
ליכא ביה איסור לחבול בגופו .וק״ל.

אלא דיש להעיר כי הנה מדברי הגט׳ דסנהדרין הנ״ל (בז ע״ב)
דדרשינן דבן נח נהרג בדיין אחד ובעד אחד וכו׳ מפי איש ולא
מפי אשה ,ואפילו קרוב ,לא אמרינן נטי "מפי עצמו" ,משמע לכאורה
דהבבלי אינו מסכים לחידוש זה של הירושלמי ,ומה גם דבירושלמי
דקידושין (שם) מתבאר ,דזהו חידושו של רבי יודא בן פזי ,דגרסינן התם:
רבי יודא בן פזי מוסף בחונקו מפי עצמו ונו׳ ,ומשמע שזהו דעתו ולא
נקטינן לה בפשיטות לכו״ע .וכעין זה מצאתי שהעיר נמי בתורה תמימה
(בראשית פ״ט אות ח) דהרמב״ם ושאר הפוסקים לא הביאו פרס זה בדיני
בן נח ,שהוא נהרג ע״פ עצמו ,ואולי משום דהמעיין בירושלמי יראה דאין
גירסא זו ברורה כל כך ,ובתלמודינו לא נמצא חידוש דין זה ,ולכן לא
מצאו הפוסקים דבר ברור להחליט דין זה .ע״ש .ומה גם עוד דאף לפי
הירושלמי גופיה אין זה ברור כ״כ דב״נ מחייב עצמו ,דעיין היטב בפני
משה בירושלמי (שם) שהוא מפרש את דברי הירושלמי הללו דמיירי בעד
אחד .יעו״ש היטב .ובר מן דין אפשר לומר דלעולם אף לפי המתבאר
בירושלמי דבן נח נהרג ע״פ עצמו ,אין זה מגדר של הודאת בעל דין
כמאה עדים דמי ,שיצא לנו מזה הדיוק דהוא בעלים על עצמו ,אלא
לעולם אינו הבעלים על עצמו כלל ,ומה שהוא נהרג ע״פ הודאת עצמו,
היינו משום שזהו גזירת הכתוב בבן נח ,שכשם שעד אחד מחייבו (עי׳
רמ״ה סנהדרין נו ע״א ,וחזו״א בב״ק סי׳ י אות טז) ,ה״ה נמי שהוא מחייב
את עצמו ,דלא נאמרו בו גדרי עדות כמו בישראל שצריך בו ב׳ עדים.
וק״ל.
ואיברא דהנה הרב בם׳ החינוך (סוף מצוה כו) כתב ,וכן יתחייבו
[בני נח] גם כן בהודאת פיהם מה שאין כן בישראל שצריך
ערים .ע״ש .וכן הוא נמי בדבריו עוד (במצוה קצב) שכתב שם ,וכבר
כתבתי למעלה בסדר וישמע יתרו שהדין שלהם [של בני נח] לעולם היא
מיתה בין מזידין בין שוגגין ,ושאין צריכים התראה ,אבל שני עדים
צריכין ,או הודאת פיהם ,ומן הדומה שאע״פ שהם אינם כשרים להעיד על
ישראל ראויים הם להעיד זה על זה .עכ״ד .ע״ש .ומבואר בדברי החינוך
הללו דאכן ס״ל דהגוי חייב מיתה ע״פ עצמו ,ועי׳ במנחת חינוך (מצוה
כו אות ה) שכתב על דברי החינוך הללו במש״ב שב״נ חייב ע״פ הודאת
עצמו ,וז״ל :דין זה חידש הרב המחבר מדעתו הרחבה ולא מצאתי בש״ס
ולא ברמב״ם דבן נח יתחייב בהודאת עצמו .ע״ש .וכן חזר המנח״ח וכתב
עוד כיו״ב (במצוה קצב אות ו) דדין זה אינו מבואר ברמב״ם והוא מדעת
המחבר ונראה דהוא דין אמת .יעו״ש .ברם בקושטא הנה לפי המבואר
לעיל חזינן שדין זה הוא באמת מפורש בש״ם והוא בירושלמי דקידושין
(הנ״ל) לפי ביאור קרבן העדה דאכן בן נח חייב ע״פ הודאת עצמו ,וא״כ
יש מקור נאמן לדין זה בש״ס ולא כתב החינוך דבר זה מדעת עצמו ,ומה

פז

גם דעי׳ היטב במכילתא (סוף פר׳ בשלח) ,וכן בבראשית רבה (פרשה לד

אות יט) לפי פירוש היפה תואר (שם 1שגם מהתם מתבאר הכי דגוי חייב
ע״פ הודאת עצמו .יעו״ש .וראה עוד גם בנימוקי יוסף פ״ר דיבמות (מז
ע״א) שכתב שם גבי האי דאיתא התם מעשה בגר אחד שבא לפני רני
יהודה אמר לו נתגיירתי ביני לבין עצמי ,אמר לו יש לך עדים אמר לו
לאו ,אמר לו יש לך בנים אמר לו הן ,אמר לו נאמן אתה לפסול את עצמך
ואין אתה נאמן לפסול את בניך וכו׳ ,והקשה הנמוק״י על הא דאמר לו
רבי יהודה נאמן אתה לפסול את עצמך ,ואם תאמר הא אין אדם משים
עצמו רשע ,ויש לומר דזהו בישראל ברור אבל זה לא היה ברור .יעו״ש.
וחוינן מדבריו אלה של הנמוק״י נמי דכל האי דינא דאין אדם משים
עצמו רשע הוא רק בישראל גמור ,והיינו בישראל בלבד ולא בנכרי.
ודו״ק( .ובדין עבד אם חייב ע״פ עצמו עי׳ בב״ח אבה״ע (סי׳ יס ובחלקת
מחוקק (שם ס״ק טז) ובבית שמואל (שם סק״כ> .יעו״ש) .ומ״מ הנה לפי
מה שכתב הרב החינוך הנ״ל דגוי בעינן בו ב׳ עדים ומאידך חייב גם
בהודאת עצמו ,לכאורה לפ״ז יש לומר שוב כדאמרן דטעמא דהגוי חייב
בהודאת עצמו היינו משום שהוא הבעלים על עצמו ,דאם איתא כדבעינן
למימר דהוא גזירת הכתוב והוי כעד אחד וכו׳ ,הרי דעת החינוך היא
דבעינן בו בגוי ב׳ עדים ואפ״ה ס״ל נמי דחייב ע״פ הודאת עצמו .וק״ל.
ואולם עיין עוד במנחת חינוך (שם) שכתב לבאר בדעת החינוך דהטעם
שהגוי חייב בהודאת עצמו משום דטעמא דבישראל לא חייב ע״פ הודאת
עצמו כיון דאדם קרוב אצל עצמו וקרוב פסול ,וממילא הרי בגוי קרוב
כשר לעדות ולכן גם מתחייב ע״פ עצמו .יעו״ש .ולפי דברים אלה ,עדיין
יש להתבונן מאי הוי גבי חבלת בן נח בעצמו אם יש ללמוד זאת מהאי
דינא שמתחייב מיתה ע״פ עצמו .וצ״ע.

ואולם הנה נראה לומר דאין להביא ראיה לדבר מהא דחזינן בגט׳
עבודה זרה (יח ע״א) בעובדא דרבי חנינא בן תרדיון שאמר לו
הקלצטונירי [המוציא להורג] רבי אם אני מרבה בשלהבת ונוטל ספוגין
של צמר מעל ליבך [שימות מהר וימעיט לו את היסורין] אתה מביאני
לחיי העולם הבא ,אמר לו הן וכו׳ ,מיד הרבה בשלהבת וכו׳ ,אף הוא
[הקלצטונירי] קפץ ונפל לתוך האור ,יצתה בת קול ואמרה רבי חנינא בן
תרדיון וקלצסונירי מזומנין הם לחיי העולם הבא .יעו״ש .דלכאורה י״ל
דהגוי שאלו לרבי חנינא כן אם יש לו עוה״ב כיון שרצה אף הוא לאחר
הסרת הספוגין מעל ליבו של ר״ח לקפוץ לתוך האש ולחבל בעצמו
מאימת המלכות ,ולכן שאל אם יש לו עוה״ב דשמא כיון שמחבל בעצמו
יענש ע״ז ויפסיד את חלקו בעוה״ב[ ,דגוי יש לו חלק לעוה״ב ושבר על
“""המצוות עי׳ בדברינו בשו״ת עטרת פז ח״א חיו״ד (במילואים עמוד תקר,),
וראה גם בשו״ת התעוררות תשובה (חאו״ח ח״א-ב סי׳ קמ> .יעו״ש],
והשיב לו רבי חנינא הן דיש לו ולא יפסיד כיון שהוא מחבל בעצמו
לצורך להנצל מיסורים ובכה״ג שרי עי׳ היטב בתוס׳ גיטין 1נז ע״ב ד״ה
קפצו) ,וראה בזה גם בדברינו לקמן דלחבול בעצמו לצורך שרי .אבל יש
לדחות בפשיטות כי באמת כוונת שאלת הקלצטונירי לרבי חנינא רבי אם
אני מרבה בשלהבת ונוטל ספוגין של צמר מעל ליבך אתה מביאני לחיי
העולם הבא ואמר לו הן וכו׳ ,דשאל כן כיון שידע הקלצטונירי בעצמו
שהוא רשע והרבה בימי חייו בפשע ורשע רח״ל ואין לו שום זכיות
ומצוות לזכות בהם לחיי העוה״ב ,ואולם עכשיו כשבא במעמד עם רבי
חנינא התעורר בו רוח טהרה (כדרך הבריות הבאים בקרבה עם צדיקי
אמת דכידוע שמתעוררים לתשובה ורוח טהרה מנשבת עליהם) ,ושאל
לר״ח שאם בזכות טובה זו שעושה עימו יהיה לו זכות לקבל חלק בעוה״ב
על אף כל פשעיו וחטאיו ,והשיב לו ר״ח הן כי מצוה גדולה קעביד.
וק״ל .ואי נמי שאל כך מכיון שחשש דשמא עתה שהוא גורם חבלה בגופו
של רבי חנינא שהאש תשלוט בו וגוי שחבל בישראל חייב מיתה עי׳ גט׳
סנהדרין (נח ע״ב) וברמב״ם הל־ מלכים (פ״י ה״ון ,וחיוב מיתה זה הוא
בידי שמים עי׳ כסף משנה ברמב״ם (שם) ,ובמאירי וחידושי הר״ן סנהדרין
נשם) .יעו״ש .וא״כ עבירה חמורה היא .ולכן שאל אם לא יפסיד בגלל
עוון זה חלקו בעוה״ב ,והשיב לו שלא יפסיד כיון שעושה מצוה להמעיט
לו היסורים ולצורך שרי לחבול נמי באחרים עי׳ בדברינו לקמן .ואי נמי
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חו״כו  -סימן ז

תמה

אשה ,דרך נציון הרי זה עובר בלא תעשה .ע״ש( .כך היא

דידן שבניתוח זה הוא משפר את מראהו ,אה״נ דשרי.
ולכאורה אפשר לדייק כן נמי מדברי הרמב״ם שכתב הנ״ל

הגירסא בדברי הרמב״ם שלפנינו ,ויש שהביאו בשולי הגליון

בהל׳ חובל ומזיק (שם) שכתב ,ולא החובל בלבד אלא כל

בדפוסים אחרונים גירסא "דרך בזיון" עי' אנצ״ת (כרך יב

המכה אדם כשר מישראל בין קטן בין גדול ,בין איש בין

עמ׳ תרפג הערה  ,)68וראה גם בסמ״ג (עשין ע) שנקט נמי

י״ל דהתם שאל אם יזכה לעוה״ב כיון שידע שצריך בסוף מעשה זה

המצויינים בהלכה (ח״ד סי׳ קצא אות א) ,ובשדי חמד (כללים מער׳ צ כלל

להשליך עצמו לאש מאימת המלכות שלא ייסרוהו על מה שעשה להטיב

ג) ,ובשו״ת יחו״ד (ח״ה סי׳ סה הערה א) מש״כ בזה ג״כ .יעו״ש( .וע״ע
בשו״ת אגרות משה להגר״מ פיינשטיין חיו״ד ח״ב (סי׳ קנט) שכתב שם,

ובאמת כבר עמדו הפוסקים והמפרשים להביא ראיה מנין המקור למאמר

דאולי כשם שאסור לצער אדם חי מדאורייתא ,כך אסור לצער אדם מת

זה השגור בפי כל דהמאבד עצמו לדעת אין לו חלק לעוה״ב ,ועי׳ לרבי

מדאורייתא .ע״ש) .וממילא לפ״ז אולי אפשר לומר דהיות וב״נ מוזהר על

שלמה קלוגר בס׳ עבודת עבודה עמ״ם ע״ז (יח ע״א) ובשו״ת האלף לך

צבע״ח ,ואיסור צבע״ח איכא נמי באדם ,א״כ יש איסור לבן נח נמי

שלמה (חיו״ד סי׳ שכא) שכתב להביא ראיה לוה מהמעשה דמם׳ ע״ז (שם)

לחבול בעצמו עב״פ משום האי איסורא דצער בעלי חיים.

עם ר״ח ,וא״ב אית ליה דין מאבד עצמו לדעת שאין לו חלק לעוה״ב,

מהרישא דהמעשה בעובדא דרבי חנינא בן תרדיון שהלך לבקר את רבי
יוסי בן קיסמא והקפיד עליו רבי יוסי בן קיסמא על מה שהוא מקהיל

קהילות ברבים ומלמד אותם תורה בפרהסיא וכו׳ ,ושאלו רבי חנינא רבי

אולם

הנה מלשון הרמב״ם (פי״ג מהל׳ רוצח ושמירת נפש ה״ט) שכתב
שם ,אם היתה בהמה של גוי והמשא שעליה של גוי ,אינו חייב

מה אני לחיי העוה״ב וכו׳ ,דלכאורה מה שייך לשאול את רבי יוסי שאלה

לטפל בה כלל אלא משום איבה ,אבל אם הבהמה של גוי והמשא של

כזאת וכי הוא ממונה להכניס לעוה״ב ,אלא שאלו כן כיון שחשש שמה

ישראל ,חייב לפרוק ולטעון משום צערו של ישראל .ע״כ .והרי מבואר

במעשה זה הוא נחשב כמאבד עצמו לדעת דאין לו חלק לעוה״ב שגורם

בדבריו דהיכא שהמשא של ישראל צריך לסייעו משום צערו של

סכנה לעצמו מפני המלכות וכו׳ .יעו״ש .וראה בזה גם בשו״ת יביע אומר
ח״ו (חיו״ד ריש סימן לו) .ע״ש .ולפי האמור י״ל עוד דיש מקור לדבר

הישראל ,והיכא דהמשא של גוי הסיוע הוא משום איבה ,אבל משום צערא
דהגוי לא חיישינן .וראה גם בשו״ע חו״מ (סי׳ ערב סעיף ח) שהביא שם

מד,א דהקלצטוגירי שאל לרבי חנינא כן אתה מבאני לחיי עוה״ב וכו׳ כי

מרן דין זה ,וכתב ,בהמת עכו״ם והמשא של ישראל ,אם היה העכו״ם

עתה יצטרך לשלוח יד בנפשו בסיום מעשה הסרת הספוגין והוי כמאבד

מחמר אחר בהמתו אינו זקוק לה ,ואם לאו חייב לפרוק ולטעון משום צער

עצמו לדעת .ועכ״פ אין מזה ראיה לגבי חובל כיון דהתם הוי מיתה גמורה

ישראל .ע״כ .וכתב ע״ז הסמ״ע (שם סקי״ג) משום צער ישראל ,פי׳ אם

והיינו חמיר טפי וכדחזינן בגט׳ דבב״ק (שם) דאמרינן דילמא קטלט

לא יסייעו לטעון אזי יצטרך הישראל לשהות שם ,ואע״ג דצער ישראל

שאני .וק״ל .וראה גם היטב בביאור הגרי״פ פערלא בם׳ המצוות לרס״ג

לא נזכר בשום מקום ,ס״ל להרמב״ס דלא גרע צער ישראל מצער בעלי

ח״ב (ל״ת מז ,מה ע״ד) .יעו״ש .ואולם כאמור הפשט האמיתי בגט׳ נראה
כדאמרינן בפשיטות דשאלו אם אתה מביאני כלומר אם יקבל שכר עוה״ב

חיים דבהמה וכ״ש הוא .ומיהו מותר לקבל עליה ג״כ שכר ,ונקט צער
ישראל ולא נקט צער ב״ח דבהמה ,משום דבטעינה לית בה צער ב״ח

בזכות מצוה זו של הסרת הספוגין ,ועכ״פ אין שום ראיה מדברי גמרא זו
לגבי גוי שחובל בעצמו דיש לו איסור .וק״ל.

דבהמה .וק״ל .ע״ש .ומדברי הסמ״ע מתבאר ביתר שאת ,שאע״ג
דהרמב״ם ס״ל דאף במצער אדם אמרינן דאיכא איסור צער בע״ח ,הני
מילי דוקא בישראל אבל בעכו״ם לא חיישינן להא ,ולכן כשהמשא של

ואיידי

עכו״ם א״צ לסייעו .וראה עוד בשו״ע הגר״ז (הל׳ עוברי דרכים וצער
דעסקינן בבן נח ,עוד איכא לברורי מענין לענין באותו ענין,
דהנה בספר חסידים (סי׳ תרסס כתב :כל מעשה גרמות שאדם

גורם צער לחבירו נענש ,ואף אם עשה צער על חנם לבהמה ,כגון שמשים

עליה משאוי יותר מאשר יכולה לשאת ,ואינה יכולה ללכת ומכה אותה,
עתיד ליתן את הדין שהרי צער בעלי חיים דאורייתא ,כדכתיב בענין

בלעם "על מה הכית את אתונך" (במדבר כב לב) ,וכנגד שאמר "לו יש
חרב בידי כי עתה הרגתיך" לכן נהרג בחרב ,ואנה הוזהר ,שהרי בבני נח

לא מצינו "ורדו" לאדם שלא הותר לו בשר תאוה נתנה לו רדייה ,אבל

בעלי חיים סעיף ח> שכתב שם ,סוס המושך בעגלה של גוי והגיע להר
גבוה ,או לדרך מלאה פחתים ,ואינו יכול למשוך לבדו את העגלה ,אפשר

שזה דומה למצוות פריקה ,ולכן מצוה לעזור אף לגוי ,משום צער בעלי

חיים ,פן יכה הגוי את הסוס מכה רבה ,לאלצו למשוך יותר מכוחו ,וכשם

־שמצוה להציל בע״ח מצער שנעשה להם כבר ,כגון פריקה ,כך מצוה
להצילם מצער שעושה להם אדם עכשיו כרין או שלא כדין .ע״כ .ומתורף
דברים אלו מתבאר דלא חייש הגר״ז אלא משום צב״ח דהבהמה ,אבל

משום צב״ח דעכו״ם לא .וק״ל .ועוד צ״ב בזה.

לבני נח שהתיר להם בשר תאוה לא נתנה להם רדייה .ע״ש .ומדבריו
אלו של הספר חסידים מתבאר דס״ל שבן נח מוזהר על איסור צער בעלי
חיים .וכן מתבאר נמי מדברי הרמב״ם במורה נבוכים (ח״ג ם״פ יז) דאיסור
צבע״ח איכא נמי בבן נח .ע״ש .וראה בהגהות מקור חסד על ספר חסידים

(שם אות ז) שהביא ראיה מהגמ׳ דחולין (ז ע״ב) לחידושו של הס״ח,

ובעיקרא

דמילתא במה שעמדנו לדון אם גוי ג״כ מצווה שלא
לחבול בעצמו ,הנה מצאתי הלום בס״ד דברים מפורשים

בזה לגאון ההפלא״ה בס׳ פנים יפות עה״ת (פר׳ לך לך ד״ה ויהי אברהם)
שכתב שם :ומה שהקשו המפרשים כיון שקיים אברהם אבינו כל התורה

דאיסור צבע״ח איכא נמי בב״נ .יעו״ש .וראה גם בספר ברית יעקב (סי׳

כולה א״כ מפני מה לא קיים מצות מילה קודם שנצטוה ,נראה באיסור

כד ).מש״כ בענין זה אי ב״נ מוזהר באיסור צבע״ח .ע״ש .ומעתה דאתינן
להכי דב״נ מוזהר באיסור צבע״ח ,יש להתבונן כי הנה כתב הרשב״א

חובל נאסר גם בני נח כדפירש רש״י (לעיל ט ה) בפ׳ "אך את דמכם
לנפשותיכם" לחובל דם עצמו ,וה״ה חובל בכלל כדאיתא בסוף פרק

בתשובה ח״א (סי׳ רנב) דאיסור צב״ח אינו רק בבהמה אלא אף באדם,

החובל (צא ע״ב) דלאו דוקא קטלה אלא אפילו חבלה בעצמה ,וא״כ לא

(וכן מתבאר נמי מדבריו שם (סי׳ רנס דאיסור צבע״ח קאי נמי במצער
אדם) .ע״ש .וכן מתבאר מדברי הרמב״ם בספר מצוות (מצוה דג) דאיסור
צבע״ח איכא נמי באדם .ע״ש .אולם בשו״ת חוות יאיר (סי׳ קצא) כתב
בפשיטות דאיסור צבע״ח הוי דוקא בבהמה שהיא חסרת דעת ,אבל באדם

היה רשאי בשביל החומרא שהחמיר על עצמו במה שלא נצטוה לדחות

שהוא בר דעת ליכא ביה משום צעב״ח .ע״ש .וכבר העירו עליו האחרונים

איסור חובל ,ומטעם זה לא הניחוהו בני דורו שלא האמינו בנבואתו
לדחות ולעבור על איסור חובל .ומטעם זה נראה שמל א״א ע״ה בעצמו
כמו שאמרו חז״ל (בראשית רבה מט ב) בפסוק "וכרות עימו הברית" מפגי
שאחר שלא נצטוה לא היה יכול לעבור על איסור חובל שנצטוה ,ואין
אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך (שבת ד ע״א) וכו׳ .יעו״ש .וא״כ

מדברי הרמב״ם והרשב״א הנ״ל שמבואר בדבריהם להריא דאף באדם
איכא משם צער בעלי חיים ,ועי׳ בס׳ שארית יעקב לחגר״י אלגזי (דף י

חזיבן מהכי ,דס״ל לגאון ההפלא״ה דהא דאין אדם רשאי לחבול בעצמו

ע״ס ,וספר מחנה יהודה אשכנזי על חו״מ (סי׳ ערב) ,ובם׳ שערים

הוא נמי בבן נח.
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פז

"דרך בזיון" .יעו״ש .וכן ראיתי בס׳ אמרי בינה (דיני שבת
סי׳ ל ד״ה והנה) ,ובשו״ת התעוררות תשובה חחו״מ (סי׳ לג)

היטב בשד״ח (בפאת השדה מער׳ א סי׳ מ ד״ה ותמיה) שאכן
כתב לחלק בדרך אפשר דדוקא בהכאה הוא דמחלקינן הכי

דגורסים כן דרך בזיון .ע״ש .ועי׳ בשו״ת אגרות משה חחו״מ
ח"א (סי׳ ג ד״ה והטעם) שכתב להביא מקור וראיה להרמב״ם

שרק בדרך נציון אסור ,אבל בחבלה בכל גווני אסור ,ועפ"ז

רצה ליישב סתירה בדברי המהרלב״ח שבפסק הסמיכה (ד״ה

דרק בדרך נציון אסור מהא דחזינן בגמ׳ כתובות (לב ע״א)

עוד) כתב דהאומר לחבירו הכני על מנת לפטור פטור לכו״ע

דאמרינן חובל הותר מכללו בב״ד וכו׳ ,ולא קאמר שהותר

ונראה שמותר לו ג״כ ,וראיה מדברי הרמב״ם שכתב דבהכאה

במכה בנו משום דבכה״ג לא הוי בדרך נציון .יעו״ש) .ומעתה
אם חזינן דלדעת הרמב״ם אין המכה את חבירו חייב אלא

עובר בדרך נציון ומשמע דבלא״ה מותר ,ואולם בתשובותיו
(סי׳ קג) מתבאר שלחבול בעצמו הוי איסור תורה ,וא״כ איך
יתכן שיהיה מותר לומר לחבירו הכני ואם הוא עצמו אינו

כשעשה זאת בדרך נציון (מלשון מצה ומריבה) ,או בזיון,
אבל כשעושה זאת בהסכמתו וברשותו וממילא לא הוי בדרך

רשאי להכות את עצמו היאך יהיה רשאי לומר לחבירו לעשות

נציון או בזיון הרי הוא פטור ,ועכ״ם בודאי אין בזה "דרך

כן ,אולם אולי אפשר לומר שרבינו המהרלב״ח סובר דחבלה

נציון" שכך נראית הגירסא הנכונה בהרמב״ם מפני שנמצא

לחוד והכאה לחוד ,ואף שלחבול בעצמו אסור להכות

כך בכל הדפוסים הקדמונים וכן הוא נמי בקרית ספר (כאן).

בעצמו מותר ,וכן נמי מותר לומר לאחרים להכות בו אבל

וגם ראיתי עתה גם בשו״ת משנה הלכות ח״ד (סי׳ רמה אות

לחבול לא .יעו״ש .וראה גם בס׳ חמדת ישראל (קונטרס נר
מצוה אות עט) שג״כ כתב כיו״ב דעד כאן לא מועיל בנותן

ו)שכתב ,וברמב״ם שלי הגיה המגיה במקום נציון בזיון,
ולפע״ד שגה בזה ,דכוונת הרמב״ם בזה ברורה דהוא מלשון

רשות לאחר אלא דוקא גבי הכאה ,אבל חבלה אפילו יתן

נצים .ע״ש .וממילא ה״ה נמי דהחובל בעצמו או חובל

רשות אסור .ע״ש .וכן ראיתי גם בשו״ת משנה הלכות ח״ד

בחבירו שלא בדרך נציון או בזיון ובפרט כשעושה זאת

(סי׳ רמה אות ו ד״ה עוד) שג״כ נקט לבאר בדברי הרמב״ם
דגבי חבלה בכל גווני אסור ,ורק גבי הכאה חילק שרק בדרך

דידן אה״נ דשרי ,דהרי הרמב׳:ם _
לצורך טובת עצמו כעובדא
י
1
הסמיך כל שלשת דינים אלו חובל בעצמו חובל בחבירו ומכה ־

נציון אסור .ע״ש .מ״מ הא כאמור חזינן לאחרונים הנ״ל

אדם ומחתינו בחדא מחתא .ושו״ר בס' אמרי בינה למהר״ם

שאכן מבארים הכי בדברי הרמב״ם דבכולי מילי ס״ל דכל

אוייערבך (דיני שבת סי׳ ל ד״ה והנה) שכתב כן להדיא דכשם

שאינו בדרך נציון או בזיון ואפילו בחבלה אה״נ דשרי .וכן

שבמכה כתב הרמב״ם דרק בדרך בזיון חייב הוא הדין נמי

ראיתי עתה גם בשו״ת יהודה יעלה למהר״י אסאד חיו״ד

כל שהוא בדרך בזיון עובר בלאו ,ולהכי שרי

(סי׳ רמט ד״ה אבל) שנקט נמי לבאר בפשיטות בדברי

לתקן גבי מילה בציצין שאינן מעכבים ולית ביה משום חובל

הרמב״ם הנ״ל דמש״ב דבדרך נציון לית ביה איסורא הוא

כיון שאינו בדרך בזיון .יעו״ש.

נמי גבי חובל .יעו״ש.

אה״ח<7

גבי חובל !רק

אולם

הנה התוס׳ בב״ק (צא ע״ב ד״ה אלא האי תנא) כתבו

[ואמנם עי׳ לחת״ס בחידושיו למס' שבת (קלג ע״ב) שכתב

דאסור לאדם לחבול בעצמו אף לצורך .ע״ש .וכעין

לבאר שם בדברי הרמבם (פ״ב מהל' מילה ה״ד)

זה מתבאר נמי מדברי הרשב״א בחי׳ לבב״ק (שם) שהביא את

שפסק גבי דין מילה דכל זמן שהמוהל לא פירש חוזר אף על

דברי התוס׳ הללו ,והוסיף ע״ז וכתב ,שאסור לאדם לחבול

ציצין שאין מעכבין ,אך אם כבר פירש אינו חוזר אלא על

בעצמו בכל גווני ,ואפילו היכא שיש לו מזה נחת רוח אסור.

ציצין המעכבין ,ומרן בכסף משנה (שם) ובב״י (סי׳ רסד)

ע״ש .וראה בפסקי התוס' בב״ק (שם אות רטו) שכתבו נמי

כבר תמה בדברי הרמב״ם הללו דמדוע בחול לא יחזור על

דאסור לאדם לחבול בעצמו אפילו כדי להרויח ממון .יעו״ש.

ציצין שאין מעכבין ,והחת״ס כתב לבאר דהרמב״ם ס״ל שאם

ולפ״ז יוצא דאיכא בדבר זה פלוגתא בין תוס׳ והרשב״א

פירש אין חוזרין על ציצין שאין מעכבין משום איסור חובל

להרמב״ם ,דלהרמב״ם שרי לאדם לחבול בעצמו לצורך,

בחברו ,דציצין שאין מעכבין לא הוי אלא הידור מצוה

ולתום׳ והרשב״א אף בכה"ג אסור .ולכאורה היה אפשר לומר

הנדחית מפני לאו ד״לא יוסיף להכותו" ,אך ציצין המעכבין

דאף הרמב״ם שאסר רק בדרך נציון או בזיון אין זה אלא

אף אם פירש חוזר עליהן דכיון דבזה מקיים מצות מילה אין

בהכאה ,אבל בחבלה איהו נמי מודה שבכל גוונא אסור,

בו איסור חובל ,וכן כל זמן שלא פירש חוזר אף על ציצין

ועיקר כוונת חילוקו שם היתה רק לגבי הכאה .אולם עתה

שאין מעכבין דהוי נמי חלק ממצות מילה .ע״ש .ולכאורה

ראיתי בשו״ת אגרות משה פנשטיין חחו״מ ח״ב (סי' סו)
שהביא שם בשם ת״ח אחד שבאמת רצה לבאר כך בדברי

מדברי החת״ס הללו מתבאר דס״ל שאף כשאינו מתכוין לשם
נציון וריב אלא לשם מצוה אפ״ה מקרי חובל בחבירו ,ולפי

הרמב״ם ,דלא עמד הרמב״ם לחלק כן אלא רק לגבי הכאה,
אבל בחבלה בכל גווני אסור .והאג״מ דחה את דבריו ,דהרי

הנ״ל שמא י״ל דס״ל לחת״ס כעין מש״כ הרב שד״ח דכל
מש״כ הרמב״ם דבאינו דרך נציון שרי היינו דוקא גבי הכאה,

את איסור חובל ואת איסור מכה מחד קרא ילפינן ,וכיון
דמשמע ליה להרמב״ם דאיסור הכאה דמיירי קרא הוא בדרך
נציון ,ממילא גם איסור חבלה דילפינן מהאי קרא ,הוא דוקא

אבל בחבלה בכל גווני אסור ואפילו שלא בדרך נציון .וראה

בדרך זו דנציון .ע״ש .וכאמור שכ״כ לבאר בדברי הרמב״ם

על נכון מהר״ם אוייערבך בס' אמרי בינה הנ״ל .ואמנם עי׳

עוד נמי בשו״ת דברי חיים ח״ב (חיו״ד סי' קיד) שכתב שם

גבי תינוק שמלו אותו ע"י פריעה בלבד בלא הסרת הערלה
דדעת החכמת אדם היא דלא יצא ידי חובת מילה וצריכים
לשוב למולו ,והדברי חיים כתב דאף דבאמת לכתחילה בעינן

עטרת פז  -ח״א ג (אבה״ע ,חו״מ) זביחי ,פנחס בן רפאל עמוד מס (460הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

עטרת

חו״מ-סימן ז

פז

תמז

לו בזה שום צורך כלל לכו״ע אסור ,ואמנם היכא דאיכא בזה

הסרת הערלה אולם אם מלוע״י פריעה יצא יד״ח מצות מילה
בדיעבד ואין למולו שוב ,וכתב עוד אח״כ ,ראותם המוהלים

צורך גדול לחבול בעצמו לכו״ע שרי ,ולא פליגי בהכי,

המחמירים למול שוב את אותם התינוקות צריך להתרות בהם

וכדאשכחן בשאול המלך ע״ה .ע״ש .וראה גם בים של שלמה

דאם ימשיכו בכך יפסלו לעדות כדין מכה נפש מישראל.

בב״ק (פ״ח סי׳ נט) שג״כ ביאר דעד כאן לא פליגי הני תנאי

ע״ש .ולכאורה גם מדבריו אלה של הדברי חיים יש לדייק כן

בב״ק שם ,אם אדם רשאי לחבול בעצמו ,היינו דוקא אם יש

דחזינן דס״ל נמי דאפילו בחבלה שלא בדרך נציון חייב .הן
אמת דעדיין אפשר לדחות ולומר דלעולם הני רבנן נמי ס״ל

לו צורך בזה ,אבל ללא שום צורך לכו״ע אסור .ומעתה הא
דהביא הטור בשם הרמ״ה דפסק שאדם רשאי לחבול

דהרמב״ם שכתב דבלא דרך נציון אינו חייב מיירי אף לגבי

בעצמו ,היינו דוקא היכא דעושה זאת לצורך ,הא לאו הכי

חבלה ,ומ״מ מאי דכתבו הכא לגבי דין מילה דכל היכא

אסור אף לדעת הרמ״ה .יעו״ש[ .ובאמת יש לחזק דברי

דאינו חייב לחזור עליה איכא ביה משום חובל ,הנה יש לבאר

היש״ש הללו מהא דחזינן בשיטה מקובצת בב״ק (צא ע״ב)

זאת לפי מש״כ הגרי״פ פערלא בס׳ המצות לרס״ג ח״ב (לא

שהביא שם דהרמ״ה למד דינו זה דשרי לחבול בעצמו מהא

תעשה מז ,מה ע״ב) שהביא שם מדברי הגם' דסנהדרין (פד

דאמרינן התם דרב חסדא כי הוה אזיל ביני היזמי (קוצים)

ע״ב) דאמרינן דרב לא שרי לבנו להוציא קוץ מידו שמא

הוה מדלי למאניה אמר זה מעלה ארוכה וזה אינו מעלה

יחבול בו יותר מכדי הנצרך לרפואה ויעבור משום מכה אביו

ארוכה ושמעינן מינה דאדם רשאי לחבול בעצמו ואינו רשאי

ואמו ,והקשתה הגט׳ הא אחר נמי אסור שיוציא שמא יחבול

לאבד ממונו ,וקיי״ל כרב חסדא דבתראה הוא .יעו״ש .וא״כ

בו ויעבור משום "לא יוסיף להכותו" ,ותירצה הגט' ,אחר הוי
שגגת לאו ובבנו הוי שגגת חנק ,והרי להדיא דאע״ג דהתם

י״ל דאכן התם הוה צורך כל שהוא בדבר ולהכי יליף הרמ״ה
מהתם דשרי לחבול בעצמו ,וממילא חזינן נמי כדקאמר

אין לא משום נציון ולא משום בזיון ואפ״ה אמרינן דאית ביה

היש״ש דאף הרמ״ה לא התיר בזה אלא במקום צורך כל

שגגת לאו,ולכן נראה דהרמב״ם והסמ״ג שנקטו דבר זה

שהוא .וק״ל] .ועכ״ם אולי אפשר לדייק ג״כ מדבריו אלו של

בלשונם נציון או בזיון לא באו לאפוקי אלא רק מכה לרפואה

היש״ש כמו שכתב הפני יהושע ,דכל מאי דפליגי דוקא

•-או אב הרודה את בנו או הרב הרודה את תלמידו ,אבל כל

בצורך קטן אבל בצורך גדול כו״ע מודו דאכן שרי לחבול

מכה וחובל זולת זה הוי בכלל דרך נציון או בזיון ,דכל הכאה

בעצמו .ועתה ראיתי בשו״ת יבי״א ח״ח הנדפ״מ (חחו״מ

שהיא שלא לצורך ותועלת המוכה דרך נציון ובזיון הוא.

סי׳ יב אות א) שהביא נמי לבאר כיו״ב מדנפשיה דאע״ג

ע״ש .ובאמת כ״כ כיו״ב נמי בס' דרכי דוד במס' בב״ק (צא

דהתוס' דבב״ק (הנ״ל) כתבו ,שאסור לחבול בעצמו אפילו

ע״ב) ,ובקובץ הערות עמ״ס יבמות (סי' תרנה) ע״פ דברי

לצורך כגון אותה אשה שטפחה בשמן על ראשה וכו' ,מ״מ

הגט' דסנהדרין הללו דהרמב״ם לא בא לאפוקי במש״ב דרך

יש לחלק בין צורך לצורך ולאו כולהו בחדא מחתא

נציון אלא רק כשיש תועלת לנחבל הא לאו הכי לא ,ולכן

מחתינהו ,ולהכי בצורך והנאה שמתמשכים לזמן ארוך אף הם

עובר שם בלאו במוציא קוץ כיון שאין בחבלה זו צורך
ותועלת .יעו״ש[ .וגם עי' היטב להגר״ח (סטנסיל אות שמא)

מודים דשרי .יעו״ש .ולא זכר ש׳ר שכן הוא מתבאר ועולה
בדברי הפני יהושע (הנ״ל) שכתב דבצורך גדול לכו״ע שרי

מש״כ בזה דכל כוונת הרמב״ם היא לאפוקי רב המכה את

ואף תוס׳ מודים בזה ,ואיכא תנא דמסייע ליה .וק״ל.

תלמידו ואב את בנו דיש בזה מצוה כדאיתא במכות (ח
'**'ע״א) .יעו״ש] .וממילא לפ״ז י״ל נמי גבי דברי שו״ת דברי

[ואיברא

דע״פ חידושו של הפנ״י הנז' דכל היכא דאיכא

חיים הנ״ל דכיון שאין שום חיוב למולו איכא משום איסור

צורך גדול בדבר לכו״ע שרי לחבול בעצמו,

חובל ,דהא אין בזה תועלת לתינוק ומקרי דרך נציון ולהכי
נפסל לעדות משום כך .וכן י״ל נמי גבי דברי החת״ס דאע״ג

יתיישבו בס״ד כמה וכמה סוגיאות דחזינן בש״ס אליבא
־זהרמב״ם ודעימיה שפסקו דאסור לאדם לחבול בבשרו ,כי

דבציצין המעכבין את המילה יש משום הידור מצוה

הנה בגם׳ דסנהדרין (סח ע״א) אמרינן כשנפטר ר״א הגדול

בהסרתן ,אולם עי' בם׳ מנחת אשר (שבת סי׳ פט) שהביא שם

ופגע בו רבי עקיבא ,היה מכה בבשרו עד שדמו שותת לארץ

בשם הגרי״ז דבציצין שאין מעכבין אחר שפירש ידו ליכא אף

וכו׳ .ולכאורה הרי רבי עקיבא הוא גופיה מריה דהאי

משום הידור מצוה .יעו״ש ,וא״כ י״ל דהחת״ס נמי ס״ל הכי,

שמעתתא בפרק החובל שאמר ,דאין אדם רשאי לחבול

וממילא משום הכי קאמר דלא יחזור עליהם דאיכא ביה

בעצמו ,וכיצד זה שהיה מכה בבשרו ,עד שדמו היה שותת

משום חובל ,כיון שאין בזה שום ענין ואפילו הידור מצוה,

לארץ .והנה התוס׳ והמאירי בסנהדרין (שם) עמדו ליישב

וממילא ליכא ביה תועלת לנחבל ,ולהכי איכא ביה משום

מדוע לא שייך כאן האיסור של ושרט לנפש וגו׳ דילפינן

חובל .וק״ל .ולפ״ז יוצא דאין מזה שום ראיה דהחת״ס והד״ח
ס״ל דהרמב״ם לא מיירי במש״ב דרק בדרך נציון אסור גבי
חובל].

מיניה שאסור לשרוט על המת .ע״ש( .וראה גם בס׳ מרגליות
הים עמ״ס סנהדרין (שם) שהביא ליישב שאלה זו ע״פ

הגירסא במס׳ שמחות (ריש פרק ט) שהגירסא שם היא ,והיה
מכה על ליבו והדם שותת .ע״כ .דמשמע מזה דלעולם לא

 )1והנה הפני יהושע בב״ק (שם) בדברי התום׳ הנ״ל ,עמד

היה משרט בבשרו .וע״ש) .אולם עדין צריך למודעי מדוע

לבאר דעד כאן לא פליגי תנאי אם אדם רשאי לחבול

איסור חבלה אין כאן .אמנם לפי דברי הפנ״י הנ״ל אפשר

בעצמו ,אלא דוקא היכא שעושה זאת לצורך קצת ,דאם אין

לבאר דצערו של ר״ע היה עמוק ביותר לאין קץ ולאין
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שיעור ,כי ידע שאת ספיקותיו הגדולים בהלכה יכל רק ר״א

"גבי עובדא דרב חסדא דהוה מדלי וכו׳ ,די״ל דהתם לכו״ע

לפשוט בקלות ,כדאמר התם הרבה מעות יש לי ,ואין לי

הוה שרי כיון שאינו דרך חבלה אלא לצורך שמירת בגדיו,

שולחני להרצותן .וגדל כאבו בכפליים על שלא זכה לשמשו

דכל שעושה לשום תכלית אחרת ולא לשם חבלה מותר.

כראוי במשך חיים חיותו בעלמא הדין כי ר״א שמותי הוה,
ור״ע היה מרוחק ממנו כמבואר בגט׳ שם .ועתה מי יפרק לו

יעו״ש].

הויות ומי יתרץ שברים ,מי ישדד עמקים ומי יגלה מסתורים,
ולגודל צערו וכאבו העצום ,כי מים רבים לא יוכלו לכבות את

־־"אהבתו לתורה ,היה מכה את עצמו .משום דהוי כי הא
דאמרינן בשבת (קה ע״ב) הקורע כסותו בחמתו חייב משום

מתקן ,משום שעי״ז הוא משכך את חמתו ,ומשקיט את
צערו ,וא״כ גודל צערו זה של ר״ע היה זה בגדר צורך גדול

וסכנת נפשות נמי איכא בהא ,עי׳ גט׳ בבא מציעא (נט ע״ב)
דמחמת צער כעין זה שף דעתיה דר׳ יוחנן ,כי עזה כמות
אהבת התורה הקדושה ומים רבים לא יכבו אש רשפיה,
ולהכי הוה שרי ליה לחבול בעצמו ,לתקן את צערו ולהשקיט

את רוחו .וק״ל.

וכן לפ״ז אפשר לבאר נמי הא דאמרינן בגמ׳ דבב״ק שם (צא
ע״ב) דרב חסדא כד הוה מסגי ביני היזמי והגא (קוצים
וברקנים) מדלי להו למאני ,אמר זה מעלי ארוכה וזה אינו

מעלה ארוכה .וכעין זה מצינו נמי בגט׳ דתענית (כג ע״ב)
באבא חלקיא דעבד נמי כי הא להרים בגדיו וכו׳ .ע״ש.
ולכאורה כיצד זה שחבלו בגופם כדי לשמור בגדיהם ,והא
אסור לחבול בעצמו לדעת הרמב״ם ודעימיה .ולהנ״ל צ״ל

דהוה להו בהכי צורך גדול בהכי לשמור בגדיהם יותר
מגופם ,כי הא דאבא חלקיא שטלית זו היתה שאולה לו והיה

לו לשומרה מאוד( ,ואמנם דהאמת היא דלכי דיקינן התם
בגט׳ משמע דרק גלימתו היתה שאולה ,כמבואר התם שלכן

הניח צבי ומרא בחד כתפא וגלימה בחד כתפא ,אבל שאר
בגדיו אולי לא היו שאולים .אולם עכ״פ מזה מוכח שהיה
שרוי בעניותא רבה עד שהיה נצרך כ״כ לאחרים אפילו
בהשאלת בגדים ,ולכן חס על טליתו כי כנראה היא היתה

שמלתו היחידה לעורו ,ואם היא תנזק לא יהיה לו תמורתה

טלית אחרת) .וכן נמי רב חסדא היה חס על טליתו דשמא לא
היתה לו טלית אחרת במקומה ,דהרי רב חסדא בתחילתו היה

עני ואח"כ העשיר וכמבואר בגט׳ דשבת (קט ע״ב) אמר ר״ח
אנא לא בעניותי אכלי ירקא ולא בעתירותי וכו' ,וכן מבואר

נמי בעוד כמה דוכתי שהיה ר״ח עני עי׳ פסחים (קיג ע״א)

וכן לפי הפנ״י אפשר לבאר נמי הא דאיתא בילקוט פר׳ ויחי

בשם מדרש אבכיר (ומובא בסדר הדורות בסדר תנאים
ואמוראים אות מ) כי רבי מתיא בן חרש היה יושב בבית

המדרש ועוסק בתורה וזיו פניו דומות לחמה וכו׳ ועבר
השטן ונתקנא בו וכו׳ ונדמה לו כאשה יפה שלא היתה כמותה

בעולם וכו׳ ובא ועמד לפניו ,כיון שראה אותו הפך פניו

לאחוריו שוב בא לידו וכו' ,אמר מתיירא אני שמא יתגבר
עלי יצרי ויחטאני ,קרא לתלמיד שהיה משרת לפניו ,וא״ל לך

והבא לי אש ומסמר והביא לו ונתנם בעיניו ,כשראה השטן
כך נזדעזע ונפל לאחוריו וכו׳ .ע״ש .ולכאורה כיצד רבי מתיא

בן חרש חבל בעצמו באופן מחריד עד שאפילו השטן נזדעזע
ונפל לאחוריו וכמבואר שם ,ולפי המתבאר אפ״ל דרבי מתייא
בן חרש ראה בזה צורך גדול מאוד ,מאחר ועומד הוא ח״ו

להכשל באיסור כזה אשר הוא שמר את נפשו ממנו כל ימי
חייו ,ולדידיה חשיב צורך גדול כי ראה שרק בכך יוכל לזכות

לשמור את אורחו ולא להכשל ח״ו .ובפרט לפי המבואר
בסדר הדורות (שם) (וכן הוא נמי בבן איש חי ש״ר בדרוש

ריש פרשת ואתחנן) כי רבי מתיא בן חרש היה גלגול של
פלטי בן ליש שלקח את מיכל בת שאול ונעץ חרב בינו

לבינה ,היות והיתה עדיין אשתו של דוד ,ושאול גזר עליו

שיקחנה ,ואע״פ שח״ו לא חטא עימה ,אבל מכיון שזן עיניו
במה שאינו שלו היה צריך לתקן את זה ,וזהו היה כל יעודו
ותכליתו בביאתו בגלגול ,ולכן היה שומר כ״כ את עיניו,

(ועי׳ היטב בס׳ בא״ח (שם) שהבא בגלגול לתקן איזה מעשה

הוא מקפיד ומחמיר בזה מאוד מאוד כי נשמתו נמשכת
מאליה לתקן המעשה ההוא .יעו״ש .וכן הוא נמי כיו״ב

בשער הגילגולים (הקדמה לח) .יעו״ש היטב) ,ומאחר וראה

שעתה עומד הוא ח״ו להכשל ידע כי נפש הוא חובל ,ועומד

לאבד ח״ו את כל עולמו ,כי הרי זהו כל צורך ביאתו לעוה״ז,
לכן מסר את נפשו מנגר במסירות נפש גדולה ועצומה כזו,

מכיון דלגביה חשיב דבר זה כצורך גדול ביותר ,וחבל בגופו
חבלה קטנה ,לא לחבול בנשמתו חבלה גדולה .וק״ל.

וגם

לפ״ז אולי יש לבאר נמי הא דחזינן בגט׳ דבב״מ (פג

ובגיטין (נו ע״א) ועוד .וא״ב שמא הא דמובא בגמ׳ דבב״ק

ע״ב) גבי עובדא דר״א בר רבי שמעון דאשקיוהו סמא

דר״ח הוה מדלי להו למאניה ,היה בימי עניותו ומדודו שלא

דשינתא וכו׳ וקרעו לכריסיה ומפקו מינה דיקולי דיקולי

היה לו כסות אחרת אלא זו ,וא״כ חשיב לגביה כצורך גדול.
ויש לבאר בזה עוד כי הנה אע״ג דבפסקי התום׳ הנ״ל בב״ק

דתרבא ומותבי בשמשמא וכו׳ .יעו״ש .ובפשטות היה הדבר
בהסכמתו וברצונו לבדוק את מידת צידקותו וכו׳ כמבואר

(שם אות רטו) חזינן שכתבו דאסור לאדם לחבול בעצמו
אפילו כדי להרויח ממון .יעו״ש .מ״מ הכא בעובדא דרב

שם .ולכאורה איך שרי לחבול בגופו הא איכא איסורא .אלא
לפי הנ״ל יש לומר שהיה בדבר צורך גדול להוציא מעליו
לזות שפתים דהוו קרו ליה חומץ בן יין ח״ו ,והוכח ע״י כך

חסדא ואבא חלקיה חמיר טפי כיון שאינו לצורך ריוח ממון
אלא למניעת הפסד ממון דכל כי הא של הפסד ממון הוי
צורך גדול ,ופסקי תום׳ גבי ריוח ממון מיירי דהא הוי צורך

צדקתו וקדושתו ואיכא ביה משום והייתם נקיים מה׳
ומישראל וגם משום כבוד אבותיו .וק״ל .וראה עוד נמי

סתם דבאמת בכה״ג של צורך סתם ס״ל דחבלה לא שרי.

בגם' יומא (נג ע״א) דאמרינן התם דרבא כד הוה מיפטר

וק״ל[ .ואולם ראיתי עתה בס׳ אמרי הצבי במס׳ בב״ק (שם)

מיניה דרב יוסף הוה אזיל לאחוריה עד דמנגפן כרעיה
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תמט

ומתווסן אסקופתא דבי רב יוסף דמא ,ומשמע שהיה רגיל

הגאונים .ע״ש .וראה גם בס׳ סדר הדורות (ערך רב יוסף

לעשות כן בקביעות .יעו״ש .וגם הכא י״ל רעשה כן לכבוד

סתם) שג״כ הביא כיו״ב .יעו״ש .וכן הוא נמי בדברי

התורה והשיב בהכי שפיר צורך גדול כי כנראה איזה טעם

הריטב״א במגילה (כד ע״א) ובקידושין (לא ע״א) .יעו״ש.

גדול היה כמוס עימו לכבד כך ביתר שאת ויתר עוז את רב

וראה עוד בזה נמי בדברי הרמב״ן במס׳ קידושין (לא ע״א),

יוסף דסגי נהור הוה( ,ושמא עביר הכי להסיר לזות שפתיים

ובמקנה קידושין (שם) ,ובס׳ ברית יעקב (סי׳ ג עמ׳ ע•),

מהמדברים סרה ברב יוסף דלא עביר כראוי במה שחבל

ובס׳ כרע רבץ (עמ׳ תיב) .יעו״ש .ולכאורה ה״נ כיצד זה

בעצמו ללכת בדרכו של רב וכו׳ כדחזינן בתשובת הגאונים
(הנ״ל) ,דהרי הוא פוטר עצמו מן המצוות בכך דסומא פטור

שהני רבנן קדישי רב יוסף ורב ששת שלחו יד לחבול בעצמם
לסמות את עיניהם ,אולם להנ״ל יש ליישב דהכא נמי היינו

טעמא כיון דצורך גדול הוה הכא בדבר זה שרב יוסף ורב

מן המצוות ,ולכן היה רבא מכבדו באותו דרך שאע״ג דהיה
גורם חבלה בעצמו לא קפיר ,להורות ולהראות שבמילתא

ששת רצו לשמר מידת חסידות זו לשעה ולדורות עולם דהכי

דיש בו צורך גדול שרי לחבול בעצמו) ,ובאמת היינו נמי

יש לנהוג במידת חסידות שלא להסתכל חוץ לד' אמותיו,

דחזינן שכשאמרו זאת לרב יוסף עמד וברכו לרבא מעומקא

ועי׳ בס׳ ראשית חכמה (שער היראה פרק ב אות כ) שכתב:

דליבא יהאררעוא דתרום רישך אכולא כרכא ,ומשמע דהוה

ומזה יחוייב לאדם שלא ללכת בקומה זקופה שלא לדחות

ניחא ליה במאי דעביד תלמידו .וק״ל .ואולם לפי דברי

המורא מעליו וזו היתה מעלת רב עליו השלום שאחד מעשר

האמרי הצבי בב״ק (הנ״ל) י״ל דכשם דהתם בעובדא דרב

מידות שהיו בו הוא שלא היה מסתכל יותר מארבע אמות

חסדא קאמר דבכה״ג לכו״ע שרי כיון שאינו דרך חבלה אלא

והטעם כדי שלא לסלק מורא השכינה מעליו ועוד כדי שלא

לצורך שמירת בגדיו ,ה״נ י״ל כן דלא היה זה כונה לדרך

יראה שום עבירה .יעו״ש( .וראה לו עוד שם (שער הקדושה

חבלה אלא שהיה עושה כן לכבד את רבו וצריך לצאת

סוף פרק ח אות נא) שכתב :העיד לי בעל תורה אחד כי ראה

כשאחריו אל הדלת וממילא היה נחבל אבל לא עשה כן

במלכות מערב חסיד אחד וחכם שאינו מגביה עיניו

בכונה תחילה אלא ממילא קאתי ושרי .ושו״ר הלום להגרי״פ

מהקרקע ,שלעולם הוא שח עינים ,ומרוב חסידותו כל מי

פערלא בס׳ המצוות לרס״ג (ח״ב ל״ת מז־מח ,מד ע״א)

שיקניטהו לא ישלים שנתו ועוד מעשה ניסים נעשו לו ולא

שהביא את דברי הגם׳ דיומא (הנ״ל) בעובדא דרב יוסף ורבא

אאריך בזה .עכ״ל .יעו״ש) .והרי שכן ראוי לנהוג ,וא״כ שמא

דהוה מנגפן כרעיה וכו׳ דהדבר קשה מי התיר לרבא לחבול

ראו שישי־צורך גדול בזה ללימוד כלל ישראל שילמדו

בעצמו משום כבוד רבו ,והרי שום איסור אינו נדחה משוום

ממעשהו של רב שיש להם לנהוג במידה זו ,ולהכי הוה שרי

כבוד אב ואם ואפי׳ מצוה דרבנן ואפילו ציווהו לעבור ,וכ״ש

להו לרב יוסף ורב ששת לעשות כן לחבול בעצמם כי ראו

כאן שלא ציווהו כלל ,ורק לכבודו עביד הכי ,אלא ודאי

בזה צורך גדול לשמר מידה זו כדי שאחרים ימשיכו לנהוג

משמע דס״ל לרבא ורב יוסף דהלכה כמ״ד דאדם רשאי

ולקיים מידה זו .וק״ל.

לחבול בעצמו ,ומזה יש להביא ראיה לדעת הרמ״ה דאדם

דשאי לחבול בעצמו ,ולתרץ דעת הסוברים דהלכה כמ״ד אין

והנה

עוד גם אולי אפשר לומר דהנה מפשט לשון תשובת

אדם רשאי לחבול בעצמו לא יתכן אלא בדוחק .עכ״ד .ע״ש.

הגאונים (הנ״ל) דאמרי "ולא יכלו לעמוד בה ,עד

ואולם הנה לפי דברינו הנ״ל ע״פ דברי הפני יהושע אכן י״ל

שסימו את עיניהם" אין שום משמעות שעשו כן בדרך חבלה

דאייתי שפיר הכא לכו״ע כיון שבצורך גדול לכו״ע שרי

בעצמם ,וכי הא דחזינן גבי רבי מתיא בן חרש שאמר

לחבול בעצמו .וק״ל.

לתלמידו "לך והבא לי אש ומסמר והביא לו ונתנם בעיניו"

והיינו דחזינן התם להדיא דחבל בעצמו ,אלא אפשר דלעולם

וכן לפי זה יש לבאר נמי הא דחזינן גבי עובדא דרב יוסף

הא דניסתמו הני רבנן היה כן ע״י תפילה שנתפללו ובקשו

ורב ששת המובא בשו״ת הגאונים שערי תשובה (סי׳

רחמים על כך מן שמיא ,כי לכאורה איך יגרמו זאת לעצמם

קעח) שהובא שם גבי עובדא דרב ותלמידיו דהוה ליה לרב

להיות סומין ולפטור עצמם מן המצות דסומא פטור מן

עשרה מילי דחסידותא ובעת שנפטר לא יכלו תלמידיו

המצות ,אלא דהתפללו על כך ומן שמים כוונו למעשיהם

להחזיק בכולן וחילקו המעלות בניהם שכל אחד לקח מידת

ורצונם ושמעו קול תפילתם וכל כי הא לא הוי חובל בידים

חסידות אחת לעובדה ולשומרה ,ואחד מהם היה שלא היה

ממש ועי׳ היטב בס' קהילות יעקב קנייבסקי מס׳ בב״ק (סי'

מסתכל לצדדין ואפילו לפניו [ועי׳ רש״י מנחות קי ע״א ד״ה

מה אות ד) גבי מזיק ע״י תפילה .ע״ש .וראה גם בשו״ת תורה

שימי ,שכתב ,דרב לא היה זוקף עיניו אלא כובשן כל שעה

לשמה (סי׳ תקח) .יעו״ש ,ולהכי שרי .הן אמת דהנה עתה

משום צניעות ולכן שאל שם "שימי את?" כיון דלא הביט
אפילו על העומד כנגדו ועד ששמע את קולו לא ידע] ,ונהגו

ראיתי בס׳ סדר הדורות סדר תנאים ואמוראים (מערכת רב
יוסף סתם אות ב) שכתב שם ,כתב מקור חיים (םו״פ שלח

רב יוסף ורב ששת אחריו במידה זו ולא יכלו לעמוד בה ,עד
שסימו את עיניהם .יעו״ש .וכ״ה נמי ברבינו גרשום במס'

לך) וז״ל :אמרו כי רב יוסף ישב בבית אפל מ׳ יום וציוה
להביא לפניו אבני שיש והסתכל בהם ונעשה סגי נהור ,ואין

מנחות (קט ע״ב) .ע״ש .וכן הביא נמי רבינו החיד״א בס׳

ספק שזה בתכלית הפרישות ,ואמרו שכן עשה רב אשי.

פתח עינים במס' מנחות (שם) בשם ס׳ הפרדס לרש״י ,וסיים
הרב חיד״א :ואין ספק דהני מילי הם ממדרש ואגדה או קבלת

עכ״ד .ע״ש[ .ונראה דשמא צ״ל בסיום דבריו" ,ואמרו שכן
עשה רב ששת" כי הרי לא מצינו דרב אשי סומא היה ,וט״ם
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הוא כי יותר נכון לומר "רב ששת" שהיה סומא ,והיינו נמי
דסמיך ליה לרב יוסף דשניהם באותו מעשה היו .וק״ל] .וא״כ

הקפידו כי לא היה לו לעשות כן .וק״ל .וכמובן שהכל בדרך
הדרוש ועל צד האפשר.

לפי זה חזינן דלכאורה רב יוסף עשה מעשה בעצמו שישב
בבית אפל וכו׳ ,אולם אולי עדיין אפ״ל דשמא אף זה חשיב

אולם

עשו כן לחבול בעצמם דהא ע״י כך הם גורמים

רק גרמא כיון שלא חבל בעצמו בידים ממש .וצ״ב .ועוד עלה

להיפטר מן המצוות דסומא פטור מן המצוות ,ואולי שמא

"על לב לבאר בהאי מילתא דרב ששת ע״פ המבואר בדברי

זהו מאי דחזינן גבי רב יוסף בגט׳ דבב״ק (פז ע"א) דאיתא

מהרח״ו בשער הגלגולים (הקדמה לו עמוד קיז) שכתב שם:

התם ,אמר רב יוסף מריש הוה אמינא מאן דאמר הלכה כר׳

גם בענין בבא בן בוטא כבר הודעתיך כי הוא נתגלגל ברב

יהודה דאמר סומא פטור מן המצות קא עבדינא יוצא טבא

ששת ,והם אותיות מחולפות בא״ת ב״ש ,ולפי שהורדוס

לרבנן מ״ט דלא מפקדינא וקא עבדינא מצות ,והשתא

המלך נקר עיניו ,לכן גם בגלגולו ברב ששת שהיה סגי נהור,

דשמעית להא דר׳ חנינא דאמר ר׳ חנינא גדול המצווה ועושה

כי בהכרח הוא לחזור עתה כמו שהיה בראשונה .יעו״ש.
וא״כ דחזינן דרב ששת הוה גילגול של בבא בן בוטא ,לפ״ז

ממי שאינו מצווה ועושה מאן דאמר לי אין הלכה כרבי

יהודה עבדינא יומא טבא לרבנן מ״ט דכי מפקדינא אית לי

יש לומר נמי לדידן ,דרב ששת ידע בעצמו שהוא גילגול זה

אגרא טפי .ע״כ .וי״ל דאכן רב יוסף חשב מעיקרא דלא עביד

של בבא בן בוטא ובאחריתו צריך להיות סומא וכחזינן

בהכי שום פטור מן המצות כיון דאע״ג דסומא פטור מן

(בגט׳ ב״ב ד ע״ב) נמי גבי בבא בן בוטא דהורדוס סימהו

המצות מ״מ גדולה זכותו שאע״פ שהוא אינו מצווה בכ״ז

 ,באחריתו( ,וכבר ביארו המפרשים ע״פ זה הפסוק (דברים כג
כה) "כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעיך ואל

הוא עושה .וק״ל .ו״ב .והלום שאלתי למו״ר שליט״א בהא
דרב ששת ורב יוסף שחבלו בעצמם כמבואר בשו״ת הגאונים

כליך לא תתן" כי הנשמה הבאה בגלגול כמה פעמים לעוה״ז

הנ״ל וכו' ,כיצד זה שעשו כן לפטור את עצמם מן המצוות

בגופים של בני אדם שונים בתחית המתים לא תקום הנשמה

ואם יש איזה תשובה ע״ז ,והשיב לי מו״ר שליט״א דלא רק

אלא רק בגוף הראשון ,ועי׳ בשו״ת רב פעלים ח״ב סוד

זה תמוה ,אלא בכלל יש לתמוה כיצד חבלו מעיקרא בעצמם.

ישרים סי׳ ב ,והיינו דקאמר "כי תבוא בכרם רעיך" היינו

ואולם באמת כאמור לעיל לגבי עצם החבלה יש להשיב כמו

הנשמה שבאה בגלגול שוב לעוה״ז ובאה בגוף חדש,

שאמרנו בס״ד ע״פ דברי הפנ״י הנ״ל ,שעשו כן משום שראו

"ואכלת ענבים כנפשך שבעיך" המצוות שאתה עושה מגיעים

בזה צורך גדול ,אבל זה באמת עדיין יש להבין כיצד עשו כן

רק לנשמה "ואל כליך לא תיתן" הגוף שהוא כלי לא יקבל

לפטור את עצמם מן המצוות .ועוד צ״ב[ .ואולם זה בודאי

מהם כלום אלא הכל הולך לנשמה .ולהכי נמי חזינן בגמ'

אין לומר שרב יוסף לא חשש לעשות כן כי הוה ס״ל דסומא

פסחים (סח ע״ב) דרב ששת כל תלתין יומין מהדר ליה

הפטור מן המצות הוא דוקא סומא שנולד כך דמעיקרא,

תלמודיה ותלי וקאי בעיברא דדשא ואמר חדאי נפשאי חדאי

שכשנולד יש עליו שם פטור והוי כאשה וכיו״ב שהיא בת

נפשאי לך קראי לך תנאי .ע״כ .והיינו טעמא שהיה אומר

פטור מעיקרא ,אבל פיקח שנסתמא כיון שהיה לו שעת חיוב

"חדאי נפשאי" שכיון שהיה גלגול של בבא בן בוטא שהוא

אין זה נפקע ממנו וממשיך להיות חייב במצות .דהנה עי׳

הגוף העיקרי של נשמה זו ורק הוא יקום בתחיית המתים,

בריטב״א מגילה (כד ע״א) שכתב ,והנכון דלר' יהודה ודאי

׳לכן אמר "תדאי נפשאי לך קראי לך תנאי" כי את הנשמה

אפילו פיקח ונסתמא פטור מן המצות מן התורה אלא

המרויחה ממצוות אלו שאני עושה אבל הגוף הזה לא כיון

שחכמים חייבוהו במצות לפי שלא יהיה כגוי וכו׳ .יעו״ש.

שהוא גוף שני שלא קם בתחה״מ .וק״ל .ואולם עי׳ היטב

וא״כ חזינן מהכי דלר׳ יהודה אפילו פיקח שנסתמא פטור

היטב בשו״ת תורה לשמה (סי׳ קס ד״ה מיהו) .וצ״ב .וי״ל

ואין הבדל בזה בין סומא לסומא ,וממילא הא בגט׳ דבב״ק

בדוחק) .ולכן כבר לא היה לו מה לחוס על עצמו בזה ולא

(הנ״ל) חזינן דר׳ יוסף אמר מריש הוה אמינא מאן דאמר

חשיב לגביו חבלה דהרי דבר זה יהיה איך שהוא בסופו

הלכה כר׳ יהודה דאמר סומא פטור מן המצות קא עבדינא

שיהיה סומא ,וגם לפי זה י״ל דלהכי לא חם במה שהוא פוטר

יוצא טבא לרבנן וכו׳ ,וכלומר דמעיקרא הוה ס״ל כרב יהודה

עצמו עתה מן המצוות בכך שסימא את עצמו ,כי באמת דבר

שפטור לגמרי .וק״ל .ודי בזה].

זה צריך לבוא במוקדם או מאוחר .ואולם עדיין צ״ב לומר כך
דהרי סו״ס הוא מקרב החבלה בעצמו ,וגם מה נאמר ומה

וכן לפי יסוד הדברים הנ״ל דבצורך גדול שרי חבלה יש

נתרץ גבי רב יוסף שעשה נמי כן לחבול בעצמו ולסמות את

לבאר נמי הא דחזינן בילקוט שמעוני (תהילים קלז)

עיניו .וק״ל .ועוד צ״ב( .ולפי מה שביארנו לעיל בדברי
הגט׳ ביומא (הנ״ל) דרבא היה מכבד טובא לרב יוסף וכו׳
להסיר מעליו לזות שפתיים במה שהיו אומרים דלאו שפיר

בפסוק "על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו כי שם שאלונו
שובינו דברי שיר" אמר להם נבוכדנאצר לגולים שהגיעו
לבבל מה אתם יושבים ובוכים ,הכינו עצמכם עד שאנו

עביד במה שחבל בעצמו וכו' ,לפי דברינו אלה הכא י״ל עוד

אוכלים ושותים אני מבקש שתעמדו ותקישו לפני ולפני

דהיו מרננים על רב יוסף ולא על רב ששת ,כיון דרב ששת

עבודת כוכבים בכנורות שלכם כדרך שהייתם מקישים לפני

היה ידוע שיסתמא באחריתו ולכן לא השיבו על מעשיו כלום

אלוקיכם ,התחילו מסתכלים אלו באלו ואמרו לא דיינו

כי במוקדם או מאוחר צריך להיות כן ,אבל על רב יוסף

שהחרבנו את בית המקדש אלא עכשיו אנו עומדים להקיש

באמת בעיקרא דדינא זה צריך עדיין להבין דכיצד
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לפני הננס הזה ולפני עבודת אלילים וכו' ,עמדו כולם ושלטו

התיר רב סעדיה לחבול בבן זה אשר מפשט הדברים משמע

בעצמם ונתנו אליוני ידיהם [בוהן ידם] לתוך פיהם וקיצצו

""דהיה מזרע היהודים( ,ועי׳ בדברינו בשו״ת עטרת פז ח״א

אותם" ,שירו לנו משיר ציון וגו׳" לא נשיר לא נאמר אלא

חיו״ד (סי׳ ח עמוד רנח) שהבאנו דמעשה כיו״ב הוה כבר
בזמן שלמה המלך ע״ה והוא נהג הכי בפתרונו ,וממנו למד

ונתקטעו אצבעותינו וכו' ,כיון שירע כן נבוכדנאצר עמד
והשליך מישראל תלי תלים של הרוגים ,ואע״פ כן היה להם

הרס״ג דבר זה .יעו״ש) ,והרי אסור לחבול בו .אולם לפי הנ״ל

אייתי שפיר נפלא די״ל שהיה לצורך ואף צורך גדול הוה ביה

שמחה שלא אמרו שירה לפני עבודה זרה שנאמר "ותוללינו

להציל עשוק מיד עושקו כדי שלא יפסיד ממון רב ועצום זה,

שמחה" ,באותה שעה נשבע הקב״ה לישראל אתם שלטתם

ובפרט לפי מה שהבאנו לדקדק דכל הפסד ממון כצורך הוי.

בעצמיכם וקטעתם אצבעות ימינכם אף אני "השיב אחור

וק״ל .וראה גם בהגהות מקור חסד בס״ח (שם אות ג) שכ׳

ימינו מפני אוייב" ואינה חוזרת אלא א״כ אזכיר אתכם שנאמר

די״ל דכל שחובל לצורך לית ביה משום חובל .ע״ש .והוא

"אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" .יעו״ש .וחזינן הכא דאלו

כעין דברינו הנזכרים.

"איך נשיר" ,מראים אצבעותיהם ואומרים היינו כפותים

הגולים קיצצו בשיניהם את בוהן ידם ולא חששו משום חובל

בעצמו דאסור (ובפשטות לא היה זה משום חיוב דיהרג ואל
יעבור כיון שרצה ג״כ שינגנו לפי הע״ז .ודו״ק) ,ואף הקב״ה
ג״ב הסכים עימהם במעשה זה שעשו ,ולפי הנ״ל אייתי שפיר

היטב כיון שיש לומר רעשו זאת משום שראו בזה צורך גדול

וכדחזינן שאמרו אנו שהחרבנו וכו׳ והוי כעין תשובת המשקל
לגבייהו על מה שלא הקפידו בכבוד ביהמ״ק ,ולהכי לית ביה

איסורא .וק״ל.

עכ״פ

מדאתינן להכי ,שבצורך גדול לכו״ע ליכא איסור
לחבול בגופו ,וכמו שביאר הפנ״י ,אפשר לומר

בנידון דידן נמי היות ואדם זה אשר תואר פניו אינו שפיר ויש
לו צער גדול מזה ,יכול הוא לתקן את המעוות ע״י ניתוח

שהרי זה בגדר צורך גדול ,וכעין דאמרינן בגמ׳ דברכות (יט
ע״ב) גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה.

ע״ש[ .ובפרט לפי דברי הפוסקים הנ״ל דחזינן דס״ל דאיסור
חובל בעצמו הוי רק מדרבנן ,ועי׳ בשו״ת תורה לשמה (סי׳

וכן לפי כלל הדברים הנ״ל יובן הא דחזינן בירושלמי תענית

תקי) שכתב לבאר דלעולם שרי לעבור איסור דרבנן בקום

(פ״ד ה״ה) גבי בר כוכבא וצבאו ,דאמרינן התם ,דבר

ועשה משום כבוד הבריות .ע״ש .וגם עי׳ היטב בגט׳ שבת

כוכבא היה לו מאתים אלף מטיפי אצבע (קטועי אצבע שהיו

(פא ע״ב) .יעו״ש .וע״ע בזה בשד״ח כללים (מערכת ג כלל

נבדקין על ידי כך אם הם אבירי לב שיחתכו אצבע בשניהם ־

כ־כג) מה שהביא בזה מחלוקת האחרונים אם הא דאמרינן

קרבן העדה) ,שלחו חכמים ואמרו לו עד אימתי אתה עושה

בגט׳ ברכות (הנ״ל) שכבוד הבריות דוחה לא תעשה

את ישראל בעלי מומין ,אמר להן וכי היאך איפשר לבודקן,

שבתורה ,אם היינו רק לאו דלא תסור ,או אפילו לאו דאורייתא

אמרו לו כל מי שאינו רוכב על סוסו ועוקר ארז מן לבנון לא

ממש ,ושיש אומרים דאף איסורי תורה שאינן מפורשים

יהיה נכתב באיסרטיא [ספר הצכא] שלך ,והיו לו מאתים אלף

בתורה כדרבנן דיינינן להו בזה .יעו״ש] .וכן נמי אם כנים

כך ומאתים אלף כך .יעו״ש .וי״ל דחכמים הקפידו עליו במה

דברינו הנ״ל דהפסד ממון חשיב כצורך גדול והיינו הא

שהיה עושה דבר זה לבדוק את חלוצי הצבא בדרך זו שיקצצו

דחזינן במעשה דרב חסדא ואבא חלקיא וכו׳ שביארנו לעיל

אצבע ידם בשניהם לראות אם הם אבירי לב ,כי לא ראו בכך

בס״ד ,א״כ כ״ש הכא דאיכא צערא דנפשא דחשיב צורך

שום צורך מיוחד ,וכדחזינן נמי שאמרו לו ראם הוא רוצה

גדול ,וכהא דאמרינן בגמ׳ דבבא מציעא (נח ע״ב) גדול הונאת

לבדוק את גבורתם שיעשה כן ע״י שיעקרו ארז בלבנון וכו',

דברים מהונאת ממון ,זה בגופו וזה בממונו .יעו״ש .הרי

וממילא זה לא חשיב צורך ועכ״פ בודאי לא הוי צורך גדול.

דצערא דנפשא חמיר ממונא .ובמקום אחר הארכנו עוד האם

וק״ל.

טירחא דגופא הוי כהפסד ממון ,או חשיב כטפי מיניה .וראה

וכן יש לבאר לפ״ז נמי הא דחזינן בס׳ חסידים (סי׳ רלב)
דאיתא התם :מעשה ברב סעדיה בן יוסף החכם באחד
שהלך למדינת הים עם עבדו והוליך עימו ממון גדול ואשתו

היתה מעוברת ,לימים מת האדון והניח כל הממון ,והלך
העבד והחזיק בנכסיו ויאמר העבד אני בנו ,כשגדל הבן

שהולידה שמע שמת אביו הלך לתבוע נכסיו שהחזיק בהם
העבד ונתחתן בגדולי הדור ,והיה הבן ירא לפתוח פיו פן
יהרגהו ונתאכסן בבית רב סעדיה והניח לפניו לאכול ולא אכל
עד ששם לפניו אלו הדברים ,נתן לו עצה לדבר אל המלך וכן
עשה ,שלח המלך אחר רב סעדיה לדון דין זה ,וציוה רב
סעדיה להקיז דם זה בספל אחד ודם זה בספל אחר ,ולקח עצם

גם בתוס׳ שבת (נ ע״ב ד״ה בשביל צערו) שכתבו אהא

דאמרינן בגט׳ התם ,מגרר אדם גלדי צואה וגלדי מכה שעל
בשרו בשביל צערו וכו' ,דאם אין לו צער אלא שמתבייש לילך

בין בני אדם שרי דאין לך צער גדול מזה .ע״ש .והרי דהיכא
דאית ליה בושה בהשחתת תואר גופו חשיב כצער גדול,
ומיניה נידוק נמי לדידן דלכאורה הוי ג״כ כצורך גדול .ובפרט

היכא דהוי לצורך אשה שיש לה בזה חשיבות רבה וכהא

דאמרינן נמי בגט׳ בכתובות (נט ע״ב) אין אשה אלא ליופי.
וראה גם בתוס׳ דתענית (ד ע״א ד״ה יכול) שכתבו ,רגבי אשה
לא דייק עלמא אלא ליופי .ע״ש .וע״ע היטב בשו״ת חות יאיר
(סי׳ רב) .ע״ש.

של אבי הבן והניח בספל העבד ולא נבלע הדם ולקח העצם

ילכו

ושם אותו בספל הבן ונבלע הדם בעצם כי הוא גוף אחד,

נראה שיש מקום להתיר כל כי דהכא דעושה חבלה

ולקח רב סעדיה הממון ונתנו לבנו .ע״ש .ולכאורה קשה כיצד

זאת כדי להדר את תואר פניו ,דלא מבעיא לדעת הרמב״ם

אע״ג דבעלמא נקטינן שאסור לאדם לחבול בעצמו,

עטרת פז  -ח״א ג (אבה״ע ,חו״מ) זביחי ,פנחס בן רפאל עמוד מס (465הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

תנב

עטרת

חו״כו  -סימן ז

פז

דס״ל שרק חבלה בדרך נציון או בזיון אסור ,דהכא שרי מכיון

דשבת (סה ע״א) דאמרינן התם הבנות קטנות יוצאות בחוטין

דלא הוי בגדר הזה ,ואדרבה רוצה הוא ומסכים בכך ,ואף

ואפילו בקיסמין שבאוזניהם .ופרש״י הבנות קטנות שמנקבות
אוזניהם ,ואין עושין נזמים עד שיגדלו ,ונותנין חוטין או

שמח בזה[ .וכ״כ נמי בפשיטות באגרות משה חאו״ח ח״ג
(סי׳ עח ד״ה ובנתן) דכל שחבירו נתן לו רשות לחבול בו

קסמים באזניהם ,שלא יסתמו אוזניהם .ע״כ .ולכאורה איך

וחבל בו חבלה דאינו עובר בלאו זה דלא יוסיף וכו' ,ובפרט

שרי לנקב את אוזניהם ,ולחבול בעצמן .אלא ודאי דהיות

כשיש תועלת לנחבל .יעו״ש .וראה גם במנחת חינוך (ריש
■אח״ח 11234547
מצוה מח)שכתב שם :כל שחבירו מוחל ומצוה להכותו נראה

וחבלה זו היא לצורך נוי ויופי לתת את הנזמים באוזנים שרי.
ומזה מוכח דחבלה בגופו לצורך נוי ויופי שרי .ע״ש .וכן

דאינו חייב ואינו עובר ע״ז באיסור כלל ,ואע״פ שלא מצאתי

מצאתי גם בשו״ת חלקת יעקב ברייש ח״ג (סי׳ יא) שדן בענין

זה מפורש מ״מ הסברא נותנת כן ,כן נראה לע״ד ברור .עכ״ד.

זה אם מותר לנערה לעשות ניתוח פלסטי ליופי ,והעלה שם

וגם עמד לפרש שם עוד דכל מאי דחזינן בגט׳ דסנהדרין

(אות ב) להקל ע״פ המבואר בשו״ע יו״ד (סי׳ רמא ס״ג) דאם

(הנ״ל) דרב לא שביק לבדיה ליטול לו קוץ שלא יחבול בו,

היה תחוב קוץ לאביו לא יוציאנו ולא יקיז לו דם ,ולא יחתוך

ואמרינן בגט׳ דגבי אחרים איכא בזה שגגת לאו ובאביו שגגת

לו אבר ,אע״פ שמכיון לרפואה .והוסיף הרמ״א ,דוקא כשיש

חנק ,היינו שמא יעשו חבלה שלא לצורך בשוגג שלא מרצון

אחר ,אבל אם אין אחר והוא מצטער שרי .הרי שבמקום צער

אביו או חבירו ,אבל לעולם אם אביו או חבירו מוחל ומצוה

מותר לבן לחבול באביו לחתוך לו אבר וכדו׳ ,אם אין אחר.

להכותו ולחבול בו נראה דאינו חייב על זה כלל .ע״ש .וכן

ובאדם אחר שהוא לא אביו אפילו אם יש שם אחר שרי לחתוך

חזר המנח״ח והניף ידו בזה שוב (במצוה מט אות ו) דאם נתן
לו חבירו רשות לחבול בו נראה פשוט דאינו עובר בלאו זה

לו אבר ,אם יש לו צער מזה שלא יחתוך לו .והכא נמי אם
תשאר כך נערה זו בכיעורה אין לך צער גדול מזה ולכן מותר

דהחובל בחבירו .יעו״ש .והאמת היא שכן עולה ומתבאר כבר

לה לעשות ניתוח זה[ .ובאות ה׳ שם הביא עוד נימוק להקל,

מדברי הרמב״ם הנז׳ שכתב דרק בדרך נציון או בזיון אסור,

דהא אמרינן בגמ' שבת (לא ע״ב) סותר ע״מ לבנות לא הוי

וממילא הכא שנתן לו רשות שרי ,ויש בזה מקור ברור לדבריו

מקלקל ,וכן לענין בית הכנסת כתב הרמ״א בשו״ע או״ח

דהמנחת חינוך ,ופלא שכתב דלא מצא כזאת מפורש

(סו״ס קבב) דאסור לסתור ביהכ״נ ,ועל מנת לבנות מותר.

בפוסקים .וע״ע גם בטורי אבן במס׳ מגילה (כז ע״א) שכתב

והכא נמי הרי גופו של אדם בנין מקרי כדאמרינן בערובין (יח

להוכיח מדברי הגט׳ דבב״ק (צג ע״א) דאדם יכול למחול על

ע״א) ובשבת (צה ע״א) שנאמר "ויבן ה׳ את הצלע" וגו׳ ,ולכן

הכאתו .ע״ש .והאמת היא כי דבר זה מפורש ומבואר בדברי

היכא שסותר וחובל בעצמו ע״מ לבנות ולתקן את הפגם

הריטב״א החדשים עמ״ס בב״מ (נא ע״א ד״ה ר׳ יהודה)

בגופו שרי] .ע״ש .וכן מצאתי עתה ג״כ בשו״ת אגרות משה

שכתב שם ,ר׳ יהודה אומר בדבר שבממון תנאו קיים פירש״י

פיינשטיין הנדפ״מ חחו״מ ח״ב (סי׳ סו) שג״כ דן בנידון זה

כגון שאר וכסות ולאפוקי עונה דצער הגוף ואינו ניתן

דניתוח פלסטי לנערה כדי לתקן את תוארה שתמצא בנקל

למחילה ,ואינו נכון דצער הגוף נמי ניתן לימחל כדאיתא

שידוך ראוי ,והביא שם את מחלוקת הרמב״ם והתום׳ הנ״ל אי

בפרק החובל .עכ״ד .ע״ש .וחזינן מהכי דהטורי אבן זכה

שרי לחבול בעצמו לצורך ,והאריך להביא שם ראיות לשיטת

לכוין לדברי הריטב״א ,וגם איכא מדברי הריטב״א הללו סמך

הרמב״ם ,דאין איסור לחבול בעצמו אלא דוקא בדרך נציון

שאדם יכול
חינוך הנ״ל שכתב דנראה פשוט
לדברי המנחת
אינר החנסה•
I

או בזיון (לפי הגרסאות) ,והיות וניתוח זה שהוא כדי ליפות

לתת רשות לאחר לחבול בו ולא מצא מי שכתב כן ,והגאונים

את עצמה לא הוי בדרך נציון או בזיון ממילא שרי .ע״ש.

הללו לא ראו דברי הריטב״א כי לא ראו אור עולם אלא רק

ועכ״ם לפי דברינו הנ״ל על פי דברי הפני יהושע ,אפשר לומר

עתה .וראה גם להגרי״פ פערלא בס׳ המצות לרס״ג (ח״ב ל״ת

דהכא לכו״ע שרי ,מכיון דדבר זה חשיב כצורך גדול ובכה״ג

מז ,מה ע״ב) שכתב נמי דאכן הכי יש לדייק מדברי הרמב״ם

אף התוס' מודים דשרי .וכן ראיתי גם בשו״ת משנה הלכות

שכתב דבדרך נציון אסור ,דלעולם כל שחבירו נותן לו רשות

ח "ד (סי׳ רמו) שעמד שם נמי בכיו״ב אי שרי לאשה שיש לה

לחבול בו שרי ,ובפרט כשיש בזה תועלת לנחבל .יעו״ש

שינוי בפניה כגון שחוטמה ארוך וכיו״ב לתקן זאת ע״י ניתוח

היטב .וראה גם למהרלב״ח בקונטרס הסמיכה הראשון (דף ס

פלסטי וזאת כדי שתוכל למצוא שידוך מתאים לה וכו' ,והעלה

ע״ב ,ד״ה עוד אני אומר) שכתב נמי דכל שחבירו אומר לו

נמי להקל בזה ע״פ הגט׳ בכתובות (עד ע״ב) דאיתא התם,

הכני ופצעני ע״מ לפטור פטור לכו״ע ונראה שהוא גם מותר.

המקדש את האשה על מנת שאין בה מומין ונמצאו בה מומין

יעו״ש .וגם עי׳ היטב בחזו״א חחו״ט (סי׳ יז אות ה) .ע״ש].

אינה מקודשת כנסה סתם ונמצאו בה מומין תצא שלא
בכתובתה ,תנו רבנן הלכה אצל חכם והתירה מקודשת אצל

בעצמו בכל גווני אפילו לצורך ,מ "מ שאני הכא היות וזה
לצורך גדול של הסרת הבושה ,והרי בצורך גדול גם לדבריהם

רופא וריפא אותה אינה מקודשת ,מה בין חכם לרופא חכם
עוקר את הנדר מעיקרו ורופא אינו מרפא אלא מכאן ולהבא

מותר וכמו שכתב הפנ״י הנ״ל.

וכו׳ .ע״כ .ושמעינן מהכי דמותרת האשה ללכת אצל רופא
ולרפאות את עצמה מהמומין ,כיון שדבר זה חשיב כאדם

אלא אף לדעת התוס׳ והרשב״א דבעלמא ס״ל דאסור לחבול

ד)

ושו״ר בשו״ת בית אבי ח״ב (חחו״מ סי׳ קנב אות ו) שדן

המרפא את עצמו מן החולי דשפיר שרי .ע״ש.

התם ג״כ בענין זה אי שרי לנערה להקטין את חוטמה כדי

שתוכל למצוא שידוך בנקל ,והביא שם להוכיח מהמשנה

ח)

אמנם עדיין יש להתבונן אם לאיש יהיה מותר לעשות
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עטרת

חו״מ  -סימן ז

פז

תנג

ד״ה בשביל צערו ,כתבו ,ואם אין לו צער אחר אלא שמתבייש

ניתוח זה ,דהנה אמרינן בגמ׳ שבת (נ ע״ב) תניא מגרר אדם
גלדי צואה וגלדי מכה שעל בשרו בשביל צערו ,אם בשביל

לילך בין בני אדם שרי ,דאין לך צער גדול מזה .ע״כ .הרי

ליפות אסור .ופרש״י :משום ליפות עצמו אסור ,משום "לא

מתבאר מהתוס' שכשם דאמרינן בגמ׳ התם דהיכא דמסיר את

ילבש גבר שמלת אשה" .ע״ש .וא״כ לכאורה אפשר דגם הכא

גלדי המכה מעליו משום צערו דשרי ,הכי נמי אף אם אין לו

יהיה אסור לאיש לערוך ניתוח כזה בפניו ובגופו ,דהיות והוא
עושה זאת לצורך יפוי עצמו הרי זה בכלל הלאו דלא ילבש,

מזה צער של כאב ,אבל יש לו צער של ביוש דשרי להורידם
וליכא בזה משום לא ילבש( .וכעין זה מתבאר ג״כ מדברי

דהוי כי הא דאסור להוריד גלדי מכה מעל בשרו היכא דעושה

המרדכי בשבת פרק במה טומנין (סי׳ שכז) שכתב שם :נראה
דבני אדם שיש להם ריבוי שערות על ידיהם ,ובושים להראות

בשו״ת אגרות משה פיינשטיין חיו״ד (סי' פב)

בין אנשים ,דמותר להסירן ,ולית ביה משום לא ילבש ,דאין

שעמד שם לדון בענין כדורים אשר ע״י בליעתם

לך צער גדול מזה .ע״ש) .ולכן אפ״ל דה״ה נמי בנידון דידן,

חוזרים השערות הלבנות למראיהן הראשון לצבע שחור ,או

אם עושה ניתוח זה להסיר את הכיעור מעליו ,ולהסיר מראשו

כל צבע אחר שהיה בתחילתו .האם יש לאסור לאיש להשתמש

נגעו אה"נ דשרי ,וליכא בזה משום לא ילבש .ועיין עוד נמי

בהם ,משום הלאו ד״לא ילבש" ,כהא דקיי״ל ביו״ד (סו״ס

בתוס׳ דע״ז (כט ע״א ד״ה המסתפר) שכתבו דהגם שאסור

קפב) שאסור לאיש לצבוע את שערותיוהלבנות לשחורות.

להסתכל במראה משום לא ילבש גבר שמלת אשה ,מ״מ מותר

ועמד שם הרב לחקור בגדר האיסור דלא ילבש ,האם דוקא

להסתכל במראה לראות אם יש בפניו נוצות או דבר מאוס כדי

מעשה אשר הוא מיוחד לנשים אסור לאיש לעשותו ,ממילא

להסירו ,ואין בזה משום לא ילבש כיון שאינו עושה זאת

יהיה מותר לאיש לקחת כדורים אלו ,דהרי לקיחת כדורים

להתנאות ,ולהכי נמי מותר להסתפר או להתגלח ולראות

וסמי מרפא אינם מעשה מיוחד לנשים .או דילמא דהאיסור

במראה שלא יחבל בעצמו ,וכן נמי משום מיחוש עינים ג״כ

דלא ילבש הוא בתוצאה ,שאסור לאיש להיות מקושט כדרך

מותר דרק להתנאות אסור .ע״ש .ולכן ה״נ י״ל כן דהא אינו

הנשים ,דהיינו שאפילו שהנשים מגיעים לתוצאה זו של

עושה להתנאות ,אלא להסיר מעליו הכיעור דלית ביה משום

הקישוט בדרך אחרת ,אסור לו לאיש להגיע לתוצאה זו בכל

לא ילבש ושרי.

זאת לצורך יופי.

[וראה

דרך שהיא ,אפילו שלא יעשה את אותו מעשה שהנשים עושות
להגיע לתוצאה זו .וממילא אם כך הוא ,יהיה אסור לאיש

[רבענין

זה של לקיחת כדורים הללו שדיבר האגרות משה

לקחת כדורים אלו ,דאף שאין מעשה זה של לקיחת הכדורים

דמחזירים הם את צבע השערות שהלבינו לציבעם

מיוחד לנשים ,עכ״פ התוצאה הסופית שהוא מיפה עצמו ע״י

הקודם ,ע״ע בשו״ת דעת סופר חיו״ד (סי׳ סד) שג״כ עמד

שהופך את שערותיו מלבנות לשחורות הרי זהו דרך נשים

לדון בזה אם מותר לקחת כדורים אלו דשמא אין זה אלא

ואסור .והעלה שם דנראה ומסתבר דהדרך השניה היא העיקר,

גרמא ודרשינן בגט׳ שבת (קב ע״א) עשיה אסורה גרמא

דהאיסור הוא להגיע לתוצאה שהנשים מקפידות עליו

מותרת ,ומסיק שם שאין זה גרמא ואסור .יעו״ש .ועי׳ בשו״ת

להתקשט ,אע״ג שעצם מעשה ופעולה זו אינה מיוחדת

בצל החכמה ח״ה (סי׳ קכז אות ג) שעמד על דברי הדעת סופר

לנשים .ע״ש.

הללו כי משמע מדבריו דאכן אם היה זה גרמא הוה שרי,

 -ולכאורה

היה אפשר להביא ראיה לדברים אלו מהגמ'

דשבת^הנ״ל) ,דהא חזינן מהתם דהיכא שמוריד
גלדי צואה או גלדי מכה מבשרו ליפות עצמו אסור משום "לא

ילבש" ,ואע״ג דהורדת גלדי צואה וגלדי מכה אינו מעשה
מיוחד לנשים אשר דוקא הם עושים אותו ,אולם עכ״פ מכיון
שהתוצאה הסופית בכוונת מעשה זה ,היא דרך מעשה נשים
שדרכם ליפות את עצמם ,ועתה גם הוא מתכוין להגיע

לתוצאה זו ליפות את עצמו ,איכא בזה משום לא ילבש
ואסור .וק״ל].

עכ״פ

וממילא מכל שכן לצבוע השערות ע״י נכרי שיהיה מותר,
דע״י נכרי הוא קיל מגרמא ,ולכן אפשר שהגוי יצבע את
שערותיו של הישראל לשחור .ואולם הרב בצל החכמה האריך

שם לבאר דלעולם יש לומר דבלאו דלא ילבש דכתיב ביה

"תועבה" אסור בו אף גרמא ואף ע״י נכרי דהתוצאה היא
האסורה .ע״ש[ .בענין זה דע״י נכרי קיל מגרמא עי׳ בשו״ת

הר צבי חיו״ד סי' רמא מש״כ בזה .יעו״ש .וראה גם מש״כ
בזה בס״ד בשו״ת עטרת פז ח״א חיו״ד (סי׳ יד עמ׳ תיג).

ע״ש] .ועוד כתב שם הרב בצה״ח אח״כ (סימן קכח)

דמהרש״ם בתשובותיו ח״ב (סי׳ רמג) ג״כ כתב דאיסור לא

הא חזינן דכל היכא שמכוין ליפות עצמו ,אע״ג דאין

ילבש אף ע״י עכו״ם אסור ,ולכן אסור שהגוי יצבע שערותיו

מעשה זה מיוחד במהותו לנשים ,אסור לעשותו משום

של הישראל לשחור ,דהכא אין האיסור על הצביעה אלא

הלאו דלא ילבש .ולכן בנידון דידן אפילו נימא דאין ניתוח זה
מיוחד לנשים דוקא ,אולם מכיון שתכליתו ועיקרו הוא ליפות

האיסור הוא על ההליכה בו דכתיב לא ילבש וגו' ,ואטו אם
עכו״ם ילבישהו בבגד אשה יהיה מלובש בו וכו' ,וכתב הרב

את עצמו ,אסור משום הלאו דלא ילבש .אמנם נראה דהיכא
שרוצה לעשות ניתוח זה לא לצורך יופי ,כדי להוסיף יופי על
יופיו ,אלא שיש לו איזה כיעור בפניו ונגרם לו עי״ז צער גדול

בצה״ח לפלפל בדבריו דהרי עדיין יש חילוק בין צובע ללובש
דהתם בלובש שמלת אשה בודאי דאע״ג דהעכו״ם הלבישו
חייב להסירו מעליו מיד כיון שניכר הדבר שיש עליו שמלת

ועלבון צורב ,ומטרתו בניתוח זה הוא להסיר את חרפתו

אשה ודבר זה מביא לידי תועבה ,משא״ב בצובע שערו מלבן
לשחור דאמנם נכון הוא שבעת הצביעה עבר על לאו דלא

מעליו ,יש מקום להקל בזה .דהנה התוס׳ בשבת שם (נ ע״ב)
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שאלות ותשובות

קיננירם סהל חוברים

־■איזי  nמורס מוכים (חיא ־פ׳ י*נ) 0כ׳ ייסח פרישו חיני חזק כמי 5ננ.
ייפח לנו נקדנו .ונג• חשו׳ ריח כקוני׳ נכנמייי (פיב מק׳ שניחם משיר)
ינהגכם מרדכי (פי׳ז דשנח) בכ־ רליבנא דט״ם קמ׳מר נחלטוד פירשו
כסת) מלי ופסויח רדביז (חי 3נישונוח סי׳ קטג) וס׳ ר•! פיק דעיז סכי
שח♦ פייה פירושו שיוכל לנ 6לידי קכנה
דפ״ס 3ש״ק שס(די״ג ע״ )6דאי
ונדלי ולא שימוח וכן פסק הרמיא ניויד •p׳ קין • ומס שחמה שם נק׳
ענודח מנודה על הפוסקים דנמיע איני מחויג למסור איע והקשה מהאי
דלא שסה ורמז לקיוו וכמנואר דסיית לאו דוקא • המולה מזה דהכפי׳ טל
מ*ע אני עד שיטוח רק עד שיחלש הרנה :
לחקור אס סל כל דנר שהוא מד׳ס מלקין נדס • והנה הר•[
(נח)
(פ׳ מקים שנהגו) כ׳ רדוקא נדבר שעיקרו טה׳יז מלקי! ס*מ
ולא נדבי שאין מיקרו תה-ח יעדם ונניע סי חים (פיו ה״ד) וש״כ יחד
(סי׳ קליד) ונמיימ סיחים שם ונרדיכ (ניח ח׳ חדריה) ופר״רז א״ח (ק"
ועחא וסליה) ושחח פמיא (מיאסי׳ ליד) וכריס כניי (ס" ל׳גו) וראיחי
ממניה במלימ ה׳ שנח (פיאכיג) סכי שעדניי היה בם נראה דהריע סיל
■כדמם כרין החל גס כלום ראיחי להמגינוח אסתר שורש א׳ שב׳ ג*כ כן נדעה
הריע • וכיב סנאר אנרכס נחי׳ לשנס (דייג מיג) וכי וזיל דהא נדב אין
נופר מחש חשיש ו־סיל דאכולכו מכין שהרי נח׳ חיח העמיק ההיא דפןחיס
דעכדץעל יחנו ב׳ של גליום אפיכ דחילק כעיש הרין מכיל וכיב נפיתשיו
לפסחים (דליא נדב) ושגה נזה • ונענש מענו דסריע נס׳ יחס (פיאהכיג)
כ׳ דבידט נ׳ עמן או מכדין ־ מנואר להריא דלא סיל כהרין ■ ונס הא
' “ • מזינן דנם נדנרים שאין להם עיקר מהים כמו חלק מיל וכדומה ניכ נ׳ שמכין
ונד היה ה׳ יחנו (פיז היא) שנסחסק בדעס סריס אס חוהימ יש לו כיקר
■מהים ומאי מספקא ני׳ הא אם לא סי׳ לו עיקר מהיח לפה כ׳ המס שם
מי חוסינו דעלקין אוחו פיע • אפיה דהיה לא קיל נדעם הריע שיסטר
מרין • וראיחי ליחס (פיג מה׳ ודא מחו) על מיש הריע שלוקץ נדע מל
בביסס של עכחס כ׳ פיה ח? זה רוע שבכל איקורין של דבריהם ודע יש עכיל
(עייע פ־׳ כמשנה כריחוח פיה מיא שב׳ שדם הארה האוכצו ח״ב מלקוש
הכווכה סל ודע) משמע מיון דנריו שבכל איסורין של דבריהם מלקין מ״מ •
ואנו נק׳ מלוה מלוה (פכיד היו) כ׳ חיל ואני אומר אס הי׳ השמד כשר
למה נגדו רנווזינו זכי כל מי שעונד על ליח של דנריהס מכין מיס מכיל •
■נראה שאט כלל עכל מקוש שילקקו נדע ■ ועי יחן ואדע היכן לוקה ועל
אזה ליס של דבריהם שלא ילקהו• והן אמת שנראה סיש כמה דברים הקלים
סאן לוקין מכיסן • פ׳ לידע ה׳ חמץ (פ״א היו) שט ששפה חמישים כיון
שמוסר בהנאה לכן לא החמירו חכמים להכוסו ודע וע׳ מעשת רוקח שם
■ונמנים לה׳ יסיחס (פיס היח) וע׳ ר המלן ה' שניסח עשור (פ*ז יחס)
«׳ סלא סליכי נשלכדה׳נ נבל האסירים שילקיסו מיס • ונשיים הלקיע
(נדב ס" כיס) כ׳ דסא דאעדו מזיל דלא מסו׳ בעינורי אחקנשא אם ענר
אנו נר גירד וממוך דבריו מבואר שגם אין מכין אומו • משמע מכל זה שלא
בכל אסירץשל דבריהם מלקין נדע וראימי להשישנח העמקים (כלל מ') שכי
מיד הלס׳ס שהבאמי שנשפה ס׳ כיון שאט אסור בהנאה אץ לוקין מיס כ׳
יחל וליע בנשר עוף בחלב דעוחר בהנאה ולזקץ ודע מכיל ולכאורה לא
•דפנא עי גילה לו רז זה דנבשר עוף בחלב שלוקה מיע סלא בריס איט
מבואר כלל במדא שילקהו אותו באוכל בשד עוף בחלב ישוב סלאמי בפרמיג
כפסינזס כוללם לאח חיה שכיב בשם כרים בן הרשבין דלוקין י«רמ טל נשר
עוף בחלב עיש אולם הלחיס א׳ט משועבד לזה דיל דסיל נדעם הר׳ע
ראיס לוקס מל נשר עיף בחלב ונדב לא כ׳ בסנדא דלוקה כיון דסזא מוםר
בהנאה ולא קשת מליו קושיום סשושנם העמקים ■ ואש כנים אנחנו בזה
דסלמימ סונר רלכריע אינו לוקה על נשר עוף בחלב הנס נסחר מזח כללא
ז׳כייג לן הפרמיג בפסיחה לאיח דתא דמנואר נח*מ סי׳ ליד דהמובר על ענייה
8ל דבריהם יפסול למדום מדדנס הוא דוקא כשנוקת ידע אבל כשאינו
לוקה איט כפסל ואחריו החזיק נס׳ דרך פיקת־יך כן • וסנה סן אמת
סיאסי' גס בס׳ מכמה חדשה במנחם זכית (תו נדא) שט׳כ בשם P׳
קיל בן לוי אולם מחוך דברי סלהיע לא נראה  pדהא לפעיש נדעם הלחיע
מהוא סיבר להריע דאין לוקץ כשאוכל נשר עוף בחלב * יפכיז כ׳ הריע בס׳
מדום (פ״ סיג) במון מסילין לעדות מדבריהם מי שאוכל בשר עוף בחלב •
סנואר דנם מל ־עבירה שאין לוקין גדע עיססל לפרום • וע׳ ירושלמי שניעיס

ריש

יי

'ייי' סנר (יער שרי אמר ר׳ יוק׳
(סיר היב) ניע״נס  TOriמהי
ולא שמיע ר׳ יתד׳ שהיא ליקה לא שגדע שהיא פסול לערום (וע׳ בעין
משפע שם שרשם פל כהוא דלוקה ריע ט שמיעה פיא הכיג והא ליחא דהא
*,תשלמי פס חקר נזסיז דהוא דינס וזה לא מטאי ני*® יהא תיא סובר
דנם גזה" :הוא מיחס גד ס" שנינוה ויובל פייב הנויו ונכ*מ שם) משמע
קלס עזה רהטה נ׳ דניים ואינו סלוי זה נזה דאליב שליל רק דפסול לערום
וממילא נשמע דליקה ומי סנהדרין (אי פינ)עמ מרי ארנעיןנכחפי וכשר
וזה הוא גדע לספה מפרשים ־ משמע מזה חה מלוי בזת • וע׳ ביי איח
ש"  rsppסה׳ נפם גאון רע• סרכג ניד® ®לק? ומניין אומו ואיט פסול
לערום  -נחס שזה איט סלוי נזה ־ ויש לרחום כל אלו הראיום • אולם
קשיא ל* דאי סיד דפסיל לערום סליי בדין ידע א*כ אמא השמיעו בעושי!
ברוב העקומים אס מכין אותו ידע הלא רע רנתא לדינא לעניו פסול לערום •
פיב הי׳ ניל ילא סליי כלל דין דפיסיל לערום נדין גדע ואף נמקים שאין
מלקין פכיז יוכל לפשיל לערום ■ וכמו שנראה עסלחיע גני נשר עוף נמלב
וגם נמקים שמלקי! עכיז לא מפסל לפרוח וכמו שנראה מהרי גני רכינה

עמודי אש

ביחס ■ ולפ׳ז אמיץ דנרי היניא (סי־ שנו׳ :סקיי) כפשע; וא׳ל למה שנדחק
באשל אנרהם שם• וראיתי להפרסיג נחיח סי׳ נ׳ נאיא סקינו שב׳ לערן
העמפלל אחורי ניהכיג דאי׳ נשיס נרכוח דמקרי רשע וזיל וסנה אס מקרי
רשע אסנר דפקול לעדות מדרבנן נגדש הריע זיל נה׳ כדום הרשעים פקולי[
שנאמר אל ססם עץ עם רשע ואף דלא מליט נדע בכאן ערל • ולדבריו מקשה
דאב מדוע השעיע הריע נהי מפלה (פיר היו) דמקרי רשע כיק שיש מע
רנמא לדינא ■ ינס נעיקר דבריו לא ידענא הא בשיק יבמות (ריב נדא)
אמר יבא וכל שאיט מקיים דנרי חכמים קדוש הוא דלא עקר רשע נמי לא
מבואר רכל פינרעיד חכמים מקרי רשעאיכ אף שאין לוקיןתיע פרז כיק
שנקרא ישע הדי הוא נכלל אל משם ידן פםרשע5ע*כ נראהדלאכהפרמיג
וגם בדברים שאין לוקץ עליהן גדע ערז פקולים המה לערום • והנס סן אעם
שלפי שיטוח הרדיכ ודעיעי׳ שסיל נדעם הריע דסמתא ונימי ונדע שויס
כמס דהמה נוהגים בכל איסורים מדרבנן ־ הן זה  piזח • וכן ניל מחיך
דנרי מהרים חלאויס נח" לפסיזים (דניה עיא) סב׳ וחל מנדין על ב׳ ייט
סל נליוח ורש שלוקין פניהן אם רצי שהרי הטרו* ממור מן המלקים לרע
כדאמרינן נעערנא ממט אנגידא ולא ממנו אשממא והלכך לא קשיא מאי
דאשכחן דמקצת דרבנן דמלקין עליהן כדאמרינן נטפל ארוסתו ובפנשל בחמי
טגרי׳ בשנת י דלוקה מימ מריננן וזהו פסקו של הרעניס זיל דבכל מצמח
דרבנן לוקץ עליהן ערל ובר׳ רד עיג כ׳ מנרין או מלקין עובר על דרבנן
ערג פניאר דסינר כהרדיכ דנכל איסורי דרבנן ח״ב נידוי או נדע ולדבריהם
הנה מניאר בסיס דלוקץ נדע על בשר עיף נחלג • רסנה בסיס שנם (דקיל
נדח) אימא נוי אקלע לני מסף ריסנא קרעו ל" יישא יעיסא נחלנא לא
אכל כי אמי לקמי׳ דר׳ איל הוואי צא משמתינסו איל אמיא דר׳ יהודא
בן בחירא הוי ואנדכא דלמא דרש להו כי׳ יוסי הגלילי מבואר עזה ראם צא
הי׳ מושם דלמא ירש נהו ט׳ הי׳ משמת איחס והיה דעלקיןעיז איכענואד
רעל עוף בחלב עצקין ע*מ דלא כסלחיע • אולם להחולקיס על הרדיכ וכחל
רשעיסי ומיע הס נ׳ דברים •יל דה״ משעם להס אבל לא הי׳ לוקס:
נשיים אור נעצם באור צו נליון (ס" עיה) שממה על הרין
שסיל שדבר דפיקרו דאורייתא מכין מ״פ ולא משמחין א*כ הכא
נשיגיא ישבת אמאי הי׳ משעם הא נשר עוף בחגב הוי עיקרו דאוריימא
עיש שהניח בקושיא ולקיע דהרי רעם הריע בהמיא (פעיו הרו) דנשר עוף
במצב סו׳ עיקרו דרנק ורב בהגידיי שם ועברנו שם א׳כ ייל דגם הרין
סיל כהרמניס בזה ואיש • ודרך אגב ראיתי להעיר על ספרנדג והדרך פיקודיך
שם שסיל דבעשה דים אם עבר בשיאים כפסל לעדוח ונשואים דרבק
נסמפקי שס יע׳ש • ונעחיכ נעצם מהם שיים חוס השני (ס" עיח) שהפלה
שס באורך דגם בעשה דאוד״חא נשואים לא נפסל כבל ורב סנרכיי בנחע
ס״ ציד ובנסיע שס • ועפרמיג נאיח במיז (p״ קייס סקיז) 'שנסתפק
בעבר על נדע דוקדשחו אס נדפסל לערום אף דהוי נשיאים עיש ולימא
דהדבר ברור דלא פיפסל  .ומה שנשספק שם נדרך פיקומך (באום ט׳)
בעשה מלאכה נידט שט אם חיע ידע וניע נערן ערום לשיטםו םע«י
שנעחרם לא ראה נריע פיא מה׳ יויט שהבאתי ונשיע אויח (ס" חציו)
דליקין נדע .נס משיש (באום ׳׳) דבדבריס שנזכר ברזיל מיז דאקור נפסל
מדבריהם טמא ילאו כלצא הוא דהא מבואר נבדק הבית בידר (ס" קניז)
בממצא שחיק פיו אף דאי׳ בשיק דאסיר פכיז אין עלקין ועבדין אומי עיש
וא*כ לשיטמו איני נפסל לערום ומשיש במגביה •דו על יזנירו שלא מליט
בי׳ פייו ע׳ ישיש ביק (פ״ח ס" סיג) שכי נשם חשי׳ ר׳ חיים דהוא הי׳
מלקה אוחי עיש • והלום ראימי להמשכת דריא (מהרע ס" ליד סיא) שםמס
על ידם הביי שם במגביה ידו על חנירו רנפקל מדרבנן דים לפרש במרדכי
דפקיל מסית טון ינקרא רשע עיש • וסנה לא ראה שכנר קרמו נזה 3חיט
השני שם אולם המפיץ נשויח ביי חאס״ע (ס" ב׳) מבואר דגם הוא •רצה
לפרש כן אך נסתפק אולי בוונח סמרדכי ימיפסל רק מדרבנן וכי שישיפקוס
לבפיד לחלוק זבן נמלאתי בשוים מבי׳נו (חיא סי׳ רציא) שגס הוא נסתפק
*[ בכוונם המריר גדש ומה שחמה בחוט השני שם מדוע ייפסל רק מדרנש
וזיל ואס נפשך לומר יסיל דאינו פסיל אלא מדרבנן משים שחינו אלא
מדרש חכמים הא דמגניה זה על חבירו דנקיא ישע ידייק מדכשיב חכה
ולא כחע הכימם הא לימא דאין לן דיקדוק חזק מזה עיש הנה נאטם
סב" כ׳ שם במשובמו הטעם ראיט נפסל רק מדרבנן משוס דאתיא עדרשא
ומ״ש החוט השט דהוי דקדוק חזק לק״מ לפיס שראיתי בשדם מהריינו
חאהיע (p״ ייג) שחמה על דרשא הזאת ימניץ לט שבשביל זה נקרא רשע
בשביל שהגביה ידו הא בלאיה סי׳ יסיע׳ דהא ה" דחן ואנירס ועוד דלרשע
עותר להכות יערים מה שדחק נזה יסיים דדנרי אנדה סס ולא עיקר דרשא
וא״כ סרה קישיום סחוט משני • נחזור לדמעיקרא דנראה דלא בכל איסירץ
של דבריהם מלקין מימ וע׳ פרמ׳ג איח סי* מקל׳א במיז• סיק ג׳ שר ואס
גילח במועד ציע אי לוקה ידע דייל הואיל ורק קנס דרבנן שלא ימס מטל
לא סי' איסור מלאכה דרבנן ואץ לוקה מכיל • מנואל גיב דיש איסורים
שאץ לוקץ עליהם ידע סן אמת שבנדון דירי׳ נראה דיש בי איסור תירה
דבאמת גילוח היא מלאכה ורק משום כבוד המועד סי׳ ראוי להתיר ומון
שחכנדס אקרוסולגלח שיג ים נו אסיר מלאכה וע*כ כ׳ סניי דיש ט מלאכה
דאור״מא עי איר ופרע׳יג שס סקיב • וניל דמקרש א׳ מהשטות או משאר
אסירי דרבנן אץ לוקין ע*מ • וניסו דמודינא דלוקץ אוחו אס רוצה לדור
עמס אבל אן מלקץ אותו על מה שענד כיון שלא ה" רק קידישץ זלהכי
הריע נהאיב (פיא ה״ח) כ׳ דסנא סל א׳ מהשטיח ליקה סיע ולא כ* יוסר
רביסא
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ערוך לנר מסכת מכות דף כג עמוד א

בגמרא לימה על הראשונות שהן מכה רבה .עיין בריב״ן שהביא רישא הספרי .ובזה נלענ״ד לישב מה שקשה אמה דאמרינן לעיל (ט א),
וכן פסק ג״ב הרמב״ם דהכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה לוקה מלא יוסיף ע״ש .והא כיון דכתיב לא יוסיף פן יוסיף ה״ל תרי לאווין
מדאמרינן יומא (פא א) לכתוב השמר פן לא תעונה .ומשני א״ב נפישי להו לאווין ע״ש ,וא״ב גם הבא לילקי תרתי .אבל יש יישוב לזה
מהספרי דז״ל .לא יוסיף אם היה מוסיף עובר על ל״ת ,אין לי אלא בזמן שמוסיפין על מנין על כל אומד ואומד שאמרוהו ב״ד מניין ת״ל לא
יוסיף ,מכל מקום עכ״ל .ונראה לעין שיש טעות סופר בכאן ,כיון דמתחלה קאמר דמלא יוסיף לא ידעינן רק במוסיף על מנין שלם איך יליף
אח״ב מזה הפסוק בעצמו כל אומד ואומד ,אלא ע״ב דהכי צ״ל בסוף הברייתא תלמוד לומר פן יוסיף ,ומיתורא הפן יוסיף דחייב על כל
אומד ואומד אם מוסיף עליו ,ולכן אתי שפיר דאין לוקה מכה חבירו רק אחת כיון דליכא יתורא דלאו:

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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ערוף

מכות פרק ג

שהרי במתניתין ג״כ תני ושתי רצועות שלת..ס^ור ,ומזה
נראה דמה שנכתב במתניתין של חמור הוא טעות סופר,
ובמשניות באמת ליתא גם בילקוט שהעתיק המשנה לא
הביא של חמור ,וכן נראה גם מהריטב״א שלא גרס כן.
והנה ממה דקאמר אמר הקב״ה יבא מי שמכיר וכו׳ נראה
דמה דתנא של חמור הוא הלכה למשה מסיני:
בגמרא רשעה אחת מלפניו .אין להקשות הא הך כדי
רשעתו צריך להא דדרשינן לעיל (ד ):משום
רשעה א׳ אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום ב׳
רשעיות ,די״ל דודאי דרשה דהכא דלפניו כדי רשעתו הוא
עיקר רק דלזה הוי סגי אי הוי כתיב לפניו כדי רשעה
דהוי ג״כ נדרש רשעה אחת לפניו וב׳ רשעיות מלאחריו,
‘***’כן מדכתיב כדי רשעתו אתי מיתורא ג״כ דרשה דלעיל
דאין אתה מחייבו משום ב׳ רשעיות:

בגמרא שהיא מוכפלת שנאמר והפילו .עיין במהרש״א
ותוס׳ י״ט שפירשו ע״פ הירושלמי דקרינן ביה
והכפילו .ואכן קשה קצת היכן מרומז בפסוק רצועה
שנאמר והכפילו רעל הרצועה קאי ,וי״ל דודאי פשטא
דקרא הוא והכפילו השופט והכהו שיכהו מכה כפולה,
אך מפני שזה אי אפשר שהרי כתיב מ׳ יכנו לא יוסיף,
ע״כ מוקמינן קרא להא שיכפיל הרצועה ,שעי״ז מכהו
מכה כפולה ואינו מוסיף על המנין:
בגמרא דליתא מדידיה .ואמגביה בשתי ידיו לא מפרש
טעם .אבל בילקוט מייתי בלשון אחר וז״ל.
"*5״ר כשהוא מגביה מגביה בשתי ידיו דמדליא טובא
וכשהוא מכה מכה בידו אחת דאתיא מרזיא עכ״ל .ולפי
זה בשניהם הטעם להכות מכה רבה לכן .מגביה בשתי
ידיו להרים יותר למעלה ומכה בידו אחת ריכול להכות
בידו אחת בכח יותר .גם הערוך הביא הגרסא מרזיא
ומפרש בכח:

בגמרא והשלישי אומר הכהו .מזה נראה דצריכין להיות
אצל המלקות ב״ד של שלשה .וקצת קשה מנא
לן שהרי מכות בשלשה ילפינן בסנהדרין (י ).מדכתיב
ושפטום שנים ואין ב״ד שקול ע״ש .והרי זה לא כתוב
רק בב״ד שדנין אותו להתחייב מלקות ,אבל ללקות אותו
בזה כתיב והפילו השופט לשון יחיד ,וא״כ משמע דבזה
לא בעינן שלשה ועוד דמי חמור מלקות ממיתה שהרי
אצל חייבי מיתות לא נזכר בשום מקום שהיה שם ב״ד

דף בג.

לנר

הצט

של כ״ג שדנו אותו ,או אפילו ב״ד של ג׳ .ונלענ״ד דהנה
מה שפשוט בכל מקום דמלקות צריך אומדנא לא מפורש
הטעם בסוגין ,אבל מצאנו טעם לזה בכריתות (יא ).דיליף
רב אשי כן מדכתיב בקורת תהיה בבקור תהא ע״ש .אכן
אכתי צריך טעם לתירוץ ר׳ יצחק שם דמפרש בקורת
תהיה בקריאה תהיה ,א״כ מנ״ל דצריך בקור .אבל ראיתי
ברמב״ם בפ׳ המשניות ובברטנורא דאתי כן מדכתיב לא
יוסיף מכלל דאם צריך לגרוע גורע ע״ש .הרי עכ״פ כתיב
קרא דצריך לאמוד את המחוייב מלקות ואפילו ליכא קרא
ע״כ הלכה למשה מסיני הוא .דאם לא כן איך אפשר
לגרוע ממלקות נגד דין התורה ,והוי מצרכינן לומר או
ילקה ארבעים ,או אם לא יכול לקבל יפטור לגמרי וכיון
רמזה מוכח דעכ״ם האומדנא הוא מן התורה ,וכפי הנראה
לעיל גם אם אמדוהו בתחלה ליותר וכשלקה מקצת ראו
שאין יכול לקבל אין הולכין רק אחר אומדן השני ,וכיון
דלפי זה היה צריך אומדנא על כל מכה ומכה ,לכן אתי
שפיר ג״כ שהיה צריך ב״ד של ג׳ בשעת מלקות:
בגמרא לימד על הראשונות שהן מכה רכה .עיין בריב״ן
שהביא רישא דספרי .ובזה נלענ״ד לישב מה
שקשה אמה דאמרינן לעיל (ט ,).וכן פסק ג״כ הרמב״ם
דהכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה לוקה מלא יוסיף
ע״ש .והא כיון דכתיב לא יוסיף פן יוסיף ה״ל תרי לאווין
מדאמרינן יומא (פא ).לכתוב השמר פן לא תעונה .ומשני
א״כ נפישי להו לאווין ע״ש ,וא״כ גם הכא לילקי תרתי.
אבל יש יישוב לזה מהספרי דז״ל .לא יוסיף אם היה
מוסיף עובר על ל״ת ,אין לי אלא בזמן שמוסיפין על מנין
על כל אומד ואומד שאמדוהו ב״ד מניין ת״ל לא יוסיף,
מכל מקום עכ״ל .ונראה לעין שיש טעות סופר בכאן ,כיון
דמתחלה קאמר דמלא יוסיף לא ידעינן רק במוסיף על
מנין שלם איך יליף אח״כ מזה הפסוק בעצמו כל אומד
ואומד ,אלא ע״כ דהכי צ״ל בסוף הברייתא תלמוד לומר
פן יוסיף ,ומיתורא דפן יוסיף דחייב על כל אומד ואומד
אם מוסיף עליו ,ולכן אתי שפיר דאין לוקה מכה חבירו
רק אחת כיון דליכא יתורא דלאו:
בגמרא כין בראשונה כין בשנייה .עיין בריטב״א
שהקשה על פי׳ הריב״ן דממה דקאמר ולא
שקלה כבר משמע דבעינן קלה אחר הכאה .ולכן פי׳ בין
בראשונה לאחר שהכה מכה ראשונה .אכן עדיין קשה גם
לפי׳ זה דלפי זה מאי שנא בנפסקה הרצועה במכה
ראשונה דאין פוטרין ובמכה שנייה דפוטרין ואולי י״ל

ערוך לנר המפואר  -ב (ר״ה ,סנהדרין ,מכות) אטלינגר ,יעקב יוקב בן אהרן עמוד מס (586הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

פרק ראשון

איסור תחבלה בעצמו

אין חולק על עצם האיסור ,של איבוד עצמו לדעת .המקור התלמודי לאיסור איבוד
עצמו לדעת ,מובא במסכת בבא קמא 386,דרך אגב הדיון האם מותר לאדם לחבול

בעצמו .נבחן תחילה ,את היקף האיסור של אדם לחבול בעצמו.

א .מסוגיה בבבא קמא
גבולות בעלות האדם על גופו ,נבחנים גם בשאלה האם אדם רשאי לחבול בעצמו.
בשאלה זו ,קיימת מחלוקת תנאים ־

המשנה בבא קמא87,ג דנה בנושא תשלום הבושת ,ובין השאר ,קוצבת סכום של ארבע
מאות זוז על מי שפרע ראש האשה בשוק .תנא קמא ורבי עקיבא נחלקו בשאלה,
האם קיים פער בסכום המשתלם על הבושת ,בין מתבייש שהוא עני ,למתבייש שאינו

עני .לדעת תנא קמא ,העני מקבל פחות ,בעוד שלדעת רבי עקיבא  -׳אפי׳ עניים
שבישראל רואיו אותם כאילו הם בני חורין שירדו מנכסיהם שהם בני אברהם יצחק
ויעקב׳ .בהקשר זה ,מביאה המשנה מעשה באדם שבייש אשה עניה ,והדבר בא

להכרעתו של רבי עקיבא:

׳ומעשה באחד שפרע ראש האשה בשוק באת לפני רבי עקיבא וחייבו ליתן לה ארבע

מאות זוז א״ל רבי תן לי זמן ונתן לו זמן שמרה (רש״י :׳המתין לה עד שראתה

עומדת על פתח חצרה׳) עומדת על פתח חצרה ושבר את הכד בפניה ובו כאיסר שמן

366

צא ע״ב.
387צ ע״א  -צ ע״ב.
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גילתה את ראשה ו^מה מטפחת ומנחת ידה על ראשה העמיד עליה עז־ים ובא לפני
^צוהחי־ל
BS7S=iS־5
רבי עקיבא א״ל לזו אני נותן ד׳ מאות זוז א״ל לא אמרת כלום החובל בעצמו אף על
פי שאינו רשאי פטור “8אחרים שחבלו בז חייבים׳
מדברי רבי עקיבא במשנה  -׳החובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי׳ עולה שאסור

לאדם לחבול בעצמו .הגמרא* 88מביאה ברייתא ,ממנה עולה סתירה לדברי רבי
עקיבא אלה ־ בתשובתו לאדם שפרע את ראש האשה :׳והתניא אמר לו ר׳ עקיבא

צללת במים אדירים (רש״י :׳כלו׳ יגעת לפטור עצמך ולא העלית בידן כלום שברי
חרסים אין ראוים לכלום׳) והעלית חרס בידך אדם רשאי לחבל בעצמו׳

רבא עושה הבחנה בין חבלה לבושת  -אדם אינו רשאי לחבול בעצמו ,אך רשאי ,אך

רשאי לבייש את עצמו ”0.אך הבחנה זו ,נדחית על ידי הגמרא ”1:
׳ואין אדם רשאי לחבל בעצמו והתניא יכול נשבע להרע בעצמו ולא הרע יהא פטור

ת״ל להרע או להטיב 3’2מה הטבה רשות (רש״י :בשבועות !דף כז ).מפרש ליה לקרא
דלא מתוקם אלא בדבר הרשות׳) אף הרעה רשות אביא נשבע להרע בעצמו ולא הרע
אמר שמואל באשב בתענית דכוותה גבי הרעת אחרים (רש״י :׳דקתני התם יכול

נשבע להרע לאחרים ולא עשה יהא חייב ת״ל להרע או להטיב מה הטבה רשות

בשבועות [שם] כו") להשיבם בתענית אחרים מי מותיב להו בתעניתא אין דמהדק
להו (רש״י :׳סוגרן בחדר ואין להם מה לאכול׳) באנדרונא והתניא איזהו הרעת
אחרים אכה פלוני ואפצע את מוחו אלא תנאי היא דאיכא למד״א אין אדם רשאי

לחבל בעצמו ואיכא מ״ד אדם רשאי לחבל בעצמו׳.

 508על משמעות ה׳פטור׳ ,כותב התוספות ,שם ,צא ע״ב ,ד״ח ׳החובל׳ :׳תימה מאי חיוב שייך []...
וצריך לדחוק ואמר דפטור ה״ק אע״פ שאין בו צד חיוב שאין חס על גופו אחרים שחבלו בו חייביף.
ראה :חמאירי ,שם ,על המשנה ,ד״ה ׳הכל לפי כבודו׳ ,המפרש אחרת.
5־ 5צא ע״א.
 ”°ומסביר את האמור במשנה ,כך (שם ,צא ע״ב) :׳לא מיבעי בושת (רש״י :׳דהואיל ואדם רשאי
לחבול בעצמו כי בייש בעצמו וביישו ביה אחרים לא מיפטרי בהכי׳) דאדם רשאי לבייש את עצמו אלא
אפי׳ חבלה (רש״י :׳חבלה ממש דאין רשאי בה ואיכא למימר הואיל ומקולקל הוא דאין מקפיד לא
נחייבו אחריני עלוי׳ אפ״ה חייביף) דאין אדם רשאי לחבל בעצמו אחרים שחבלו בו חייביף.
י,נ תוספות ,בבא קמא ,צא ע״ב ,ד״ה ׳אלא תנאי היא׳ ,מוכיחים ממהלך הגמרא ,שהתירוץ של רבא
נדחה :׳אלא תנאי היא .כלומר ר׳ עקיבא דמתני׳ ורבי עקיבא דברייתא פליגי ושנויי לעיל ליתנהו
והשתא ניחא דמשום דאמר תרי תנאי ואליבא דרבי עקיבא קבעי מאן תנא דמתני׳ דאמר אליבא דר׳
עקיבא אין אדם רשאי לחבול בעצמו׳; לא ברור אם רבא חוזר בו מההבחנה .אך כפי שנראה להלן,
הפוסקים לא חילקו בין בושת ובין חבלה.
’** ויקרא ,ה ,ד :׳או נפש כי תשבע לבטא בשפתים להרע או להיטיב לכל אשר יבטא האדם בשבעה
ונעלם ממנו והוא ידע ואשם לאחת מאלה׳.
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עמדתו של שמואל ,המעמיד את הברייתא ב׳אשב בתענית׳ ,ןןצקפת עמדה לפיה
התענית אינה מוגדרת כחבלה .במסקנת הגמרא להלן ,תפיסה זו משתנה ,וגם צער

של תענית מוגדר כחבלה593.

הגמרא מנסה לברר ,מיהו התנא הסבור שאדם אינו רשאי לחבול בעצמו ,ובתוך כך
מובא המקור הנורמטיבי ממנו נלמד איסור החבלה ,וגם המקור ממנו נלמד האיסור
להרוג עצמו:

ימאן תנא דשמעת ליה דאמר אין אדם רשאי לחבל בעצמו אילמא האי תנא היא
דתניא ואך את דמכם לנפשותיכם אדרש (רש״י :׳מיד עצמכם אדרוש׳} ר׳ אלעזר

אומר מיד נפשותיכם אדרש את דמכם ודלמא קטלא שאני אלא האי תנא הוא דתניא
מקרעין על המת ולא מדרכי האמורי אמר רבי אלעזר שמעתי שהמקרע על המת יותר

מדאי לוקה משום בל תשחית 594וכ״ש גופו ודלמא בגדים שאני דפסידא דלא הדר
הוא כי הא דרבי יוחנן קרי למאני מכבדותא ורב חסדא כד הוה מסגי ביני היזמי

והגא מדלי להו למאניה אמר זה מעלה ארוכה וזה אינו מעלה ארוכה 395אלא האי
תנא הוא דתניא אמר ר״א הקפר ברבי מה ת״ל וכפר עליו מאשר חטא על הנפש396

(רש״י :׳משמע שחטא בנפש אדם׳) וכי באיזה נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן היין
והלא דברים ק״ו ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא המצער עצמו
מכל דבר (רש״י :׳המסגף עצמו בתענית׳) על אחת כמה וכמה׳.

המקור לאיסור החבלה ,הוא הפסוק המגדיר את הנזיר כחוטא  -כי ציער עצמו מן
היין .כלומר ,קיימת זהות בין גרימת חבלה לעצמו ,ובין גרימת צער לעצמו397.

נושא התענית ,יידון ,אי״ח ,להלן ,בהרחבה.
 JMתוספות ,שם ,ד״ח ׳אלא האי תנא׳ ,מוכיח מכאן שאסור לחבול בעצמו או לאבד עצמו לדעת -
אפילו לצורך :׳אלא האי תנא הוא דתניא מקרעין כוי .וא״ת ומאי ס״ד השתא וכי על זה צריך להביא
ראיה דמקרע בגדים עובר משום בל תשחית ואור״י דאין מביא ראיה אלא שאסור לחבול אפי׳ לצורך
כגון אשה שטפחה על ראשה וכן ההיא דאך את דמכם שהרג את עצמו בשביל שום דבר שירא וכן
מקרע על המת זהו לצורף .נושא זה יידון להלן.
*5נ הרמ״ה ,ב׳שיטח מקובצת׳ ,צא ע״ב ,מוכיח מכאן שהלכה שמותר לאדם לחבול בעצמו :׳רב חסדא
כי הוה מסגי ביני קוצי הוה מדלי מאני וכו׳ שמעית מינה דאדם רשאי לחבול בעצמו ואינו רשאי לאבד
ממונו וקיימא לן כרב חסדא דבתרא הוא׳; אך הרמ״ה לא מחלק להלכה ,בין חבלה שמעלה ארוכה,
לחבלה שאינה מעלה ארוכה  -ומשמע לכאורה שבכל מקרה מתיר.
*” הפסוק הוא בבמדבר ,ו ,יא ,בפרשה הדנה בנזיר טמא :׳ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה
וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וקדש את ראשו ביום ההוא׳; תוספות שם ,ד״ה ׳אלא שציער עצמו מן
היין׳ ,מוכיח שרבי אליעזר הקפר אמר את דבריו גם בנזיר טהור.
397על השאלה מתי נתינת רשות לאחר לחבול בו  -פוטרת את האחר מלשלם ,ראה :משנה ,בבא קמא,
צבע״א ,גמרא ,שם ,צג ע׳יא; השאלה אם הרשות לחבול בו ,פוטרת גם מן האיסור ,שנויה במחלוקת:
ה׳מנחת חינוך׳ ,הוצאת ׳מכון ירושלים׳ ,מצוה מח ,אות ג ,בהתייחסו לאיסור הכאת אב ואם ,וללאו
של ׳לא תוסיף׳ ,כותב שהמכה ברשות אינו עובר על איסור :׳ונראה לענ״ד ,דזח שחייבה התורה במכה
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ב .וזתלבה

)

הרמב״ס 398פוסק ,שאין אדם רשאי לחבול בעצמו:
יאסור לאדם לחבול בין בעצמו בין בחבירו .ולא החובל בלבד אלא כל המכה אדם

כשר מישראל בין קטן בין גדול בין איש בין אשה דרך נציון" 3הרי זה עובר בלא
תעשה .שני לא יוסיף להכותו .אם הזהירה תורה שלא להוסיף בהכאת החוטא קל
וחומר למכה את הצדיק׳.

חטוו־ 400מביא את שתי השיטות:
אביו ו^מו או בהבירו ,היית דוקא בלא רשות ,אבל אם אביו ואמו או חבירו אומרים לו שיכם או
יקללם ,אינו עובר בלאו הזה ואינו חייב מלקות ולא מיתה ,עיין בבא קמא פרק החובל צ״ג ע״א ור״מ
פייה מחובל ומזיק חי״א ,לעניו ממון אם נותן לו רשות עי״ש ,ולעניו חיוב מלקות או מיתה נראה
לענ״ד פשוט דאינו עובר ואינו חייב( ]...ומה דמבואר כאן בש״ס שאיבעיא לעניו להקיז דם ,היינו שלא
מרצון אביו ,ומ״מ מסקינן דפטור ,כיון דהיא לרפואה ,וכן הנהו אמוראי דלא שבקו לבניהם ליטול
מחם קוץ ,היינו דלמא יעשו חבלה שלא לצורך בשוגג שלא מרצון אביו ,אבל אם אביו מוחל ומצוה
להכותו נראה דאינו חייב כלל ,וכן בחבירו ,ואינו עובר כלל ,ואע״פ שלא מצאתי זה במפורש מ׳׳מ
הסברה נותנת כן ,כן נראה לענ״ד ברור׳ .בשו״ת הריב״ש ,שיובא להלן ,כותב שעובר על האיסור גם
אם קיבל רשות .גם בשו״ת ׳חות יאיר׳ ,סימן קסב ,אוסר הרב יאיר בכרך על ההכאה ברשות :׳ומכל
מקום אסור הוא ולא מהני בזה רשות חבירו .צא ולמד מרבית ,דלוה מחיל למלוח ויהיב ליה מדעתיה
ומכל מקום אסרה תורה למלוה ואפילו ללוהי .וכן הרב משה פיעשטיין ,בשוי׳ת ׳אגרות משה׳ ,אורח
חיים ,חלק ג ,סימן עח ,חולק על עמדת ה׳מנחת חינוך ,וסבור שהמכה ברשות ,פטור מלשלם ,אך עובר
על איסור :׳ובנתן רשות לחברו להכותו ששאל כתר״ה אם עבר על הלאו וחייב מלקות ,הנה מכיון
שאסור לאדם לחבול בעצמו כדאיתא בב״ק דף צ״א ואיפסק כן ברמב״ם רפ״ה מחובל ,ןדאי אין
רשותו כלום לסלק איסור בל יוסיף מעליו ואף באופן שיהיה פטור לשלם [ ]...ובנתן לו רשות לחבול בו
וחבל בו חבלה פחותה משו״פ ,מסתבר שעל חבלה קטנה כזו שהוא גם בלא צער ובלא בושת אין זה
דרך נציון ובזיון כדאיתא ברמב״ם שם וממילא לא שייך מלקות .אבל בחבלה גדולה שהוא דרך נציון
ובזיון לא תועיל נתינת הרשות לסלק האיסור מעליו מאחר שאף הוא עצמו אסור לחבול בעצמו
כדלעיל׳; ראה עוד :׳טורי אבן־׳ ,מגילה ,כח ע״א; ר״י פערלא ,מצות לא תעשה ,מז,מח ,עמוד ; 89 - 88
׳חזון איש׳ ,חושן משפט ,סימן יט ,אות ה.
*” הלכות חובל ומזיק ,ח ,א.
בשו״ת ׳אגרות משה׳ ,חושן משפט ,סימן ג ,קטע הפותח ׳וטעם׳ ,מגדיר הרב משה פיינשטיין ,את
המונח ׳דרך נציוף :יוטעם מחלוקתם לע״ד הוא בלאו דהכאה מלא יוסיף ,שלשון הגמי בכתובות דף
ל׳יב שלאו דחובל הותר מכללו בבית דין שמשמע שהלאו הוא בעצם גם באופן זה אך שהותר מכללו.
וא״כ אפשר שגם מה שסותר לב״ד וכל אדם להכותו לאפרושי מאיסורא ולקיים עשה ולשלם חוב
כשיש לו הוא ג״כ היתר מכללו ,שא״כ ודאי הוא רק כשא״א בשום אופן בלא הכאה והוא כדסברי רבנן
שעדיף ליקח בסתר שלא יבא לידי הכאה מליקח בגלוי שאפשר לבוא לידי הכאה .אבל יש גם לומר
שרק מלקות דב״ד דהוא אחר שעבר לענשו הוא בכלל הלאו אך שהותר מכללו .אבל קודם שעבר שהוא
לאפרושי מאיסורא ולקיים עשה ולשלם חובו דבידו לקיים מה שאומרים לו ולא יכוהו אין זח בכלל
הלאו כלל .ועיין ברמב״ם פ״ה מהלכות חובל ה״א שכתב לגירסא דידן המכה דרך נציון הרי זה עובר
בל״ת .משמע שאם אינו דרך נציון לא הוי בכלל הלאו כלל ,והוא מטעם שהלאו נאמר בחייבי מלקיות
שלא יוסיף ומלקות כיון שהוא על העבר ח״ז דרך נציון ,שלכן אין להחשיב זה שמכין לאפרושי
מאיסורא ולקיים עשה וכן אב את בנו לחנכו להותר מכללו שהרי אינם דרך נציון .ומדויק מה שבגט׳
לא אמר אלא שהותר מכללו בב״ד שהוא כדפרש״י שצריכין להלקותו כשחייב ,שאם הכל בכלל הי״ל
לומר שהותר מכללו לכמה דברים ולא לפרוט רק לב״ד שהרי אב את בנו אינו מדיני ב״ד ,וכן לאפרושי
מאיסורא הוא דין על כל אדם כמפורש בנרצע שכלו ימיו לתירוץ רנב״י שרשאי להלקותו להפרישו
מהשפחה שמסר לו׳.
 “°חושן משפט ,סימן תכ.
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׳החובל בעצמו אע״פ שאיוו רשאי (פטור) אחרים שחבלו בו

ץביס כתב הרמ״ה

שאינה הלכה אלא האדם רשאי לחבול בעצמו׳401.
השולחן ערוך 402פוסק ,שאין אדם רשאי לחבול בעצמו:

׳החובל בעצמו אע״פ שאינו רשאי [פטור) אחרי׳ שחבלו בו חייבים׳403.

ג .תוקף האיסור
על פי האמור בתוספתא 404,איסור החבלה בעצמו ,הוא דאורייתא:

ה׳בית יוסף׳ ,שם ,אות כא ,כותב :׳החובל בעצמו אע״פ שאינו רשאי פטור אחרים שחבלו בי
חייבים משנה בפרק החובל (צ : ):ומ״ש בשם הרמ״ה שאינה הלכה וכו׳ נראה שטעמו מדאמרי׳ עלה
בגמרא (צא ):ואין אדם רשאי לחבול בעצמו והתניא יכול נשבע להרע לעצמו וכו׳ ומסיק אלא תנאי
היא דתניא אמר ר׳ אלעזר הקפר ברבי מה ת״ל וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכו׳ אלא זה שציער
עצמו מן היין וכו׳ משמע ליה להרמ״ה דבשום דוכתא לית הלכתא כרבי אלעזר הקפר והרמב״ם בפ״ה
מהלכות חובל פסק כסתם מתניתין דאינו רשאי לחבול בעצמו׳; גם הב״ח ,שם ,אות א ,מסביר את
הרמייה כיבית יוסף׳  -שסבור שאין הלכה כרבי אלעזר הקפר ,אלא כחכמים החולקים עליו (ראה:
תוספות ,שבועות ,ח ע״א ,ד״ה ׳ולרבי׳); המהרש״ל ,הוצאת ׳משנת דודי ,בבא קמא ,פרק ח ,סימן נט,
"כותב :׳והנה פסק הטור (סימן ת״כ) בשם הרמ״ה ,הא דאמרינן שאין אדם 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 בעניין חבלה כלל .ומכל מקום אפילו לפי׳ הרמ״ה אינו
מותר אלא לצורך .דאי לא לצורך לכ״ע אסור ,אפילו להזיק בגדים ושאר דברים ,משום בל תשחית.
כדפריך סתמא דתלמודא בפ״ק דקידושין (דף ל״ב ע״א) הא קעבר משום בל תשחית .וכן בפרק מפנין
(שבת קכ״ט ע״א) הא קעבר משום בל תשחית .ומשני התם ,לצורך גופא מותר ,משום בל תשחית
דגופא עדיף .וה״ה כמו שמותר להשחית ממון מחמת צורך ,כגון הא דחשיב דבפרק האורג (שם ק״ה
ע״ב) להטיל אימה בתוך ביתו ,הכא נמי מותר לחבול בעצמו מחמת צורך אחר׳ .המהרש״ל עצמו,
פוסק שאסור לחבול לעצמו  -אפילו לצורך :׳ולי נראה ,הלכה כמתניתין ,שאסור לחבול ולבייש
בעצמו ,דמתניתין עיקר *בי ברייתא ,וכן הרי״ף והרא״ש לא הביאו רק המשנה .וא״כ אפילו לצורך
אסור .דהא מעשה דרבי עקיבא לצורך ממון היה .ואפילו הכי אמר רבי עקיבא שאינו רשאי לחבול
בעצמו׳; ראה גם :׳פרישה׳ ,שם ,אות כא; בעניין עמדתו של הרמ״ה ,ראה בהערה לעיל ,ציטוט הרמ״ה
מה׳שיטה מקובצת׳; בעל ה׳תוספות יום טוב׳ ,בפירושו ׳פלנ׳ולא חריפתא׳ לרא״ש ,שבועות ,פרק
שלישי ,סימן טו ,אות ב ,כותב שהרא״ש סבור שאדם רשאי לחבול בעצמו ,כשיטת הרמ״ה ,וכפשט
הברייתא בשבועות .ה׳פלפולא חריפתא׳ מסתמך כנראה על סתימת לשונו של הרא״ש ,וכותב על
דבריו :׳אף הרעה רשות וכו׳ ואיזו היא הרעת אחרים אכה כו׳ וכן היא הרעת עצמו ולא כמתני׳ דבפרק
החובל דף צ״א דתנן החובל בעצמו אע״פ שאינו רשאי וכדמוקי לה התם בגמרא כתנאי ועיין בס״פ
שבועת העדות׳.
402חושן משפט ,סימן תכ ,סעיף לא.
 405הסם״ע ,שם ,ס״ק לט ,מסביר :׳אחרים שחבלו בו חייבים .פי׳ ול״ת כיון דזה עובר על דעת המקום
במה שחבל בעצמו אף שאינו רשאי וגם אנו רואים שאינו מקפיד בצערו וחבלתו שהרי חובל בעצמו גם
אחרים שחבלו בו יהיו פטורים קמ״ל׳ (וב׳פרישהי ,שם :׳והו״א שגם לאחרים אין לחוס על כבודו
דומה להמבייש ערום דפטור מטעם דלאו בר בושת הוא קמ״ל׳).
 *°4בבא קמא ,פרק ט ,הלכה יא.
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׳וכשם שחייב על ו

ץ

חבירו  pהוא חייב על נזקי עצמו( )...הרק וטש בפניו מגד

חבית 405ותלש בשערו( )...פטור מדיני אדם ודינו מסור לשמים שנא׳ (בראשית ט)

ואך את דמכם לנפשותיכם מיד נפשותיכם אדרוש׳406.

גם בראשונים ,משמע שאיסור החבלה הוא דאורייתא .הראשונים מתמודדים עם
פרשנותה של הברייתא ,לעיל במסכת שבועות .הקושי הפרשני הוא :כיצד ניתן להניח

שהשבועה להרע תופסת ,אם הפירוש הוא שנשבע לחבול בעצמו ,ואיסור החבלה הוא
דאורייתא ־ והרי אין השבועה יכולה לחול על איסור דאורייתא?
גדולות׳ 407*,כותב:
*
׳הלכות
בעל
!12X547
n»nij

׳והרעת עצמו דקאמריע דמיחייב ,לאו למיחבל נפשיה אלא כדר׳ יוחנן ,דא״ר יוחנן
(מכות כד 408).אהא בתענית עד שאבוא דכתיב (תהילים טו ,ד) נשבע להרע ולא ימיר

ואמריע כרבי יוחנן׳.
ה׳הלכות גדולות׳ ,נדחק להעמיד את הברייתא בנשבע להתענות ,לפי המשתמע

בגמרא במכות ,משום שלא ניתן להעמידה בנשבע לחבול בעצמו ,מאחר וההלכה היא
שאיסור חבלה הוא דאורייתא ,ולא תחול שבועה עליה .לפי ה׳הלכות גדולות׳,
התענית אינה כלולה באיסור חבלה409 .
הרשב״א 410מתייחס לברייתא בשבועות ,ובמסגרת הדיון ,כותב במפורש שאיסור

החבלה דאורייתא:
׳ודקא קשיא לך הא דתניא פרק שבועות שתים בתרא יכול נשבע להרע לעצמו ולא

הרע יהא פטור תלמוד לומר להרע או להטיב ,והא חובל בעצמו דאוריתא הוא
כדאיתא פרק החובל ,וסבירא לך דנשבע להרע לעצמו היינו שנשבע לחבול לעצמו

מדאמר הרעה דאחרים היכי דמיא אכה את פלוני ואפצע את מוחו .לא היא דנשבע

ה׳מצפה שמואל׳ ,שם ,כותב :׳משמע דוקא בפני וזבירו אבל בל״ה מותר לבייש עצמו כמבואר
בש״ס צא ועי׳ תענית טו אינו דומה המתבייש מעצמו׳ .לפי ה׳מצפה שמואל׳ ,ההבחנה של רבא ,לא
נדחתה מהלכה ,אלא רק הועלתה אוקימתא אחרת.
 '°6רבי ירוחם פישל פערלא ,בחיבורו על ׳ספר המצות לרס״ג׳ ,הוצאת ׳קסת׳ ,לא תעשה ,מז ,מח,
מרחיב בדיון בשאלה זו ,בהביאו מקורות רבים; ראה עוד :ילחם משנה׳ ,הלכות דעות ,ג ,א.
407הלכות שטעה ,קטע ראשון.
 406טמרא נכתב :׳בא דוד והעמידן על אחת עשרה דכתיב מזמור לדוד ד׳ מי יגור באהלך [ )...נשבע
נשבע להרע ולא ימיר כר׳ יוחנן דא״ר יוחנן אהא בתענית עד שאבא לביתי׳.
להרע ולא ימיר
 409עמדתו של ה׳הלכות גדולות׳ ,וכן של הרשב״א ,להלן ,סותרים לכאורה את מסקנת הסוגיה לעיל
בבבא קמא .לדיון בעמדתם ,ראה :הרב ירוחם פישל פערלא ,שם ,עמוד  ,96ובדיון להלן בעניין
התענית.
4,0שו״ת הרשב״א ,חלק א ,סימן תרטו.
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להרע לעצמו היינו נשבע שלא יאכל ,ותדע לד מדקבעי הרעה אוזרים היכי דמיא
ומאי דקאמריע כל להרע לעצמו אלא דמשום דלעצמו ליכא אלא נשבע שלא יאכל׳.
הר״ןיי* חולק על הראשונים לעיל ,בפרשנותה של הברייתא ,אך גם הוא סבור

שהאיסור לחבול בעצמו ,הוא איסור תורה .הריץ מעלה עיקרון ,לפיו שבועה יכולה

לחול אפילו על איסור דאורייתא  -אם האיסור לא נאמר במפורש בתורה ,אלא נלמד
מדרשא:

יונ״ל שאין אנו צריכים לכל זה דאפילו לרבי יוחנן דאמר חצי שיעור אסור מן התורה,
שבועה חלה עליו ,דכל דליתיה מפורש מן התורה בעשה או בלא תעשה לא מקרי
מושבע ועומד לענין שלא תחול שבוע׳ עליו .ויש לי ראיה לדברי מדאמרי׳ לקמן

בפרקין דנשבע להרע לעצמו חייב משום שבועות בטוי ,והרעת עצמו דומיא דהרעת

אחרים היא דהיינו אכה את פלוני ואפצע את מוחו ,והכי אמרי׳ בבא קמא בפ׳
החובל ,ובכה״ג בעצמו אינו רשאי ,דהכי תנן בפ׳ החובל שחובל בעצמו פטור אע״פ

שאינו רשאי ,ומוכחינן התם בפ׳ החובל בגמי דאינו רשאי מדתני רבי אלעזר הקפר
ברבי אומר ,מה ת״ל וכפר עליו מאשר חטא על הנפש ,וכי באיזו נפש חטא מפני
שציער עצמו על היין ,אלמא אע״ג דאסור מן התורה לחבול בעצמו ,כיון דלאו עשה

ולא תעשה הוא בהדיא ,אלא מדרשא אתי ,חילא שבועה עליה ,ולא שיהא רשאי
לחבול בעצמו אף על פי שנשבע ,דהא אפילו דרבנן דוחה של תורה בשב ואל תעשה,

כל ש pאיסור של תורה ,שאין אומרים לו לאדם עמוד וחטא בידים לקיים שבועתך,
אלא דאם לא חבל בעצמו חייב קו~בן שבועה כיון שאין באיסור חבלה לא תעשה

מפורש ,הכא נמי בחצי שיעור אע״ג דלרבי יוחנן אסור מן התורה ,מ״מ כיון שאין בו
לאו מפורש אלא מדרשא קאתי כדאיתא בפי בתרא דיומא ,אם נשבע לאוכלו ולא

אכלו חייב  pipשבועה אף על פי שאין רשאי לאכלו ,וכמו שכתבנו׳412.

לדעת הר״ן ,גם הרי״ף וגם הרמב״ם סבורים כשיטתו ,ולמרות שאיסור החבלה הוא
מדין תורה ,השבועה חלה עליה .הר״ן מסביר גם את הניסוח בברייתא ,לשיטתו זו.

על כל זאת ,כותב הר״ן ,שם ,בהמשך דבריו:

י’ 4׳חידושי חר״ף ,שבועות ,בג ע״ב ,ד״ה ׳דמוקים׳.
הריין חוזר על תפיסה מחודשת זו במקומות אחרים ,ראה :שבועות ,יא ע״א בדפי הרי״ף ,ד״ה
׳אביא׳! שם ,י ע״א ,ד״ה ׳מלקיף; נדרים ,ח ע״א ,דייה ׳הא׳.
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׳וט מצאתי לר״נ£מז״ל בפ״ה מהלכות שבועות 415כדברי ,שכתב שאוכל פחות

מכזית נבלה וטרפה חייב בשבועה .אלא שעדיין אינו מסתפק באותה ראיה שהבאתי,

דדילמא כי מרביע לקמן הרעת עצמו היינו משום דסבירא ליה לההוא תנא דלקמן
דאדם רשאי לחבול בעצמו ,וכדקני בההיא ברייתא דלקמן ,שהרשות בידו דפלוגתא

נינהו וכדאיתא בפי החובל ,אבל לדידן דקיימא לן דאין אדם רשאי לחבול בעצמו
וכסתם מתניתין דבפי החובל ,לעולם אימא לן דנשבע לחבול בעצמו פטור משום
שבועת בטוי ,אלא שראיתי לו לר״מ במז״ל שפסקה אפילו לדידן דקיימא לן דאין

אדם רשאי לחבול בעצמו ,דאלמא סבירא ליה לרב ז״ל דשהרשות בידו כולל שני

דברים ,לומר שהוא ברשות עצמו להרע לעצמו מה שאין p

בהרעת אחרים ,וכפשטא

דברייתא דלקמן ,וכולל נמי שהוא מותר וכדמשמע בפי החובל ,ואע״ג דבמותר לא

קיימא לן חכי דמתניתין דהחובל פליגי ,בעקר דינא דבהרעת עצמו קיימא לן דחייב,
כיון דלא אשכחן תנא ולא אמורא דלימא בהרעת עצמו דפטור ,שכך כתב הרב ז״ל

בפ״ה מהלכות שבועות 414נשבע להרע לעצמו כגון שנשבע שיחבול בעצמו אע״פ שאינו

רשאי שבועה חלה עליו ואם לא הרע חייב משום שבועת בטוי 4,5.ו pנראה לדעת
הר״ר אלפס ז״ל שכתב בהלכותיו 416ההיא ברייתא דלקמן דמרבינן הרעת עצמו,

וכתב משנתנו שבפרק החובל כפשטה 417,ונראה שהם סומכין על מה שכתבתי כנ״לי.

ד .מקור האיסור
הסוגיה בבבא קמא ,למדה על מקורו של האיסור ,מדברי רבי אלעזר הקפר ,על כך
שנזיר נקרא חוטא ,כי ציער עצמו מן היין .יתכן שזהו המקור הנורמטיבי היחיד של

 4,3הלכה ח :׳שבועה שאוכל פוזות מכזית נבלה וטרפה חייב בשבועה׳.
4,4הלכה יו :׳נשבע להרע לעצמו כגון שנשבע שיחבול בעצמו אע׳׳פ שאינו רשאי שבועה חלה עליו ואם
לא הרע חייב משום שבועת ביטוי .נשבע להיטיב לאחרים הטובה שבידו לעשותה כגון שידבר עליו
לשלטון או יכבדנו שבועה חלה עליו ואם עבר ולא עשה חייב משום שבועת ביטוי׳.
’ 41חרדב״ז על הרמב״ם ,שם ,כותב :׳נשבע להרע לעצמו וכו׳ .אע״ג דאמרינן בפרק החובל (צא ):שאין
אדם רשאי לחבול בעצמו מדרשא אתיא וכן כל מידי דלאו מפורש בהדיא לא נקרא מושבע מהר סיני
לעניו שלא תחול עליו שבועה אע״ג דעבר אדאורייתא דומיא דחצי שיעור כז־כתיבנא לעיל (ה״ז)׳.
4,8שבועות ,יא ע״א.
4,7בבא קמא ,לב ע״א.
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האיסור ,אלא שאז אינו כלול באיסור ידוע אחר ,ואין גם עליו ןב מלקות 4,8.ניתן

לטעון ,שלאחר מסקנת הגמרא ,שהוכיחה ממקור זה קיומו של האיסור מדין ונורה
 -חוזר האיסור להילמד ממקורות ידועים ,שנדחו בהוה אמינא ,בדיון בגמרא.

כאמור לעיל ,בתוספתא בבבא קטא נכתב ,שאיסור החבלה מקורו ב ־ ׳ואך את דמכם

לנפשותיכם אדרוש׳  -מקור שנדחה בהוה אמינא של הגמרא ,בטענה שאולי דן רק
באיסור איבוד עצמו לדעת.
ה׳ספר חסידים׳ 419,מביא את נוסח התוספתא:

׳כשם שחייב אדם על נזקי חבירו כך חייב על נזקי עצמו שאם הוא עצמו סרק ושרט

בפני עצמו ומתלש בשערו [ )...פטור מדיני אדם ודינו מסור לשמים שנאמר (בראשית
ט׳ ה׳) ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש׳.

כך עולה גם מדברי ה׳חות יאיר׳ ־42°
׳ותק במשנה [בבא קמא צ ]:החובל בעצמו אע״פ שאינו רשאי פטור ,ולמה לא יורשה

שהרי מחיל לנפשיה ,מכל מקום הקפידה תורה ואמרה ונשמרתם לנפשותיכם׳.
מדברי הר״ן לעיל ,עולה שהאיסור לחבול בעצמו נלמד רק מהדרש של רבי אלעזר

הקפר ,ולא מפסוק ,ל pחלה עליו השבועה .במקום אחר 421,הר״ן מדגיש זאת,
בהשוואה לדין ההורג את עצמו:
׳דאע״ג דהנשבע לחבל בעצמו חיילא עליה שבועה משום דלא אתי אלא מדרשא כמו

שכתבתי בחדושי אפ״ה נשבע להמית את עצמו נשבע הוא לעבור על דברי תורה ממש
דמקרא מלא דבר הכתוב ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש וכדאמריע עלה בהחובל

(דף צא ):ודלמא קטולא שאני א״נ מהשמר לך ושמור נפשך מאד כדאמרינן במקלל
עצמו לקמן בפרק שבועת העדות (דף לו).׳.

מניסוחו של הרמב״ם ,בהלכות חובל ומזיק 422,המובא לעיל ,נראית אפשרות לפיה

החובל בעצמו ,עובר על איסור בל תוסיף:

מתוספות ,בבא קמא ,צא ע״ב ,ד״ה ׳ההובל׳ ,נראה שפטור ממלקות :׳החובל בעצמו אע״פ שאינו
רשאי פטור .תימה מאי חיוב שייך ואי פטור ממלקות קאמר ע׳׳כ הקוצץ נטיעותיו אע״פ שאין רשאי
פטור לאו היינו פטור ממלקות דהא חייב משום קוצץ אילנות טובות ואזהרתיה מאותו לא תכרות
כדאיתא בפי בתרא דמכות (דף כב).׳; וכן ברשב״א ,שם ,ד״ח ׳החובל׳.
הוצאת ׳נתיבה׳ ,סימן תרעו.
420
שו״ת ׳חות יאיר׳ ,חלק ב ,סימן קסג.
421
שבועות ,דף י ע״א בדפי הרי״ף ,ד״ה ימלקין׳.
422
ה ,א.
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יאסור לאדם לחבי 'ץין בעצמו בין בוזבירו .ולא החובל בלבד אלא כל המכה אדם

כשר מישראל [ ]...דרך וציון הרי זה עובר בלא תעשה .שני לא יוסיף להכותו .אם
הזהירה תורה שלא להוסיף בהכאת חוטא קל וחומר למכה את הצדיק׳.

אפשרות כוספת ,היא לכלול את האיסור באזהרה - 423ירק השמר לך ושמר נפשך
מאדי .אזהרה זו ,היא האיסור המעגן את חיובו של המקלל עצמו 424:
׳והמקלל עצמו וחבירו כוי :אמר רבי ינאי ודברי הכל (רש״י :ידלא תימא הואיל וקרא

יתירא הוא לרבות תניהו עוין לרבות אף המקלל עצמו וחבירו אלא דוקא קאמר רבי
מנחם לרבות מקלל אביו שהוא בסקילה כמברך את השם אבל בעצמו וחבירו דלאו

בעלמא הוא לא תילף מהכא׳) עצמו דכתיב רק השמר לך ושמור נפשך מאד כדרבי
אבין אמר רבי אילעא דאמר כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה

 425424לא תקלל חרש (רש״י :ומריבנן מיניה בסנהדרין [דף סו ).כל שהוא
דכתיב
*
וחבירו

בעמך׳)׳.
ניתן היה לטעון ,שהמקלל עצמו ,בהתחשב בחומרת הדבר ,שקול להורג עצמו  -ולכן

לא ניתן ללמוד ממקור זה דבר על איסור החובל עצמו .אך התוספות 426מזהים בין

איסור המקלל לאיסור החבלה בעצמו:

׳ושמור נפשך מאד .תימה דבקללה ד״ה חייב ובחובל עצמו איכא פלוגתא (ב״ק צא):

חבלה נמי תיפוק ליה מהאי קרא או מוהשמרו מאד לנפשותיכם׳.
התוספות תמהים על כך שישנה שיטה תנאית ,לפיה מותר לאדם לחבול בעצמו -
 - 427גם על איסור החבלה? לדעת
מדוע לא לומדת מהמקור של המקלל עצמו428

התוספות ,ניתן היה ללמוד ממקור זה של המקלל ,גם לגבי איסור החבלה בעצמו,
וגם ללמוד על כך מהכתוב ־ ׳ונשמרתם מאד לנפשותיכם׳ 426.התוספות נשארים

ב׳צריך עיון׳ בשאלתם זו429.
”* דברים ,ד ,ט.
424שבועות ,לו ע״א .הגמרא נסבה על האמור במשגה ,שם ,הדנה בסוגי הכעויים הרלוונטיים לשבועה,
ולקללה :׳המקלל עצמו וחבירו בכולן עובר בלא תעשה׳.
425ויקרא ,יט ,יד.
424שם ,ד״ה ׳ושמור׳.
427ניתן להניח שגם אם מקלל עצמו שימות ח״ו ,זה לא שקול להריגה ממש.
424דברים ,ד ,טו :ונשמרתם מאד לנפשתיכם כי לא ראיתם כל תמונה ביום דבר ד׳ אליכם בחרב מתוך
האש׳.
 428בשו״ת המהרי״ט ,חלק ב ,שאלה ח (תשובה שתידון אי״ה להלן) ,נכתב :׳וכ״ת לסגף עצמו מי שרי
והתנן בס״פ החובל החובל בעצמו אע״פ שאינו רשאי פטור ומייתי לה מבל תשחית דמיירי בממון
וכ״ש בל תשחית דגופא׳; הרב ירוחם פישל פערלא ,שם ,דן בהרחבה ובפירוט בשאלת חיוב המלקות
למקלל עצמו ,ולחובל בעצמו ,ובמקורות המבססים איסורים אלה .בין השאר ,הרב פערלא מעלה
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ניתן להניח ,שהסיבה שהגמרא בבא קמא ,לא הביאה את הכי ׳ץ של המקלל ,היא
מתוך הבנה אפשרית לפיה הפסוק ׳השמר לך ,מתייחס לאיסור להרוג  -והמקלל את

עצמו ,שקול להורג את עצמו .אך לאחר שהגמרא מצאה מקור האוסר לחבול בעצמו
 -ניתן ללמוד על האיסור גם מ׳השמר לך.

לפי זה ,השיטה התנאית המתירה חבלה בעצמו ,תטען שאיסור המקלל עצמו ,הוא

דין בנפשות ,ול pגם נלמד מהפסוק בו נכתב ׳ושמור נפשך ,או שלפי שיטה זו  -מותר
לאדסגס לקלל עצמו ,והיא חולקת על דין המשנה 450.אם האיסור לחבול בעצמו,
נלמד גם מ׳השמר לך׳  -יעבור על ׳לא תעשה׳ ,כאמור במשנה ,ויהיה חייב עונש

מלקות45,.

אפשרות שמקורו של האיסור לחבול בעצמו ,הוא מילא תשחית׳ ,כפי ההוא אמינא של הגמרא בבבא
קמא .חרב פערלא כותב ,שאם האיסור הוא מ׳ואך את דמכם לפשותיכם אדרוש׳  -הוא מחייב גם את
בני נח.
”* היתומים׳ ,סימן כז ,אות א ,כותב כך:׳ ).. Jאבל באמת מ״ד בב״ק דחובל בעצמו רשאי אף מקלל
בעצמו ס״ל דרשאי כקושית התו׳ דמ״שי.
”* חרב ירוחם פישל פערלא ,שם ,עמוד  ,92עומד על היחס בין המקורות לאיסור חבלה בעצמו :׳עפ״מ
דקשח לכאורה לפי׳ ו אמאי לא מייתינן בסוגיא דפרק החובל שם מהך מתניתין דפרק שבועת העדות
דאין אדם רשאי לחבל בעצמו .מדתנן דהמקלל עצמו עובר בליית .אלא דבאמת לק״מ דהתם בעי
לאשכוחי מאן האי תנא זס״ל אין אדם רשאי לחבל בעצמו .וא״כ ממתניתין דהתם דקתני סתמא לא
חוה מצי למשמע מידי .והא דאיצטריך ר״א הקפר שם להביא ראי׳ דאין אדם רשאי לצער עצמו
מקרא דוכפר עליו וגו׳ .ולא טייתי מקרא דהשמר לך ושמור נפשך .ג״כ לק״ם .דמקרא דשמור נפשך
לא הוח שמעינן אלא הכאה וחבלה וכיו״ב .אבל ישיבה בתענית לא הוה שמעתן אם לא קרא דוכפר
עליו מאשר חטא וגוי .דהשתא שמעתן דגם צער כזה הוא בכלל קרא דשמור נפשך .תדע לך דהרי
כדפריך התם בסוגיא דב״ק מדתניא להרע או להטיב מה הטבח רשות אף הרעה רשות אביא נשבע
להרע לעצמו ולא הרע .ושמעתן מינה דמותו־ לחבול בעצמו .ומשני אמר שמואל באשב בתענית עיי״ש.
הרי דבעי למימר דאפי׳ למ״ד אין אדם רשאי לחבל בעצמו מ״מ לישב בתענית שרי .וא״כ אף אנן נימא
חכי לר״א .דמקרא דשמור נפשך לא הוה שמעינן ישיבה בתענית .אי לאו דגלי קרא דוכפר עליו מאשר
חטא .וגם אין להקשות מדאיצטריך התם בברייתא למילף מקרא דאך את דמכם לנפשותיכם אדרוש
ודריש ר״א מיד נפשותיכם אדרוש את דמכם .ובעי התם לאוכוחי מינה דס״ל לד״א אין אדם רשאי
לחבול בעצמו .אלא דדחי לה דילמא קטלא שאני .והשתא למה לי הך קרא .ותיפוק לי׳ מקרא דהשמר
לך ושמור נפשך .דלק״ם דיי׳ל דאיצטריך למיסר אפי׳ לב״נ דלזח ולזה נאמרה .דהרי הך קרא גבי ב״נ
כתיב .ובלא״ה י״ל דאי לאו חך קרא לא הוה שמעתן מקרא דהשמר לך וגו׳ אלא חובל בעצמו ממש.
ולא קללה דדיבורא בעלמא .אלא דאחר דגלי קרא דאך את דמכם וגו׳ למצער עצמו בפועל .שוב
מוקטינן קרא דחשמר לך וגו׳ גם לקללת עצמו .מיהו ז״א דחא אכתי י״ל דאיצטריך קרא דהשמר
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פרק שני

איסור החבלה בספרות בשו״ת

איסור החבלה ,בא לידי ביטוי מעשי בספרות השו״ת של ראשונים ואחרונים.

השאלות מתייחסות לתחום הממון ,או האיסור והיתר ,כגון :האס מותר לשעבד
עצמו לפריעת חוב; האם מותר לאדם לאסור על עצמו בנדר ,בשר ויין כדי לחייב
עצמו לעלות לארץ ישראל; האם מותר לאשה לעבור ניתוח לצרכי ייפוי .שאלות

פרקטיות אלה ,מעמידות למבחן את היקף איסור החבלה בעצמו ,וההשלכות

המעשיות המעמידות את גבולות בעלות האדם על גופו.

א .אי קבילות הוראה והתרת גרר של צער  -הר״י מיגאש
האיסור לצער עצמו ,בא לידי ביטוי הלכתי ותיאורטי ,בתשובת הר״י מיגאש 422.הר״י

מיגאש הורה לבטל נדר ,האוסר על הנודר בשר ויין ,ובתוך הדיון ,מגדיר את הבסיס
התיאורטי לאי קבילות ההודאה בתחום הענישה.

הר״י מיגאש ,נשאל על הלגיטימיות של נדר ,באדם שנדר שלא יאכל בשר ולא ישתה

יין ,עד שיעלה לארץ ישראל־
׳ראובן רצה לעלות לא״י ונדר שלא יאכל בשר ולא ישתה יין עד שיעלה לא״י חוץ
משבתות וי״ט .יורנו רבינו אם ראובן זה עבר בהיותו נודר ואם יש לו בו היתר אם
לאו :תשובה .מי שנדר זה עבר על דברי תורה וכל יום שהוא עומד בנדרו הוא עובר

וחוטא נפשו והתורה לא התירה לאדם שיצער עצמו ואין הפרש בין מי שמצער נפשו

למצער נפשיה בפועל ולמיקם עלה בלאו וללקות ועכצ״ל דגם בלא שו□ הוכחה שמעינן מינה תרתי.
ועכ״פ לק״מ דבלא״ה ניחא כדכתיבנאי.
 431רבי יוסף הלוי אק מיגאש ,מגדולי הראשונים ,לפני כתשע מאות וחמישים שנה ,בספרד ,תלמידו
של הרי״ף ,בשו״ת הר״י מיגאש ,הוצאת מכון ׳לב שמח׳ ,סימן קפו.
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או מי שמצער חבירו .ולסיבה זו אין האדם חייב במה שמודה

עצמו במה שהוא

חייב מיתה או מלקות כמי שחייב במה שמודה על עצמו ממון .וכבר אמרו ז״ל (נדרים

י ,א) במה שאמר הכתוב בנזיר וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באיזו נפש חטא
אלא שציער עצמו מן היין ,ואם נקרא חוטא מי שציער עצמו מהיין בלבד כ״ש

שיקרא חוטא מי שהוא מצער עצמו מן היין ומן הבשר .והראוי שישאל בנדר זה
לחכם מומחה ויתיר אותו לו או לג׳ ת״ח ואע״ג דאינם מומחין .והפתח שיפתח
לעצמו הוא שאם היה יודע שהתורה לא תתיר לו זה לא היה נודר .ויודיעו את הנודר

הזה מה שאמרו רז״ל (נדרים ס ,ב ).על הנודר שהוא כאלו בנה במה והמקיימו כאלו

הקריב עליה קו־ט ,וראוי מהר להודיעו זה וישאל על נדרו ויותר לו כפי מה שגזרה
התורה וט הלכתא׳.

כמו הר״ן בהערה לעיל ,גם הר״י מיגאש סבור שהאיסור לחבול בעצמו ,הוא איסור

דאורייתא .לכן ,מי שנדר שלא לאכול בשר ולא לשתות יין  -למרות שמניע הנדר הוא
לזרז עצמו לעלות לארץ ישראל  -עובר בכל יום על איסור תורה ,ועליו להתיר את
נדרו .כי אין הבדל בין המצער עצמו למצער את חבירו.
בדברי הר״י מיגאש באה לידי ביטוי עמדה מחודשת ,שאיסור התורה לצער עצמו,

היא ההצדקה התיאורטית להלכה ,לפיה הודאתו של אדם אינה קבילה ,בכל הנוגע

לעונש מיתה ומלקות .תפיסה זו ,משקפת באופן מובהק ,את אי הבעלות של האדם

על גופו  -כשאפילו בקיום סיבה אובייקטיבית מוצדקת לענישה ,האדם אינו בעלים

על עצמו להביא עליו עונש הריגה או חבלה  -כי אינו בעלים על גופו  -והודאתו אינה
קבילה.
אם היה מותר לאדם להרוג את עצמו ,או לחבול בעצמו ,ניתן היה לקבל את
הודאתו m,המביאה עליו עונשים אלה .לעומת זאת ,הודאה בחיוב ממון מחייבת -

כי האדם בעלים על ממונו ,ויכול להביא על עצמו חוב 454.ההסבר הוא גם בכן,

שאדם ביחס לגופו  -נחשב אחר .וכשם שהודאתו של אדם על אחר ,אינה מתקבלת,

“* לפי הר״י מיגאש ,יתכן שלדעה התגאית הסבורה ,שאדם יכול לחבול בעצמו  -ואולי אף להרוג את
עצמו  -ניתן היה לקבל הודאת פיו של אדם ,גם בתחום העונשים.
“* חר״י מיגאש הקדים בתיאוריה זו ,את הרדב״ז ,הלכות סנהדרין ,יח ,ו :׳ואפשר לתת קצת טעם
לפי שאין נפשו של אדם קניינו אלא קניו הקב״ה שנאמר (יחזק׳ יה) הנפשות לי הנה ,הילכך לא תועיל
הודאתו בדבר שאינו שלו ומלקות פלגו דמיתה הוא אבל ממונו הוא שלו ומשום חכי אמו־ינן (ב״מ ג:
וש״נ) הודאת בעל דין כמאה עדים דמי וכי היכי דאין אדם רשאי להרוג את עצמו (רוצח פ״ב ה - 3:ג
וש״ס כן אין אדם רשאי להודות על עצמו שעשה עבירה שחייב עליה מיתה לפי שאין נפשו קניינו .ועם
כל זה אני מודה שהוא גוירת מלכו שלעולם ואין להרהר׳.
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כך גם הודאה על ץ.ו ,אינה מתקבלת 435.ההוכחה שהצער שהביא על עצמו הנודר
הוא משמעותי ,היא מעצם מקור האיסור  -הנזיר שציער עצמו מן היין ,ונקרא חוטא

 -קל וחומר למי שציער עצמו מבשר ויין.

ב .מאיסור למתנות על תפישת גופו  -שו״ת מריב״ש
ביטוי נוסף לאיסור על האדם לצער עצמו ,הוא בתשובת וזריב״ש 436 ,המכריע שאין
האדם בעלים להתנות להיות נתפש בגופו ,אם לא שילם חוב כספי .הריב״ש מתייחס

לשאלה הבאה:
׳ראובן שלוה משמעון ונתחייב לו בקנין בכל תוקף בתפישת הגוף .ועוד שעבד עצמו

ליתן מטלטלין בני חורין לחק אלפאר״דא .וחק זה נהוג במלכות ארגון שאם אין לו
מטלטלין בני חורין שהוא נתפש בגופו .ועתה שמעון המלוה תבע חובו מראובן הלוה

ונמצא שאין לו מטלטלין בני חורין שהוא נתפש בגופו .ועתה שמעון המלוה תבע חובו
מואוק הלוה ונמצא שאין לו ,בקש שיהיה הלוה נתפש בגופו כפי החיוב שנתחייב לו.

והלוה טוען שאינו מן הדין שיהיה נתפש בגופו ,כי לא מצינו זה בדין תורה שיהיה

אדם מישראל נתפש בגופו על שום שעבוד .ושאלת הדין עם מיי.

הרב ירוה□ פישל פערלא ,שם ,בעמוד  89והלאה ,מאריך בדיון ,בהיבטים שוני□ של תשובת הר״י
מיגאש .לרש״י ורמב״ם ,שיטה שונה מזו של הר׳יי מיגאש ,בעניין קבילות ההודאה העצמית .רש״י,
יבמות ,כה ע״ב ,ד״ה ׳ואין אדם משים׳ ,מתייהס לדברי רבא  -׳אד□ קרוב אצל עצמו ואין אד□ משים
עצמו רשע׳ ,ומעלה את הקושי באי קבילותה של ההודאה :׳ואין אד□ משים .את עדותו עדות אצל
עצמו ליעשות רשע והא דקי״ל (ב״מ דף ג ):הודאת פיו כמאה עדי□ דמי הנ״מ לממונא אבל לקנסא
ולעונש מלקות וליפסל לא׳; רש״י ,קידושין ,סה ע״ב ,ד״ה ׳הודאת׳ ,מסביר שזו גזירת הכתוב
שהתורה האמינה אד□ בהודאתו ,למרות שהוא נוגע בעצמו :יהודאת בעל דין כמאה עדים .דכתיב
(שמות כב) אשר יאמר כי הוא זה הרי שסמך על מקצת הודאתו׳ .כך מסביר התשב״ץ ,הוצאת ׳מכון
ירושלים׳ ,חלק א ,עניין עו ,את דברי רש״י אלה :׳שגזירת מלך הוא להיות דבר שבממון בשני עדים,
או בהודאת פיה□ שהיא כמאה עדים מגו דאי בעי יהיב או מפגי טע□ אחר או מגזרת מלך ג□ כן,
וכדילפינן מכי הוא זה וכדפירש רש״י ז״ל בפרק האומר בקדושין׳; הרמב״ם ,הלכות סנהדרין
והעונשין המסורים להם ,יח ,ו ,מסביר ,שלמרות שבהודאתו אד□ חב לעצמו ,וצריך היה להאמין
לדבריו בבל תחום ,גזירת הכתוב היא שלא להאמין לו :יאבל הסנהדרין אין ממיתין ולא מלקין
המודה בעבירה ,שמא נטרפה דעתו בדבר זה ,שמא מן העמלין מרי הנפש המחכים למות שהן תמיד
תוקעין החרבות בבטנם ומשליכין עצמן מעל לגגות כך זה יבוא ויאמר דבר שלא עשה כדי שיהרג.
וכללו של דבר גזרת מלך היא׳.
 456רבי יצחק בר ששת ,לפני כשש מאות וחמישים שנה ,בספרד וצפון אפריקה ,תלמיד הר״ן ,שו״ת
חריב״ש ,הוצאת ׳מכון ירושלים׳ ,חלק ב ,סימן תפד.
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בתשובתו ,הריב״ש טוען שאדם אינו בעלים למחול על צערו ,ובר ןוריה זו ,מגדיר גם
הלכות אחרות בתחומי הלכה שונים ־ מהן מביא ראיה לשיטתו:
׳תשובה .הדין עם וא £1הלוה שאין אדם יכול לשעבד עצמו ולהתנות להיות נתפש

בגופו .כדאמרינן בפ״ק דקדושין 437גבי המקדש את האשה ע״מ שאין לך עלי שאר
י "כסות ועונה רבי יהודה אומר בדבר שבממון תנאו קיים ,הא בדבר שבגוף אין תנאו

קיים .ופי׳ המפרשים ז״ל 438דבר שבממון שאר כסות ,דבר שבגוף עונה ,לפי
שמצטערת בגופה במניעת העונה .ובכאן נמי להיות נתפס בגופו איכא צערא דגופא,
ואינו יכול להתנות בו .ועוד דאפילו בממון המתחייב מחמת צער הגוף שקיל וטרי
בגמרא בבבא קמא בסוף פ׳ החובל אס אדם מוחל על צערו או לא  .ואע״ג דמסקינן

התם דכל שאמר לו בפירוש ע״מ לפטור ,או בלאו כמתמיה שהוא כהן פטור ,וכדתניא
הכני פצעני ע״מ לפטור .יש לאו שהוא כהן ,יש הן שהוא כלאו .מ״מ זה אינו אלא
לענין פטור הממון וחיובו כשהכהו ופצעהו ,אבל שיוכל להכותו ולפצעו לכתחלה

ולעבור עליו בלאו של מכה חבירו ,דאזהרתיה מקרא דארבעים יכנו ולא יוסיף ,מפני
הרשות שנתן לו זה ,הא ודאי לא אפשר [ ]...אלא ודאי בין בראשי אברים בין בצערו
לא אמרו שאדם מוחל עליהם אלא לענין הממון המתחייב עליהן החובל ,אבל שיוכל

אדם להתנות שיצערוהו בגופו ומפני זה יכפוהו ב״ד בצער ההוא זה אינו .ועוד דאפילו
פועל קיי״ל שיכול לחזור בו אפי׳ בחצי היום 439משום דכתיב כי לי בני ישראל עבדים

ולא עבדים לעבדים ,ושמין לו מה שעשה ,ואע״פ שנשכר לכל היום ,לפי שאין תנאי

מועיל לעבוד בגופו על כרחו ,אע״פ שהיא מלאכת אומנותו הרגיל בה .אין צ״ל שלא
יועיל תנאי שיהיה במסגר אסור ובבית כלא יושבי חושן׳440.
יט ע״ב :׳והתניא האומר לאשה הרי את מקודשת לי ע״ם שאין לך עלי שאר כסות ועונה ה״ז
מקודשת ותנאו בטל דברי ר״מ רבי יהודה אומר בדבר שבממון תנאו קיים׳.
 488רש״י ,בבא מציעא ,נא ע״א :׳ר׳ יהודה אומר בדבר שבממון .כגון שאר כסות ניתן למהילה והרי
מחלה אבל עונה שהיא צער הגוף לא ניתן למהילה׳.
439בבא קמא ,קטז ע״ב.
 440הריב״ש מוסיף ,שגם מצד הדין של ׳מסדירן לבעל חוב׳ ,בבבא מציעא ,קיג ע״ב ,שמשאירים לו
אוכל ,כלים ,בגדים וכלים ,וכלי אומנות  -כל שכן שלא ניתן לתפסו ,ולמנוע ממנו להשתדל לפרנסתו.
הריב״ש דוחה את טענת המלוה ,שתפישת הלוה מותרת מכח דינא דמלכותא דינא ,כי דין זה חל רק
באלנ׳רד״א ,ומדין התורה אין התנאי הזה מועיל .הריב״ש מספר שרצה לבטל תקנת קהל בעירו ,על
תפישת הלווה כשנתחייב כן ,ואפילו ללא חיוב ,לתפשו על כל תביעה שיתבעוה  -כי התקנה שלא כדין
תורה .לבסוף הניחם על המנהג ,כשנאמר לו שהתקנה נעשתה ל׳תקנת השוק מפני הרמאין ושלא לנעול
דלת בפני לוין׳ ,עוד כותב הריב״ש ,שאם הלוה מוחזק שיש לו רכוש ,אלא שמבריחו ,בית דין יכול
לאסרו ולהכותו בגופו ,אפילו לא נתחייב על כך (כאמור בכתובות ,פו ע״א ,ובמועד קטן ,טז ע״א) .אבל
אם אין ללוה נכסים ,אסור לתפשו בגופו  -אפילו אם התחייבותו לתפישה היתה מועילה מן הדין ,כי
אפילו לעבור בפנ«ו אסור ,שלא להיות לו כנושה (בבא מציעא ,עה ע״ב) .רק אם הלוה נשבע לשים עצמו
בבית הסוהר ,עד שיפרע וזובו  -תופשים אותו כדי שיקיים שבועתו; גם הרא״ש ,בשו״ת הרא״ש,
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לדעת הריב״ש ,ה ^וריה על אי הבעלות של אדם על גופו ,מבססת תחומי הלכה

שונים :ראשית ,הדין שהאשה אינה יכולה למחול על עונתה ,כי יש לה צער בכך,
ואינה בעלים על צערה .כלומר ,התנאי בטל ,לא בגלל הערכה שהסכמתה לא היתה

רצינית ,כי מצטערת בכך ,אלא משוס שאינה יכולה להסכים על כך ,כי אינה בעלים
על גופה ,ולא יכולה לצער עצמה; שנית ,הדין שפועל יכול לחזור בו בחצי היום ־ גם

הוא מבוסס על העיקרון של אי הבעלות על גופו .כיון שאדם אינו בעלים על גופו  -לא
מועיל התנאי שיעבדו בגופו בעל כרחו .כל שכן ,שאדם אינו יכול להסכים ,על הכנסתו

לבית הסוהר ,דבר הכרוך בצער גופו.

ג .תיתד מחבלת ליפוי  -שו״ת ׳אגדית משת'
בכמה תשובות 441,מגדיר הרב משה פיינשטיין את גבולות איסור החבלה  -לאור
מקורותיו של האיסור ,ומשמעותה של החבלה .הרב פיינשטיין דן בעמדתם של
הוצאת ׳מכון ירושלים ,כלל סה ,סימן י ,בתשובה קצרה ,קובע שלא מתן לשעבד גופו ,שהמלוה יעמד
מ או ימכרנו :׳ועל הדבר אשר נסתפקו מ חכמי ברגש אם יהא רשאי שום יהודי מוציא שטר חוב על
יהודי אחר לתפוס גופו בכח אותו שטר חוב אע״פ שיהיה כתוב בשטר שם המלוה .דבר ברור הוא שאם
אין ללוה ממון לפרוע לא יתפוס המלוה גופו של לוה וישתעבד בו או ימכרנו בשביל חובו ,דדוקא
בשביל גנבה הוא נמכר דכתיב ואם אין לו ונמכר בגנבתו ,ודרשו חז״ל בגנבתו ולא בכפילו בגנבתו ולא
בזממו ,וה״ה בגנבתו ולא בחומ .ואפילו אם שעבד גופו לכך אין השעבוד חל על גופו דאם שעבד גופו
למכרו כעבד אין שעבוד זה חל דאין עבד עברי נוהג בזמן הזה .וגם המלוה עצמו אינו יכול להשתעבד
בגופו וכ״ש ליסרו עד שיפרע לו אינו רשאי ,דתנן האומר סמא את עיני קטע את ידי שבר את רגלי חייב
ע״ט לפטור חייב .וא׳׳כ למה יתפשהו ,להשתעבד מ אינו רשאי ליסרו אתו רשאי .וכל זה בחוב שמלוה
אדם לחברו אבל במס המלך נהגו הקהלות לתפוס כל מי שאינו פורע מס המלך ודינא דמלכותא דינא׳.
'** מלבד זו שלהלן ,בשו״ת ’אגרות משה׳ ,חושן משפט ,חלק א ,סימן קג  -׳אם מותר להוציא ממנו
דם להרוחת ממון׳ .בעניו זה ,נשאל הרב פיישנטיין אם מותר לתת דם תמורת שכר ,שלא לצורך פיקוח
נפש ,ולא ידוע אם הדם יגיע לחולה שדוחים איסורים עבורו .בתחילה ,הרב פיינשטיין מביא את
הרמב׳ים הפוסק שאסור לחבול בעצמו ,ואת התוספות  -שגם לצורך אסרו ,אפילו להרווחת ממון,
כאשה שטפחה על ראשה ,ודוחק לחלק בין ריוח קטן לריוח גדול .אלא שמאחר ולומדים על איסור
החבלה ,מחוטא שציער עצמו מן היין ,קשה על תוספות ־ שהיה צריך להיות מותר להרווחת ממון או
לשאר צרכים .אלא שאדם מתאוה יותר להרויח ,מאשר מתאוה ליין .אבל בחובל עצמו שהוא צער
ממש ,לא בגלל חבלה  -התורה אסרה גם לצורך .אך הרב פיינשטיין ,מתיר ,כי הוצאת דם היתה
נהוגה ,לצרכים בריאותיים ,להקל על האדם  -כאמור בשבת ,קכט ע״ב ,וגם היום שאינה נוהגת,
כאמור ברמב״ם ,הלכות דעות ,ד ,יח ,ומאז ,בכלל לא נהוג  -בכל זאת ודאי גם היום יש בזה משום
רפואה ,וההוצאה כמעט ללא צער  -לכן ,הרוצה להקל ,אין למחות בו ׳כיון שהיא סברה גדולה׳; וכן
בשו״ת ׳אגרות משה׳ ,חושן משפט ,חלק ב ,סימן סה  -׳אם מותר לנהוג דייעט ,כשמצטער מזה,
בשביל יופי׳ .הרב פיינשטיין כותב ,שאם נוהג לצורך רפואה ,ודאי מותר ,ואין זה בכלל הצורך שכתבו
התוספות  -שהוא להרוחת ממון או להגדיל צערו על המת  -שהרי הצער מהמחלה ,או מהפחד שיחלה,
גדולים מאלה של הצער שנמנע מלאכול ,ומחליף צער קטן תחת צער גדול .ולא רק שמותר לעשות כך
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התוספות לעיל ,שאוסרים חבלה אפילו לצורך ובעמדה הרםב £המגדיר חבלה רק
בהיותה דרך ׳נציין׳ .בתשובה המפורטת ביותר בנושא 442,הרב פיינשטיין נשאל הא□
מותר לנערה לעבור ניתוח ליפות עצמה  -אם אין לראות בכך איסור חבלה בגופה:

׳נשאלתי בנערה שרוצה ליפות עצמה כדי שיקפצו עליה לקדשה ע״י מה שהמציאו

עתה הרופאים ע״י ניתוח שהוא חבלה בגופה א□ מותרת מצד האיסור לחבול

בעצמו׳.
בתחילה ,הרב פיינשטיין מברר את עמדת התוספות  -האוסרים חבלה אפילו לצורך

 -ומגדיר את עמדתם:

׳והנה בתוס׳ ב״ק דף צ״א ע״ב ד״ה אלא איתא דאסור לחבול בעצמו אפילו לצורך
כהא דאשה שטפחה על ראשה להרויח כאיסר שמן .וא״כ אף שכאן הוא צורך גדול
היאייש לכאורה לאסור דדוחק לחלק בין צורך קטן לצורך גדול כל זמן שלא מצינו

בפירוש .אך הא יקשה ע״ז מהא דמסיק דהאי תנא הוא ר״א הקפר ברבי שסובר
שנזיר הוא חוטא שציער עצמו מן היין וק״ו להמצער עצמו בחבלה ,שודאי מסתבר

שא□ יש לו הנאת ממון או שאר הנאה כשיצער עצמו ולא ישתה יין שלא יהיה אסור,
א׳׳כ גם החובל בעצמו שילפיע מזה אף שהוא מק״ו אין לאסור כשהוא לצורך

הרווחת ממון או לשאר צרכי□ ואיך כתבו התוס׳ שאפילו לצורך אסור לחבול
בעצמו׳.

הרב פיינשטיין מקשה על שיטת התוספות ,האוסרים חבלה לצורך  -והרי המקור

האוסר חבלה ,הואחטא הצער מן היין ,ובדאי מסתבר שאם יש לו הנאת ממון ,או

הנאה אחרת ,שלא יהיה אסור לצער עצמו .ואפילו שאיסור חבלה בעצמו נלמד מקל
וחומר מצער אי שתיית היין  -אין לאסור לצורך.

הרב פיישנטיין מגדיר את משמעותה של החבלה ,וגבולות הצורך המתירים אותה:

 אלא מאותו הדין שאסור לחבול בעצמו ,ולהצטער  -מחויב לנהוג בדייסה שנקבעה לו .אך לגבידייסה לנוי לאשה ,שרוצה להנשא ,או להתחבב על בעלה  -צער זה שקול לצער ממניעת דברים
מתוקים .כי צער זח ,הוא צער ממניעת הנאה ,ושוקלים הנאה כנגד הנאה ,והנאת הנוי גדולה לה יותר.
אבל אם בדייסה מצטערת ברעבון ,למרות שלא יחלה מזה ,זה צער בעצם ,ולא מצד תאוה ,והוא
כהובל בגופו שאסור להרווחת ממון ולשאר הנאות ,ולכן ־ ׳היה נוטה לאסור להרעיב עצמן בשביל נוי
ויופי׳ .אך הרב פיינשטיין מוצא סברה להקל בכך :יאבל הא הזיע במגילה דף ו ע״ב דאיכא לפעמים
שגם רעבון נעשה מצד טוב המאכלים שנמצא שגם צער הרעבון תלוי בתאות אכילה ,שללו מאחר
שבהנהגה לפי הדייעט איכא מדת אוכל שאין להיות בעצם צער רעבון ,וא״כ הוא רק כצער של מניעת
הנאה שאין לאסור כשהיא נהנית בשביל זה מנוי ויופי .ולכן אף שיש טעם לאסור כשיש לה צער רעבון
אם הדייעט הוא רק לנוי ויופי לא בשביל בריאות הגוף ,אין למחות בידם׳.
441שו״ת ׳אגרות משה׳ ,חושן משפט ,חלק ב ,סימן סו.
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׳וצריך לומר שבי

)מונע מלשתות בשביל איזה הריחה לא נחשב כלל מצטער טזה

כיון דהנאתו מהריוח גדולה מצערו דכשישתה ולא ירויח הרי יהיה לו עוד יותר צער

מזה שהפסיד הרוח שהיה משיג כשלא ישתה היין דהא כל הצער ממניעת שתיית יין
הוא רק מצד שמתאוה לזה והרי מתאוה יותר להרויח ,אבל בחובל עצמו שהוא צער

ממש לא מצד תאוה לא מתחלף זה בצער שלא ירויח שהוא רק מצד תאוה להרויח,
ומה שמתרצה לחבול בעצמו בשביל הריוח הוא שמצד רצונו הגדול להרוחת הממון

— רוצה לסבול הצער שזה אסור .וגם לדינא הא לא קיי״ל כר״א הקפר ברבי ומ״מ פסק

הרמב״ם רפ״ה מחובל דאסור לחבול בעצמו ,כדאיתא בהגר״א יו״ד סימן רל״ו

סק״ונ 44א״כ הוא מלמוד אחר ,של pהוא בכל אופן אף לצורך .אבל מ״מ אם לר״א

הקפר ברבי היה צריך לומר דמותר לצורך היה ראיה מיניה לכו״ע כיון שלא מצינו
חולק ,וגם הא ע״ז שאסר ר״ע במתני׳ שאיירי אף לצורך הביא הגט׳ מר״א הקפר

ברבי הרי שגם לר״א הקפר ברבי אסור לחבול בעצמו אף לצורך לכן צריך לומר

כדתירצתיי.
לדעת הרב פיינשטיין ,הפרשנות לעמדת התוספות ,היא זו :קיים הבדל מהותי בין
צער מן היין ,לחבלה .ודאי מסתבר שלצורך ריוח ממון ,יש להתיר להצטער מיין.

זאת ,כי מניעת היין ,היא צער של אי מילוי תאוה ביחס ליין .התאוה לריוח הממון ־

גדולה יותר .מה שאין p

בחבלה ,הצער הוא לא במניעת מילוי תאוה ,אלא צער

׳בעצם׳  -צער גופני העומד בפני עצמו .הרצון שלו להצטער בזה ,כדי להרויח ממון,

אינו רלוונטי ,והתורה אסרה עליו לצער עצמו כך ,אפילו למטרת ריוח .לפי זה ,ניתן
לטעון שיש לאסור גם חבלה לצורך גדול יותר ,כמו יפוי עצמה .אך הרב פינשטיין

הרמב״ם444:4
43
סבור ,שלפי הרמב״ם ,ניתן להתיר .הרב פיינשטיין דן גם בשיטתו של
׳אבל הרמב״ם הא כתב ברפ״ה מחובל באיסור הכאה לאדם כשר מישראל שהוא

במכה דרך נציון ולחד גירסא דרך בזיון עיי״ש ,וא״כ בעובדא זו שהחבלה הוא

ליפותה הרי אינו דרך נציון ובזיון שלא שייך האיסור ואם במכה חברו הוא רק דרך
נציון ובזיון גם במכה בעצמו אין לאסור כשהוא ליפות שאינו דרך נציון ובזיון []...
443על דברי הרמ״א ,שולחן ערוך ,יורה דעה ,סימן רלו ,סעיף ב  -יאבל אם נשבע להכות עצמו אע״פ
שאינו רשאי חיילא שבועה׳  -כותב הגר״א באות ו :׳אע״פ כוי .כיון דלא אתי אלא מדרשא חיילא
עליה שבועה וער״ג בנדרים ח׳ א׳ ד״ה הקמ״ל כו׳ ועבב״ק צ״א ב׳ וקי״ל כמ״ד א״א רשאי כו׳ דסתם
מתגי׳ שם כוותיה ואף דבתענית י״א קי״ל כר״א תענית שאני דהא שמואל גופיה מוקים שם באשב
בתענית .וס׳יל להר״ן דאע״ג דבב״ק שם אמרינן דתנאי היא היינו מש״ש בשבועות אביא נשבע כו׳
שהרשות בידו משמע דמותו־ לגמרי אבל דחיילא ל״פ וצ״ע [וער״ג בחידושיו וע״מ בסי׳ רל״ט ס״ו]׳.
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דהא בין חובל ובין מכה ילפיע מחד קרא דלא יוסיף ,וכיון שמש^לרמב״ס דהוספה

במלקות הוא דרך נציון ובזיון ומזה לא נוכל למילף הכאה שלא בדרך גציון ובזיון
א״כ גם חובל הוא דוקא בדרך נציון ובזיון וקאי התנאי דדרך נציון גם על החובל דלא

שייך לחלק בילפותא מחד קרא?
כלומר ,לפי הרמב״ם הדבר המגדיר חבלה ככזו  -הוא היותה דרך נציון .הגדרה זו,

למרות המשתמע קצת מלשונו של הרמב״ם ,אינה חלה רק על מכה ,אלא גם על

חבלה .זאת כי איסור המכה והחבלה נלמדים שניהם מאותו פסוק של ׳לא יוסיף?

ומאחר והרמב״ם סבור ,שהגילוי של הפסוק לא ניתן להתפרש אלא רק לגבי מלקות
דרך נציון  -שהרי כך ניתנות המלקות ,ואסור להוסיף עליהם  -גם לגבי החבלה,

הנלמדת מאותו פסוק ,הדין כך .אם זה המגדיר את איסור החבלה באחר  -גם ביחס

לעצמו ,יש להגדיר את איסור החבלה כך ,שאינו מותר רק דרך נציון .במקרה הנדון,
שהחבלה היא ליפותה ,הרי היא אינה בדרך נציון ,ומותרת.

הרב פיינשטיין מביא ראיה להגדרת הרמב״ם  -דרך נציון  -מהמעשה עם רב חסדא
בבבא קמא ,ובו מגדיר גבולות האיסור של החבלה:
׳ויש להביא ראיה לשיטת הרמב״ם מהא דאמר בב״ק שם ר״ח כד הוה מסגי ביני

היזמי והגא מדלי להו למאניה אמר זה מעלה ארוכה וזה אינו מעלה מארוכה ואם כל

חובל חייב איך היה מותר לו לילך ביני היזמי והגא בלא בגדים שיחבול בעצמו הא
יעבור אאיסור חובל בעצמו ואף שאינו מתכוין הא היה פסיק רישיה דדוחק לומר
דהיה באופן שלא היה פ״ר ,ולס צריך לומר דהאיסור חובל הוא רק דרך נציון וכיון

שהיה הליכתו לצורך הרי אין זה דרך נציון וליכא האיסור .ונצטרך לומר דלצורך

שאסור הוא דברים שעושה אותם לכוונת צער כהא שמקרע על המת שהוא להצטער

ביותר מצד צערו על המת ורוצה להשחית [.״ 1ועיין בשט״מ ב״ק צ״א ע״ב בשם
הרמ״ה דמהא דר״ח כתב דשמעינן דאדם רשאי לחבול בעצמו ופסק כמותו משום
דבתרא הוא אבל הא יקשה על הרמב״ם שפוסק דאסור אבל הוא כדכתבתי שהראיה

היא רק דלא נאסר אלא בדרך נציון [ )...ולכן נראה מזה שיש להתיר להנערה ליפות
עצמה אף שהוא ע״י הבלה כיון שאינו דרך נציון ובזיון אלא אדרבה לטובתה?

444במסגרת דיון זה ,הרב פיינשטיין מביא מקורות אפשריים גוספים ,מהם למד הרמב״ם את הגדרתו
 ׳דרך נציון?205
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הצורך מגדיר ,בדי״^ךלל ,את החבלה כמי שאינה דרך גציון .לכן ,רב חסדא שהלך

לצורך ,יכול היה לחבול בעצמו .רק אם הצורך נעשה לכוונת צער ,אין זה צורך

המתיר את החבלה4,5.

לדעת הרב פיינשטיין ,במקרה שבפניו ,אפילו ללא ההגדרה המצמצמת של הרמב״ם

בסנהדרין 446,המתירה לבן
445
לאיסור ,ניתן היה להתיר את הניתוח ליפוי ,על פי הגמרא
להקיז דם לאביו .הרב פיינשטיין סבור ,ששני האמוראים שם ,מסכימים שמותר

לאדם להקיז דם לחבירו ,ללא פסוק ,אלא מהציווי  -׳ואהבת לרעך כמוך׳  -שכל מה
שאדם רוצה לעשות לעצמו ,לא שייך לאסרו לעשות לחבירו ,ואין צורך בפסוק שיתיר

זאת .בין השאר ,כותב הרב פיינשטיין ,כך:
יעכ״פ הקרא שמצריך ר״ד בר חיננא הוא למכה אביו אבל למקיז דם לחברו לרפואה

שמותר גם הוא לא יצריך קרא לאו מבעיא להרמב״ם שבלא דרך נציון ובזיון ליכא

הלאו אלא אף אם לא נסבור כהרמב״ם בזה נמי כיון שהוא לטובתו מותר בפשיטות
בלא קרא מצד ואהבת לרעך כמוך שאמר ר׳ מתנא [ ]...אבל ברצון חברו לכו״ע מותר

גם בלא קרא אף אם לא נסבור כהרמב״ם ונאסור חובל בכל אופן כיון שהוא לטובתו
וברצונו מקרא שואהבת לרעך כמוך .וא״כ בנערה ליפות עצמה שהוא לטובתה

וברצונה יש להתיר בפשיטות אף אם לא נסבור כהרמב״ם דבעינן שיהיה דרך נציון

ובזיון׳447.

^אצרחחמ^

 445הרב פיינשטיין מביא ראיה נוספת ,מסנהדרין ,פד ע״ב :׳ובעצם ממה שפשוט לגם׳ דמותר להקיז
דם לחברו ובעי אם מותר  pלאביו ראיה שאיסור חובל שילפינן מלא יוסיף הוא דוקא דרך נציון
ובזיון ולא כשחובל לרפואה ,אבל במכה אביו שנאמר סתם מכה היה מקום לומר דאף לרפואה יהיה
חייב כשאינו סכנה דלידחי מדין פקוח נפש ,וא״כ יש למילף מזה דגם שלא לרפואה אם הוא באופן
שהחבלה הוא לטובתו שאינו דרך נציון ובזיון מותר כדסובר הרמב״ם ,ומוכרחין לומר שמה שהקשה
דיהיה אסור גם אחר למשקל סילוא הוא משום דהאי זהירות מלחבול טפי ממה שצריך הוא נחשב
דרך נציון ובזיון ,כדתרצתי׳ .בהמשך ,מביא הרב פיינשטיין ,ראיה נוספת ,מסנהדרין ,פט ע״ב ,מכך
שהאיש חיה חייב להכות את הנביא מיכה ,כי אין בזה נציון ,שהרי מיכה אמר שזה רצון די ,ולא סתם
רצח לחבול בעצמו .אם אף על פי כן ,היה אסור להכות  -ואם היה מכה את מיכה היה עובר על איסור
תורה ־ הגמרא שם לא היונה צריכה ללמוד שנביא ׳מוחזק׳ שאני ,מאברהם ואליהו ,אלא היה ניתן
ללמוד שמוחזק שאני ,מעצם חובתו לשמוע לציווי מיכה.
446פדע״ב.
447בהמשך ,מביא חרבפיעשטיין ראיה נוספת ,מבכורות ,מה ע״א ,בהיתר לחתוך יתרת :׳וקצת ראיה
יש עוד להביא מבכורות דף מ״ה ע״א שתגן היתה בה יתרת וחתכה ,ואם היה אסור לחותכה הו״ל
למיתני אע״פ שאינו רשאי [ ]...אלא צריך לומר דכיון שהוא לנוי שלכן הוא לטובתו שרוצה בזה ליכא
איסור דחובל והוי מזה ראיה ממש לעובדא דידו שכ״ש בנערה שהיפוי יותר צורך וטובה לה מלאיש
דחא איתא בכתובות דף נ״ט ע״ב תני ר״ח אין אשה אלא ליופי שבודאי יש להחשיב שהוא לטובתה
ומותרת לחבול בשביל להתיפות׳.
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ערך

הלכות דיינים סי׳ ג ד

הדן ויוציא ממק חשוב מעשה ואיי לומר מילי דכדי הן משאיר
כשלא ׳גמר הדק עיי דיין זה הוי נאמרו לשופר ויכתוב ולפויפ
תחתמו ולקמן קימן מיי קכימ הבאתי ראי׳ ברורה להנתיבות
מרשביא פ״ב דכתונות דכיא עיב.

שרר בבכיר שיל בקומה ד׳ מ״ז צווח על כיוצא בזח חיל ומה
יוד שנימל תשלה עמדה ולויחה כמה שנים מרש בקנסדלץ דף
קיז כיש לאלה העוקריס כמה פרשיות וכמס תורה שנע״ע
וקרא עליהם המקרא במיכה נ׳ המתעבים משפמ היינו אותן
שפוסקי! בדיני ממנות שלא עיי דייני תורה או שמושיבים לאשים
לתוך סדינים כדי לערב פסקי נעלי בתים מם דיני סתורה
וסמחחכמיס אל דת לומר לא לכל אדם ולא לכל זיק ולכל מקום

תתל׳ ך׳ ואסור לאדם חכם שישב בדן עד שידע עם מי
יושב ולקמן סימן זיץ ס,׳ איתא דיין שיודע במבירו
ש«א גזלן או רשע אץ לו לסלמרף עמי והקשו דכאן אוסר פד
ראוי לדק  pמיייש.
שידע ושם איש אוסר רק כשיודע שהוא רשע ולפיד כאן מייד
דקני נלאו סכי ולא נצרכה אלא להעדפה כיק דסוא מכס יכול
לדק נעלמו או דקאי אמס יסליק כיז שהם רבים ובו׳ לק מספק
יפרוש ולקוק נצריך לסלמרף איל לפייש רק בודאי וקמכינן
יכול להכותו נניק דכיח פריך מנילע שכלו ימיו
אדונא נחזקס כשמס דלא לימי נעיד לפקידא אעיג דשכיחי
ורבו מקרהב נו לצאת וחבל נו פעור ומשני בעבדא
אינם מסוננים ולא סמכיק אדובא נשכיחי המיעוע כמו שפרשיי
נפיק דחולין דייג לפני! נדיקס הריאה היינו לכחחלס כיק דאפשר ננבא ורנניי משני לאפרושי מאיסור שפחה תו פריך מוקצוחה
לבדוק אבל כשלא אפשר סמכינן ארובא נם נמיעוש דשכיח וסיג כפה איל בשאיי לסליל ובעלה מוכה כל שעה וורמ אסירה
כשצריך לאלשמפי אם לא נקמוך אמב יתעכב הדין ואהה נועל לעשות דין לעצמה והקשה במאזנים למשפע כיון שמכה נעלה
דלת בפני לתן דחא וק התורה לרין שלשה אף במומחי[ ומסקיח ועובר בלאו בכל מכס היינו לאפרושי מאיקולא ואיך אפשל דעיילי
•מיד מומחה ק כותש הסוס׳ נפיק דסנסדרין ריש דף ה׳ ולק בשאיי להציל ותילך דלק בשפחה שנתן לו רבב והוא נרם לו
כאן כסב ואקוד לאדם •חכם לישב .ולקוק כתב אין לו להלשרף או מחמת שהוא בביתו ואינו רוצה לשאת סעק בביתו לשאי
דשם מייל׳ דמצשלף לשיעור ניד כנק בקבלת עדות או באינן להכות לאפרושי עאיקולא אבל זולת זה אינו רשאי לק הניד
מומחין לרבים ורמביס קם»ב מסיק דכתב ואקור לאדם חכם עיייש אך מדסקשס הנתיבות לעיל סימן ג׳ סקיא על קלויח דכחב
שישב נדן מד שידע עם מי ישב שמא •לשרף מם אנשים שאינם דאי שליד וניד כופין צדך מומחץ דסדיימות לאו בני עישוי כורש
סנוניס כונתו דאיל מתחלה לאלשרופי ישני בלאיה רק כשישב חוק׳ והקשה עליו דכל אדם מחרב להפריש מבירו מאיסור כדאמרינן
עמס שמא יצשרט לעמוד למנין ויבאו לצירוף או משוס דעייכ נני נרצע ונמשונב נתינות תירץ דשאני כפיס מל פשה דצריך
מומחה שיע דלא קיל מרש המאזניים ולכאורה לדידי נעי סיס
נמצא נס החכם נכלל קשר בונדיס אמר לשק ליטף.
נראה דלהיות מושל מל חוק לביתו לדך ניד מומחה משאיר
דכא ורירי שצריך לידע שהגונים הם דאינם בעלי
_,״מדוס רעות או נרה דזה שכיח שונא וליכא בזה חזקת בביתו וכדאיתא במנילה דף ייב עיב משימא קרסה נביתיס
פלדשכא ליהוי פלשיי פקיד ונגיד אלא דאיר מס פדך מנרצע
כשרות שהוא עסונדס וכדאמר וצריך שיסית כל היושבים בניד
תיח ודאויס ואקוד לאדם חכם לישב בדין עד שידע עם מי יושב ומקרסב לצאת מביתו לימא בחוץ לביתו אקור למעבד דינא
שמא ישב עם אנשים שאינם הגונים ונמצא נכלל קשר בוגדים לגפשיס וצריך לילך לביד משאיכ בביתו אע*כ על זדם אין לו
סלי דלא ורירי בחשש סקול תדע דשונשו ממרב דקאמר התם ממשלה גם בביתו ומס שהקשה המאזניים נ»כ לא קשה דהא לסיד
נמי דלא היו מקובץ בסעודה אא»כ יודעק מי מיקב עמסן והסם דוקצותס מיירי באיי להליל והוי במקום פקידא ומ*מ לא עניד
גרב לא בחשש פקול לדיין רק בחשש נרה ובעלי מדות רעות דיכא לנפשיה כמלשיי איר תקשי מברייתא דנלצע למילה יאשק
וסיג מיירי לעס דין וכדלקמן סימן זיין ס«יא וריש סימן חיח נעבדא ננבא דמטוס פקידא רשאי להכותו ועיב לסיד פליני
ולקוק קיוק זיין קאמל^ אם יודע נחבילו שהוא גזלן או רשע סברייתוס והיג לחילץ לגביי דהא נם במקום פקידא הוי לאפמשי
מאיקור גזל כיון דלא יהוקן סאיקור אחיכ דמימ קיד כיון דנונע
שזה פקול הוא ויש לו חזקת כשרות ואין לחוש עקפק.
הוא לא עניד דינא לכפשיה ולפי דמשני דמיילי ביכולה להציל
אומר
סקיב בשם סרשיך ח״ב סימן רמו תונע
1
ובמקום פקידא לכיע עניד דנא אפילו יזיז מביתו אף דטגע
רק
להתדיין
לו
שאין
אותר
ואחד
נסת
להתדיין
ריש לאפלושי מאיקולא כשאינו נוגע דאין לך פסידא יוחל מאיקול
בדיני סוחרים שכך המנהג במקום שנעשה הפקק הדין פס וכל ישראל ערבים ועוד דלכאולס קשה הא כל מקום שרוצה
השני כיון דנמנןם שעשו הפקק יש מנהג להתדיין כפי דרך לגזלו הוי לאפלישי מא־סורא אף מוכרח לשלם עיי סביד מימ גם
סקוחלים ולא כפי דיה מנהג מבנול הלכה עיייש ולמיד לא ילדק עימ לשלם אסור כמבואר בפרק סכינס דף קמיך עיב מנול ישיב רשע
לפורש נשוית לשגיא שהניא ביי לקמן קיוק כיו בנשא אשס נזילה •סלם אע*פ שנזלה משלה רשע הוא ואיכ למס לריח אקור
במקום שנהגו לילך בדיני עברם וכל המשא שם אשה כאלו למיעבד דינא לנפשי׳ במקום דליכא פקידא וגס לדג לק משוס
החנה  Pשלא לירש אשתו ונקוף דמיו שכל סקומך בזה לומר דלא מלח ועכצ׳ל משום דנונע ואדם קרוב אצל עצמי ולהפרישו
שמותר משוס דדמיד בכלל למקל כל דיני התולה השלימה ומס
משפחה היינו כשאין רבו מקפיד לולא האיסור וא«כ כשמכה נעלה
לנו לקפלי הקודש המקודשים שחברו לנו לני ואחריו רבינא
ודאי איכפת לס קיד שפיר דנם לאפרושי מאיקולא אק לס לשית
ודא ולמדו את בניהם דאיס לא תהא כזאת בישראל שמא תחגור
אלא דקשס איך חייבה התולה הא יכולה שתאמר שנתכוונה
התורה שק עליהם עכיל ממס זה שייך נס בזת שנהנו רק
להפריש מאיסור אלא דייל שנעלמה מודה ואינה מועכת  pאמצה
בדיני קוחלים מה צורך בלימוד השיק ופוקקים בדיני ממנות
לסיינה ממק •יל הודאת בפ׳ד כמאה מדים אבל אס וקציחס
תלמדו ניניהם דיני קוסריס ומה שאמרו מנהג מנמל הלכה היינו
כפס ממש א״א עיי הודאתם אפילו  b3לעשות תשובת לכפרת
בדבר פלמי ולא לעקור הכל.
עק וכמו ססאליך בתשובת רלביח והביא מהרמביס קוף פחיי
כשידוע
דוקא
המנהג
לדברי לשיך דודאי נמית עיד
מהלכות סנהדרין ואפילו למהר" בי רב שם ייל דוקא מלקוש צעל
שזה ידע מהמנהג ומדש השיך נקימן עיא סיק ליג גופיה לנד מתני מחילתו כממון משאיכ לחקר אבל כדאיתא
על ודש הרשיך במנהג נאמנות וכיב בסיס מיג ובסימן קיא בקיפ החובל דף ליג האומר קמע את ידי נרע לפעור חייב וסאומל
סיס וא*כ צריך שידע מנהג הקוחלים בדי[ זה דאליכ אף שידע סכני עיוו לפעור פעור וא״כ אס וקצותח כפס סיס ממש נרר
שנהגו באותו מקום לדון בדין סוחרים ורוו לא נשתעבד עד איא לומר נשאיי להציל מיי דיא מיירי כיק דלאפרושי מאיקולא
שידע דין זה עלמי שנהגו בו לדין שלא כדית אך ייל דהוי שרי אס כוונתה לכך ממילא א״א לחייבה עיי הודאתה ונזה מס
כקבלו עליהם בני העיר דיינים דלא גוררי כדלקמן סימן ח׳ נעיס מס דקאמר וקצותס אם כפס ממון ומס הוצרך להקדים
וקיוק כיב שיא אמנם החס דוקא כשאין בעיר מומחים דידעו דוקצוחס ממק ולפמיש איש ומוכח כמ״ש דלאפרושי מאיסירא
למן דת אבל כשיש בקיאי נדת אקור למנות ’ישבי קרנות
אפילו שלא בביתו כל אדם מחויב.
וכמבואר נשרת לשביא שבניי סימן חית ונאורים סימן כיב קיק
הלא׳ש נפיג דנלכוח קיק ייג דאשה אינה בכלל
נרו ובחידושי לין דפ רב מבואר דכשהמחו בני העיר עליהם
הערנות י״ל דסא לאפרישי מאיטלא רשאי כל
'ישבי קרנות שאיי דת ואץ במיל רק דיינים כאלו נם נום אדם נעשות דין ולהכות משוס דכיי ערבים זה בעד זה
"ל נלך לחון לעיר לדק לפני הנקיאין בדת מיייש בדית ואפילו ופקידא דידי׳ הוא אבל אשה דאינה בכלל ערנות אין לה ישית
לוה ונדה ולפנין פקק הלכה וכיב בחידושי לתנין ודי שס להכות לאפרישי מאיקולא אמנם לפי דעת זרע אברהם סובא
והרי כיק שהעחו בני העיר עליתם יושבי קרנות ואין בעיר מומחים בברכיי איח סימן קכיד דכוונם הראיש דאינן נכלל ערנות במידי
נסנו לדק שלא כדת רק לפי דיך יושבי קרנות מימ נם לוה
דלא שייכי ליל כן.
"ל מיש תיק׳ דלענין עשוי וכפיס צריך קמוכין ונחיבית
"ל נלך מחיך לעיר לפני מומחיס דידע׳ לדון דת אף דלוח 71
בעקום שנהנו לדק שלא כדת סד בזה אין מנהג מנמל הלכה
תמה דכל אדם מצווה נספייש חבירו מא־קול וראיס
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הלכות דיינים סי׳ ד ה

מנרלע שכלו ימיו דרנו מכסו להפרישו מאיסור שפחה והמסובב
לחלק ילא בין עשה לל״ח ואינו סברא ולפמ״ש י»ל דנמידי דערבים
זה בעד זה כל אדם מלווה להפריש חנירו מאיסור ע*כ סנרלע
רבו מכהו אבל במידי דלא שייך בנוה כנץ כהן שנשא נמשה
דאין ישראל שייך בנוח וכסיג עיין נפרמ׳ג א״ח סימן קס*ז
נמשביז שיק "> נזה ליין־ סמוכין חדע דהא פרש״י ננינוין פיח
לפניהם ולא לפני הדיוטות דלפניהס קאי אשבעיס זקנים סכהוביס
בקוף פ׳ משפטים שעלו עמו לסר וא׳׳כ מה פריך לריי נימא אז
שעדיין לא נטשו ערבים עד שעמדו על הר גריזיס כמו שפרש"’
5פ׳ גלבים לכן אמרח סורח דוקא שבעים זקנים יש לסם כח על
חעישוי וכפיה אע»כ דפריך ג״כ בדבר דנם עהס אינו ערג
ואפשר רב יוקף דקומא הוי ופטור מן ההורה ממלוח לא שייך
נערנוה בשום דבר או דסוה מעשה בכהן שנשא נמשה דכל מי
שאינו כחן לא שייך ננוח ונרא״ש פרק המניח קיע כהב אס
.רואה ישראל מכה חנירו מוהר לחכוה סמכה לאפיושי׳ מאיסורא
כדאמרינן ננרלע עיייש הרי דלא מסלק בין אס הוא בניהו ולקמן
סימן חכיא סייג הגיה והוא בחסיד סימן ריעז שכהב וכן
מי שהוא החם רשותו וכו׳ משמע דוקא בישוהו וייל דנידק
דראיש דאין פנאי להניאו לביד ודאי ליל ניד ובישוהו אפילו
יש פנאי דנביחו הוא כביל וראיש ’ליף לק לשרי להכות לאפמשי
מאיקור וכיון דאין פנאי אין לסלק דאיל ניד לק כשיש ניד
ואפשר לסעשות על ידיחם אין לו לשוה למשכן אותו בחובו מיין
— ______שעכ מספע שק*א יעיקש לקיין שימן שיא סיי• ______2
יחיד ננד רבים והוא מבני העיר עבדי דינא לנפשייסו
אם יודעים שסדין עמסם לליע מהמבואר נא׳ח
סימן שסיז דאיני יכול ליטול ממנו בעיכ אבל ביד יולדים לנכקיו
לערב עמהם וליל משוס דאיא להיות לרבים קנין במס שנוטלים
בע*כ בלא ביד דסא כל היכא דמיי ביד קונה היג אם נטל בזלוע
עניד דינא לנפשי׳ וקונס כמו במשכנו בזרוע אחר הסלואח
וכמיש בנתיבות בסימן עיב סקיו ואפשר דסא דרבים עבדי דינא
לנפשייסו רק תקנה דרבנן משום קדרי דני שותפי ונוף עימבי
חלרוח ומבואות תקנח ותקנתא לתקנתא לא ענדיק כדאיתא
פיק דנעו ובפרק שסיד או דוקא י־ניס מבכי עיר ולא רבים
בני חלר או מבוי.

בהמה

ריל״ע

אס יש שתי קסלות בעיר אחד וקהל אחד הס יותר
וניל לפמיש בתסיד סימן שמיא דאם היחיד ח״ח ומתדיין
עם הקהל איל ליחן משכון דטעמא מאי נהגו הקהילות בך שלא
יחשוב כיח עולה כנד רבים ויסמוך דקדלי דבי שותפי הוא
וסיח לא חשוד עיייש וא»כ סיג ליבול לא חשודי יהיו מאח או
עשרה דסתמא אמרו נפרק כל סללמיס ודג עיב דרבים לא חשודי
ובשחת חכיל הביא משם לאי׳ לענין דיןשיש לרבים בעסקי
ממון עם יחיד דרבים לא חשודי ועוד הא מזינן בעי) שם דלב
יהודא וליג דתיח מופלגים היו וחייש לחשדא והוכרח לתרץ כיון
דשכיחי רבים גני׳ לא חשודי הרי דרבים עדיפי מן חיח מופלג בדורו
לענין חשדא ואיכ כאן דבת״ס לא חיישי לססדא ולא חלקו אס בתוך
סרנים יש נ*כ ת״ח דמיע תיח היחיד כמן דלא חשוד איל ליתן משכון
להחשיבן נתבע אף דהקסל יש לסם מעלת רבים ויש בהם תיח
הע קהל המועטים ננד קהל סרביס יותר תדע דהא לא אמרו
המנהג לק בליבוי ולא בשותפים לביס שיש לחם דין עם יחיד
לאלם כח הרוב עע דלא תקנו רק למעלת ליבור וכיון שכן אס
מדיינים ליטר עם ליגור חזר סדין לסיני ובמהלייק שיג כתב
שהשיב לבינו עזריאל זיל ע»ד הדוכס שאמר ליהודים הדרים
תחתיו שאם לא יבואו גס היהודים הדרים תחת שלים קטנים לדור
שסתיו יגרש נם אותם דכופים היהודים לבוא לדור תחתיו ואס יש
להם פסידא שנעקרו ממקומם יטענג אח»כ לאחר שיסלקו סכנת
הרבים כסא דפלק לא יחפור דף כיד אס האילן קדם לעיל קולן
ואחיה נוטל דמים משוס קדרי דבי שותפי פיי״ש ומזח לכאורה
מוכח דנם ברבים ורבים מכריחין המועטים ליחן משכון לאותם
חרוב וכמ״ש בכנהיג סימן זה בהגהת ביי אות כיח דל׳ד יחיד
אלא אפילו יחידים מק שהרוב סס תובעים ליחידים כן דקדק
משא מלך מדברי מסרי״ק וכיב הראניח דל והריא ששון ובשוית
פקפקתי עיז ומ״מ סעלתי שסדין כך עכיל והספרים אינם תיי
ונלאה הוכחתם עזה שכתבתי ומימ נראה דאין זה סחירה למ״ש
דבנידון סמוא כל יחיד חיח לו טענה בפיע על פסידא שלו
חלק נזה וא*כ חשוד
מחמת עקירת מקומו מה שאין לחבריו
בעל משא מלך וכתב
שיחשוב עולה נגד סרביס וזח שדקדק
אפילו יחידים ליל נסי דרבים סס מ*מ יחידים חס שכל אחד
נפרד נספסידו מחבריו ובזה נראה אפילו אס סך היחידים רבים
מכלל הליטר מימ נחשבו הליטר לרבים דכל יחיד מהיחידים
נידון בפיע נגד הליטר אך מלשון המשא מלך כיק שהרוב סם

2ףי

תובעים ליחידים לא משמע סכי וליל משוס דזס אינו דעז לק
תקנה אין לנו רק מס שתקנו בפירוש לאלם כח הרוב דוקא
ומינה נמי דדוקא אס המועטים טענתם במס שטנע לכל אסד
לבדו דכל ספק נתקנה מוקמונין על דעז כדאיסא  S’bsסימן
קייח קיו ואפילו בתקנת חכמים סמטאר נש*ס כדאיתא בתסיד
סימן שליז וברמיא סו׳׳מ קי׳ קעיח קמ*ה שוע בשחת הוריי סימן
קנ׳ז נקתפק אס דוקא לטר נגד יחיד או אפילו נגד עשרה
שנקרא קהל שנתיישט בקהל אחר וכיש אם נקבעו נניסכניס
אחת לבדם אם עדיין יש לסם דין יחידים נגד סקסל שמשם
ילאו.
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סעי׳ א׳

אקול ליק בשבח ויחט ואם עבר ודן דינו דין
במאזנים למשפט קיסח בהא דיכא למס אסני
מעשיו עיש מאין מפלישין דכתב המניא נקי׳ של׳ט סקיז דדינו
כמבשל בשבח ועוד בירושלמי פלק משילין איתא אסור לדון בנחש
ועיחט ד«מ והא מחניתין פליגא אין ירכין נעיש דע הא דעו
דנין כאן להלכה וכאן לדעז ופי׳ סקיע״מתניתין להלכה בדיעבד
והא דאקול לדון לסולת לכחחלס סלי היכא דנקט אין דנין
הוי דיעבד נמי וא*כ לענין שנס וירט דתנן אין דנין מר דיעגד
דאלע שוה שנת לע״ש ולמה נעיש נקט אין דנין דע הא דעו
דנין ובשבח נקט אין דנין כלל ומזה הוליד דנדין ומקס וממכר
נמי דוקא אם לא חזרו בסם סבעיד לפני בכדי שיעשו אסיד
ולא ניל-כלל דמקחימס כס»פ לא משמע סכי ועתי אם דנו שלא
ברלון הנעיל איק מרוצין מעיקרא וראייתו מפירוש קיע איס לאיה
דספ״מ פירש כאן להלכה מדרבנן כאן בדע מדין חורה וק הוא
בניי נשם קמיג הביאו עליון הירושלמי ומס שהקשה יחש מאץ
מפיישין לענין דין "ל דקגי כשאקרו לכתחילה והועילו בתקנתן
דטד לא יעשו איסור דסא לרין־ יחיד מומחה או נ׳ סדיוטת
דא״א דלית בסו חד דגמיר וכמי דאיתא בפרק שני דגיטין י״ז
עי׳ב נ׳ ניטין פקולין ואס נשאת סולד כשל מס הועילו חכמים
בתקנתן אסני דלכחחלס לא תנשא ופלש■* דלא כתבי לס סופרי
הדיינים ולא חתמי עלי׳ ססדי וליד למבשל בשביל אסר דאקול
למי שנתבשל בשבילו דבישול כיק דסכל מלחין נרה ונשים וקלי
הדעת הוכרחו לאסור נס דיעבד אפילו נעשה בשביל אחר ולא
פלוג אם נעשה עיי מאן דנמיר ועוד דמזקס איא חוטא ולא לו
יסוי כשאקלו לכתמלה ולא שכיס שיחטא בשביל אסר יאס אירע
לא גזלו בלא שכיס לאסור דיענד לק במבשל דשכיח אס עישס
בשביל עלמו אי בשביל אחל נשכר וכן במפליש סי אסרו דיעבד
ונכלל הגזלה גס על לא שכיח כשעושה בשביל אחל בחנם משאיב
בדין דטטל שכל לדון בלאיה דיניו במלין ואין נ*מ לק כשדן
בחנם ולא שכיח שיחטא בשביל אחל ולא גזלו בלא שכיח לבד
וכמ׳ש חוק׳ כקבלא זאת בפיק דשבת ייד עיב בדיה כיון ונעביד
דינא לנפשי׳ כדלעיל סיד נלאיס ליש נזרה שמא יכתוב הטענות
או הפקיד.

 QJttKנלי־ף ולאיש בפרק משילין מטאר דגם במוימ אינו
בטל לכן נראה לסמ*ש נשיך יחד סימן קייט קיק
כיז נמכר א-קור דרבנן ואכלו הלוקח דאין המוכר מחזיר מס
שקיבל יותר מדמי הטרפה משוס דסס לא נזיז איקור כדי לסוליא
ממון דלענין ממון אוקמוס אדיח עיי׳ש והע נסי דלכתחלס
תולרט לאסור דין ומוימ משוס נזרה שמא יכתוב עדיין אץ בזה
חולאות ממון רק מניעת ליוח אבל לבטל בדיעבד סמקח
וסדין סלי נוליא ונפסיד מוחן שזכה אחד מהן לפי דין תולה.

לצ״ע

אגן דסדיוטח אנן רק שליחותייסו עבדיק כדלעיל סימן
א׳ אפילו חימא דאינו שלימות ממש רק נתינת לשות
מ»מ לא נחט רשות לדון בשבת דסא אקלו וחינח כשקבלום סנעיד
איל לשליחותייסו דיטלין לקבל רועי נקר אבל לדון נע*כ מניל
וירושלמי ייל דמיילי בעיקר סדין וכשדנוסו סמוכין או קבלום
נעיד.
אין •ושנין בדין ממחלת שעה שביעית נפיק ישבת

ס^י׳ ך׳

דף טית הנן לא ישב אדם לפני סקפר וכו־ ויליד

למה לא קחני לא יקפר נמי ונעו למקפר נח או למי שהתפלל
וקתמא מסתפר מישראל דסא אין מקתפרין מעטים כדאישא
בפרק אין מעמידין דף כיז ובאבל רבתי חני ישב לו לגלח באו
ואמרו לו מם אביו סריז משלים אחד המגלח ואחד המתגלח
ואולי ייל דקפר קתמא שכיר הוא ובא בשכרו לא העמידו דבריהם
במקום ממק וכסינ כתב ססימ סובא בשיך יחד סימן קייט קיק
כיז דלפיכך דוקא דני שאיקוט מסית אסור לפשות ט סחורה
ואיסור

־ חו״מ טאבאק ,שלמה יהודה בן פסח צבי עמוד מס (9הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

ערך

הלכות מהי ממון סי;תיח תיט תב תכא

בלא כלו מליו ואזי כשנתכוין להזיק פסול לשבועה פשיטא דניזק
נשבע וחוס׳ שלא הרצו כ! משום דק״ל דלא עשו תקנה כגזל
נטמון ומנעיל מוען בר׳ ובשמא אין רבוסא יוסר בפסול משאינו
פסול כיק דא׳י לישבע ומ׳מ יש לומר דקמ״ל רעשו הקנה נגזל
לי” באשו אף שלא הזיק במעשה ול״ד לגזלן שנזל בידים.
וחנלס נו ואס מה מכח הבערה חייב עליו מיהם
כאלו ידה נו חץ וכ״ש הטור עכ׳ל סמ״ע ק״ק כ״ב
ובחידושי נ׳ן קנהדין דף ע״ז ע״ב ז״ל אשו כמי אע״ג דמשוס סליו
■הוא וכדקי״ל הכי וחייב נד׳ דברים מ״מ לא מיחייב מיסה אא*כ
נפל לסוך האור וכבשו שם או שדחפו לאור וא״י לעלוה דעביד
מעשה ממש פכ״ל ותמוה דהא בפרק כילד הינל כיב ע״ב מבואר
דמדליק גדיש וענד כפוס שם דלמ״ד אשו משום ממונו חייב
לשלם אס לא סליה בנופו של ענד ולמ*ד אשו משוס חציו
קלב״ע אף שלא הליס בנופו של עבד ודוחק לומר עפימ״ש
מהרשיא בסנהדרין שם בביאור ההוק׳ דלמ״ד אשו משוס סליו
גס לענין חיוב מיתה דוקא כששרף בלא רוח כלל אבל אם שרף
ע*י רוח אפילו רוח מלוי׳ פטור ממיסה וחייב בממון דלשק ר״ן
משמע דאינו חייב רק נכבשו או דחפו לאוד ונראה לפמ״ם ל״ן
שם דאין לדעות נזקי ממק לרוצח לענין חיוב מיתה משום דרוצח
אקיל רחמנא גבי׳ דלא עשה ני שונג כמזיד ואונק כרצון וכיון
שכן בעינן שיעשה פועל ממש נכח ראשק עי״ש וא»כ נסי דאינו
חייב מיתה נרי אשו משום חציו משוס דאקיל רחמנא דלא עשה
נו שונג כמדד גדע הוי כחייבי מיסות שיגנין דפטורין מממק
נמלא שלש מחלוקס נדבר דסוק׳ שם בסנהדרין ס״ל דאינו חייב
מיסה ע•’ אשו שהלך ברוח מצוי׳ וא״כ ל״ש קלב*מ והטור כאן כסב
להדיא שאפילו הדליק 03יד שלו והלכה והזיקה ברוח מצוי׳ חשוב
כזיק סץ ואם המית אדם נסרג נר• ולחידושי ר״ן אינו נהרג מ״מ
שייך קלב*מ ואין חילוק נין סלן ברוח מלוי׳ או בלא רוח כלל
ועכ״ש בשרף בדוח מלוי׳ יכול מזיק לומר קי׳ל כטור דקלב״מ
ועיין נ״ק דף ל״ה בפרש״י בדיה יבא אמר לנטלם מתניתין
נדלא קבעי לס לאפיה והאי דפטור מחשלומין לאו משוס דליהו׳
בו חיוב מיתה ובסדיה כדסני הואיל ובמזיד שייכא מיסה.

סעי׳ י־ז

טי׳ תי־ט
סעי׳ א׳

נשיך סקיג ממס על היא״ש שכתב דר״ב נתראה
הוא דלא מצינו רק ר*כ תלמידו דרב ואשסמיטתי׳
נק״פ מלות חליצה דף קיו ע״ב אשכח" רב אשי לרב כהנא וט׳
איל לא קבר מר להא דרנא.

— הלכות חובל בחבירו סי׳ ת״כ
סעי׳ ל״ח הגיה עבד או ממזר והוא אמס פטור בשבו״י
ח״א סימן קעיט כתב בקורא לחברו גנב ומברר
בעדים שהוא גנב חייב ?־שאני עבד וממזר שאיי לתקן בתשובה
ומלוה לפרסמו שלא להתמתן בו וראי׳ ממסכת קוטם שמקנו
חפלה נלחש שלא לבייש עוברי עבירה ומהינו לא חלק הכתוב
נין חטאת לעולה דלא בישיש בהחובל קמיז אחיד ול*נ
דגם נגנב נ״מ שנדע שהוא סקול לעדות ושבועה וגס
להזהר ממנו ואף דכונחו אינו רק לביישו ועברה הוא ורע כיק
דמבייש בדברים שט חכמים דפטור רק מקנת גאונים לקנוק
כמבואר בביי מניל דסקנו לקטק על האמס וסקכמא לישיעי
ולא ממקט מלתא דאהי לידי תקלה שלא יתפרקמו עוברי עבירה
הפקולין לעדות ושנועה והא דקוטה שאני דכיק דמסוודיס הרי
עושין תשונה ונס אאמעיר ועיק ב״ע פרק המקבל דף קיי עיא
וכי מחקני רבנן מלתא דאתי בס לידי פקידא ה״כ אס לא נדע
שהוא גנב לא נשמר ממנו ומלוה לפרקם החנפים ואף דזס לא
מימין למלוה מימ כיין שנוף הדבר מלוה אין לקנסו וכמיש הטויז
לקמן סימן תביא סייג.

סי׳ תכ״א
סעי׳

די',

שנים שנתאבקו נעור כתב לשון הראיש שכיס
שנתאבקו יחד ואפד הפיל הביו לארץ ונפל עליו

וקימא עינו של סחחחק נראה דפטור מה׳ דברים אף דקי״ל אדם
מועד לעולם היכא דהוי אנוק פטור כדאיסא בירושלמי הי׳ ישן
ונא חברו ושכב אצלו הראשון פטור בנזקי שני ותביא ב׳ שרצו
והזיקו זה נזה שלא בטנה פטורין ובנד״ז שהמאנקו מדעת שניסן
והזיקו זא״ז שלא בכינה כי הדבר ידוע בב׳ מסאבקין יחד עיקר
טנתם שיפיל אחד לחבט וא״א לאדם לצמצם ולמין שיפלהו ננחת

___________ —-פב -----

ש״י

ה,םד

שלאיוזקכי בכל כחס הס מתאבקים יכ״א מטין להפיל חברו ומחלו זה
על זה ואדעחא דהכי התאבקו יחד וכתב בדיה דיש לנמנם כי
מתקלה כתן טעם לפעור מפני שהוא אנוק ומה שהניא רא"
מסיטשלמי ומההוא דב׳ שרצו אינה יא" דשא״ה שכתכוין להפילו
ועשוי הוא להיות ניזוק ע״י ההפלה ואח״כ נתן טעם מפר
שמחלו זל׳יז וטענת מחילה ניב אינה טענה שהאומר לחברו סמא
את עיני ע״מ לפטור חייב עכ״ל וטל כינת הלא״ש להרכיב שט
העעמיס כי נכ״א יש לדחות כידש בד״ה משא״כ בצירופה יחד
כי קמייה העין אונק גמור הוא שא״א לצמצם ולמין שלא יוזק
אן החלתו בפשיעה דנתכוין להפילו וכמ״ש בד״ה לכן כתב עוד
דמחלו זע״ז אלא דזס ל״מ אפילו אמי קמא עיני ע״מ לפעור
אן על ההפנה לנד מסכי המחילה וא*כ א״ח לחייבו על ההתחלה
כיון דמחל לו חברו הוי כלא עשאו כלל ולא פשע ממילא פטור
על קמיית העין בלא מחילה כיק דאטס הוא ואניס פטור כדוטכח
מהירושלמי.

לצ״ע

מה מהני מחילתו הא הוי אקמכתא דקמן בדעתו
שיתגבר על חבט ובמשחק בקוניא כתב הרא״ש בנ*מ
דף נרד דל״ס אסמכתא משוס דאין ביט כלל ועל מה קמן תה
ל*ש כאן ד״׳ל דקמך על כחו ולפי אומדן דעתי כקביי שכמו יפה
מחבט וליל דאזיל לשיטתו דס״ל כטס דאגב דגמי למיקני נער
ומקני כמ״ש בשרת היא״ש סימן קיו ק״ט סובא בטור לעיל
סימן טז קמה וא״כ מק דלעיל קימן ל״ז קי״א הובא ברמ״א
דעת הקונרין בערטנו מחול דהר אקמכתא אף דמוחל ונס
בקי״ב שם בקוף המה י*ח אקבכח ר׳׳ת א*כ ה״נ אי תפק הניזק
י״ל קי״ל דסיי אסמכתא כס״ג.
 QJהראי׳ משנים שרצו והזיקו זא*ז איני לק לדעת הרמה
שבעיר לעיל סימן שע״ח דאלו להש״ע שם ס״ז הזיקו
זאת חייבים ונם לנד״ה ולביש שהבינו דטעס ממילה הוי טעם
בפ״ע נראם דכאי׳ש לשיטתו אזיל דק״ל לקמן נסי״ב דאמר
בפירוש ע*מ לפטור פעול וס״ל דכאן שנתאבקו אדעתא דסכי
הוי כפייש ע׳מ לפטור אבל לרעב״ס ונדע דק״ל הסם דאפילו
פירש חייב לא עדיף כאן מפירש דהא בלטש קי׳יב כתב עשוס
דהוי כמו ממילה בעעות שקטל הי׳ לקטל ואיי לקטל א»כ מש
כאן דקטי שלא יזיקכו.

סעי׳ ן׳

מי שיש לו משרתו חושש שיגנוב לו יוכל להוציאו קודם
זמן השכירות מל דוקא אס חזינן דאמת מס״ט
מוציאו אבל כשהמשרת מכחישו שאינו גנב לאו כל כמט׳ דבורה
להחזיקו נגנב כדאיתא בפרק כל סנשבפין אחזיק’ אינשי בגנבי
לא מחזקינן ובריש פדב הנן דא׳י לפסול עדיו של זה עד שיביא
ראי׳ שסוא קטב או פקול ושס בגמרא אפילו הוא ואחד עמו *נ
לפקול אס סעד בנזלנומא כיון דנונע וכן למיל ס״א נהמה מי
שקבל על מבלו שגנב לו א״ל יוכל לברר איט פטור רק משוס
דלא כיק לביישו הרי אף דמוחזק הוא לא מהימן לומר דחבט
גנב בלא ראי׳ ואלת״ח ל*ם חיי לכל משלת שמזדמן לבמה
משרת אחר בזול יותר וכדומה יאמר על סראשק דננב ויוציאו
תו״ז ואפילו נשטעה נראה דלא מהימן כיון דחיוב בלול יש
שמחויב להחזיק משלת זה על הזמן ששכרו כדמוכח מהנהויראיוס
שכתבתי דצלין דוקא עדים ובפ״ת הביא משרה חוט השני
שהקשה למה לא נשבע המשלת שלא יגנוב עי״׳ש ולפמ״ש כיק
דמברר דגנב פסול לשבועה כדלפיל סימן צ»נ ס״ג ואפילו מבט
רק שגנב ממט די״ל מורי סתילא הוכחתי לעיל קימן צ״ב דפקול
לשבועה ומאס דא*צ כאן לברר בעדים כשטס ממש לק מבט
עפ״י קרובים או שיש רגל״ד לפי ראות סב״ד סני כיון דיש מקום
נחשדו אדעסא דסכי לא שככו ובטל השמטת עמפ מכאן ולסבא
כדא־תא פרק הגוזל דף ק״י ע״ב ביבמה שנפלה לפט מוכה שחין
דאדעתח דסכי לא קדשה עצמה אף דתוק׳ שם כסט דבנפילס
יק האיטקין איירי דאס מן הנשואין טאי מקדשה נפשה כט
שתהא נשואה לנעלה עיי״ש דוקא החם דא״א להתקדש לחצאין
דאומר לאשם סיום את אשתי אינה יוצאת בלא גט כדאיסא
נפיג דנדריס דף כ״ט משא״כ סכא אפשר לשטר על זמן שירצה
וא׳יכ ייל מה ששכרחין מל זמן אטן משום דסייס נאמן בעיט
עד דאתרע נאמנותן ואף דתיס׳ שה כתט במכר ל״ל כן משום
דסליא נ־כ בדעת סמוכר ס״ט התם דמזל דלוקח גרס משא׳ח
זה דבבחירחו אחרע ונס ל״ל אס ה" מתנה נפיטס ס" המשרת
ממאן בתנא• לומר אף שיהא גנב יוכרח להחזיקו ובכס״ג אף
שנתקלקל אח״כ מבטל למפרע מכח האומד ומרש בצלעות הניס
קיו דומה לזה וא״כ אין קתינף לדבט משו״ס חוט השני דכס״ג
ילא נתברר בעדים כשמם שגנב אף דאסרט נאמטתו מ״ע
בשבועה מהימן וכמ״ש לעיל סימן צ*נ.

----------- ----- ---- -------- -קמי׳״ג ---
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ערך ___ הלבות חובל בחברו סי׳ תכא תכד

ש׳י

יק

££ו׳ י•{

שליש מאס וא״כ מפקיד שנוסל
נהנים וק עי שהוא המה רשוהו מיחש למעי סימן שחלה סאשס אץ שוס לנחבל
ד׳ דלכאורה זה סושי למיש סמחנר דיכול להכותו בעי מאס יק שליש מעאס ואם  pאין זס ישי וסוב ופ׳׳כ מחליסין
אף שאינו ברשוחו וכשבשי לחלק דכשיש פנאי לסניאו לניד  bioלו ועוד סא בננרס שם מביאי משוס דטסל יושר עמס שהלוה
דוקא כשסוא ברשותו ובלטש סשמינו שיבש שחח ישושו וקיל מחזי כרבים אבל באמש איט רבים כיון דמכי נמור סוא עדינא
דלאו דוקא סוא אלא קורל דליד נמאסו מכה חברו דשאי ונס פיטם אוכל וכשב שם נד*ם דכיק דכשסדרא איט מסל
לסכוחו אלא נס בכל ענירס אן לשק שסיד ורודא משמע דדוקא יוסר לא ניכר כל כן מביש נעה שאץ ענכין לו ספירוס עיייש
שחש ישוחו ונגדה של השניא כשב וק הרואה בחברו שפישה וא׳כ שינס מלוה שסלוס מנס ונישום לו קרקע נענס וכשנסייקר
אקס דני מביים אחדש והוא מחש ידו וישוסו להכישו רשאי ויקרו מלוה עאחיים מחזי כרבים חתי יסיב חוזי שקיל אבל
לסכוהו כדי להפרישו מאיסור מנדל משמע דייל דסאי וכן קורל  1נסבל דלא יסיב זוזי אף שיעול עכשיו יוסי מכפי מס ששוס
רק דנשאי מנעה נמי דינא סכי והאי דנקנוי חסיד ורמיא שחח סחבלס לא מחזי לעין סרניח וכסיג אמייק בבית דף סיג וביחד
ישוט ל׳י יק לועי שהוא ממש ישוחו לחכוחו ונא כיל דמה ליל זה סימן קנדה סיו ספוקק על הפירוש ונשייקרו נשעח ספיעון
דודא• אס איי לסכושו לא יכהו ומ»מ שכיא עצמו נבי הרואה •טל לשוס ספימח שנפסק עליסן במעוש ולישן לו פירוש אחרוש
ישראל מכס סביו כסב דמצוס להכוחו כדי להפרישו מאיקור אבל מפוח איט יטל לישן כיון דזוזי ’סיב תחי שקיל מחזי
וכאן כשב רשאי להכושו וסיס דנמכס חגיו אין פנאי לסמשין כרבים אבל פירוש אף דנאו לידי שומא מ״ע כיון דטסל רק
פירוש לא ניכר לעין ס״נ אף דסנלחו נישום נדת לא ניכר לעין
לסניאו לניד.
כשיקח עסה יותר.

סי׳ תכ-ד
□^י׳ □'

בסגיה נציב מ סיאיש והקשו שיג וניל סח יכולה
למחול טוף הכמונה וניל לפמיש בסימן קיו קכיו
מסמחיא פייא וחכי׳ דדמס ייסביא דעהילה כמשנה ולדבריו לרין
שיסיצה הלוה במחילה וקכס ולשיס' וישניא מחילה יק סילוק
שעבוד ואפילו בנדב של לוס מהני וכשבסי שם דאם ציין דעש
פלוס איכ נמוכי שחינו להביו ומחלו איא לססקק להעשוח רק
בסיוע הלוה וכשאין למוכי לשלם סליל דישלס הלוה וכשבת•
שם  onדעש יאנין אן רפש גדם דמחילה מנומס סילוק ‘אמנם
לפמיש שוס׳ בפיק דפסתים דיו בחס השם דמצי מסלק דהא
דמקנל ליב מנכי• ולדוש פסויין דהוי יד נכרי באמצע אע״ג
דמלי למסלק לנכי• נוחי דשאים שמחסלס היסה הבהמה של נכיי
וכיון דאי בעי מזי ולא עשכח שקיל נהמה לא נפקא מישישי׳
אבל של ישראל לא נכנקס לרשום הנוי עיי שעבוד וכ*כ חוק׳
נפאע וא*כ אף דנשאי מחילש חוב אינו יק סילק כיון ימלוס
לסולאס נשנה ועל נכסי לוה ליש לו יק שעבוד ומלי מקלק לי׳
סתי לא נכנה ,לישוש מלוה אבל בנציב דמעיקרא שלה היו
ונשאי שעבודה עליהם לישימוש או ינישס שגבם ננדוניוסה א״כ
לא ילאו מישוחס עדיין וכיש הוא דאפילו לעומס אין הבעל
רשאי ואיכ נסי דמידש לט סיא׳ש נששובס דיטלס למחול לנעל
נציב ונשקשס הביש בסימן לדייק סכי! לעס מסני מסילה כיק
שסם במין ושירון מון שסם באסריושו ויטל למוכים בסקכעסה
פיייש מיע ודאי משוס מחנה הוא ולא סילוק בעלמא מון דכסיג
לענץ בכורה הוי כיד נכרי באמצע לא יק שמנוד וא״כ אין
הבעל זוכה בעיכ וא*כ מקייע נהקק ללקח ומק שאין לה לשלם
יסרב הבעל וכמיש השיך בסימן של׳א קקיא נדעם יאיש וסוד
דסיל דמיצדס פירוש שמעק לפיש לח משוס דהעושיס מויק
בידים אס יש לו ציין■ סוא לשלם ואם אץ לו ישלם בעל ספרה
מון דהסקק נגעי עי• פרשו.

בטוךןי^

וכשב בגרש בשליו דאם אין קונס יקחס סנחבל
נעצמו נסוסע ואם יש מושר בסוסע מימי החנלס
איל הנסבל ליק העושר לסאשס עד שעה דקניא נפשה עמל
חל דאיט קונס מניע שלס רק לפי עין דמי מבלשו והשאר
נשאר לס וכן מצאשי בדרשם.

לבהצרח

הקשס הא בגרש סיל נש׳ע מיס סיי דשומא
סדיא כמו שלקחה בזול אף אם נשייקרה א*כ
מס ירויס הנחבל במי שיקנס עכשיו כיק דלאחר מוח בעלה
נגר לא יחול רק דפי סחנלס ולא מס ששום סנ״מ עכשיו יושר
אח׳ד ולא נראס כלל מק דשומא סדיא רק משום ועשיס סישר
והסוב כדאישא בפרק המפקיד דף ליה א*כ שינח כשליח פקידא
לעלום לא במס שעומד סמעוש כיק דאוכל ספימח בלא נכייחא
ולא בענין סשומא דלעולם לא יחזיר זולש נדמים שנישום לו
אבל נחבל זה אין לו פירוש בחיי בעל ואם אחר מוח הבעל לא
יקס רק דמי חנלחו סמשין בחנם וסרי מפקיד וכדאיחא ייש
מטח דזס שוס מפוח מס שמעשיו ואיט מקבל מיד מעוחיו וו־
סוא לעיל סימן נגיב ק״נ ונם מק דלא יקח אף שימוח הנעל
סחלס רק דמי חנלחו אי□ עשה שיש קפק שתא חמוש סאשה
שחלה אין לשוס לו רק סוס*נ של דמי סחבלס טק שסוס׳נ של
חמ שלה שוס יק שליש דמי הניע מחמש שהוא יק על קפק ואם
חת שלה שוה שלש מאוח ודמי חנלחו מאח מוכרח לו כל ניע
שלס בדמי חבלשו אבל איש שאפילו ימוש הבעל קודם שומא
סדרא ולא ששן לו רק מאס א*כ עכשיו שיש ספק שמא חמוש

□עי' י׳

שחבלס בבעלס בסוד ששובה לנאק אשס שמבלס
בבעלס כל מס שקנשס אשס קנס נעלס כיק שכתובתם
חפוקס בידו לא מפסיק וכתב שמגרש דמזס סחירה לעיש סש״ן
נקפר ש*כ קימן קיל דאף דמסכי תפיקס נקפיד אס יש למלוס
שסר איי הלוה לעכב החוב עבור תביעה אחרח שיש ט ספיד
משוס דשסר עבוי והרי הכא נמי יש לסאשס כשונס ואפיס
חשוב סנעל כספק  piמוכח מרמנץ ורץ שנאקיז פאיר שהשיגו
מל סראניד דק*ל דא׳י שספק הלוה מסני מסא דמשכנחא
שסוא איר אין מנכין משסרא לשסרא ואעאי ליסד כספק אלעא נשער
נמי חשוב סלוס כשפס אסיד ולהשעגדש ’קשר סרמנץ גדע
דכהב טון שסשסר מוסוק ניד סמלוס כאלו הממון שכחוב ט
מוחזק נידו סובא נקגחע קיק מיד קק" וק הביא נח*כ שם
מששונח רמב״ן דלכן אמטנן ענו לסוציא נשער דהוי כאלו
מוחזק בממון ולא דסוי טטי לגמרי דקי״ל שסר העומד לנטח
אינו כנטי ואס נאמד דעסלשביא הוא גדע כבר ראי׳ לסשין
ממנו ומסן דמיישי שפורש ליק דכבר כשט סתומים וטיב דנסי
דמלוס בשער ליח מוחזק מעש גדע נס לוס ל«ח מוחזק 1א״כ "ל
כיק דיש קפק מוקמיק אחזקה דעעיקרא שסי׳ חייב דנלא שסד
כיון דלוה מוחזק ותפיס אין עוליאין ממט נחזקס דלא עדיף
ערוב אבל בשחר סר כמונח נאנס ומסר חמ״ק וננשיבום בדיר
ספיקה קכיד הניא מסמסישיא ודעביא בכתובות דף נדו דאשס
כיון דהשסר בידה נקראח ערס קמא עד קפק וא*כ דוקא
נקפק אבל סיכא דודא׳ חייב רק אין ביד נזקקין להוציא כנתקין
בזס׳יז וכאיר אבל כשאיל להוציא יכול לעכב א*כ אף דיש לשכעדו
שסר ידע כיון דאיל ביד שיוציאו ממנו והחיוב ודאי יטל לעכב
אצלו ונראה אף להחולקץ על סשין מ*מ סיכא דיש ללוס שבימס
אחרת על סמלוס ואם יהא אמם סי׳ דינן חס נובה תיג כמטאר
בסימן פיס סיג נזה ודאי "ל דסוי נעל השנוי טטי דודאי
עומד לנטש אף לדברי לוס לא ינוכס זה נזס ועל זס ודאי אץ
קשירה מדברי סגאון שבכאן כמן דאין לאשס כלום ל״ל זס טבח
וזיז גונה לכן סבעל שופק עמס שסי׳ פורע לס.

מחייבי□

אותם למכרם לנעלה בנודהיג ביאיש פרק המובל
כשב דגם לאחרים תוכל למכור סנ״גו ונציב
והקשה שיג נפרק החובל הא כיון דיטלס למחול לנעלה לאחר
מכירה אין למטר כמו הכסונס וספיח בפרק סחונל כשב
דשמכור נוס הנציב כשסם בעין כיון דיש לס שייטס בסס שאין
הנעל יכול לממס ואסר שסממר לאחרים לא מסט עחילחס
לנעל וכיד סנדע כאן סקייח דנציב כשסם נעץ איל לעכור
דוקא לבעל דשוכל למכור נס לאחר דלא סובל למחול וכיב
בקקייז ולי ליע סא כיון דסשסא הנציב סם של הנעל רק אס
ינישס או יגמת קודם לס שנבס האשת הוי דשלניל ואף דסנעל
איי למוכרם גדע איק שלה כיז שיישנס חחחיו וא־כ צריכה
למכור סששי שיש לה עליהן וסוי כמכירת שנויח דמסר מחילה
וברי פרק החובל כסב דיכולס למכור נציב וגא״ע סימן צדיק
קייב יש שני דפוס טס יעיש ח*מ וביש ואחרונים נדחקו מאד
למה מסכי מכירש נציב כיון דמהששא לא מלי הייל וגם
פרק סחובל שם מבואר דנציב שמכרה לאחדים מהני עחילשה לנעל
ונאבימ שם כשב כיון דאיי להוציאן סוי כמשמן אצלה ומשכק
מעלעלץ קטי למלוס והביא ראי׳ מהראיה שכ»כ נעסקא כיק
דאקור למשחי בהו שכלא הוי כפקדון ויכול להקנוחן עיייש ולי
ציע דשאני עקקא דודא’ של הנושן הוא משאיכ נציב דהן של
הבעל לנמרי רק אם ינרסס או ימוש בחיי׳ חטלס ועדיין לא
נסברר מי ימוש קודם ומסיע חשנו אוסן ספוקקים לדשלביל
דאליכ
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מילי וברכות

טו

לא תהא בזה משום ברכה שאינה צריכה אלא תהא זו ברכת שבח
והלל וד",וצונח לא מעכב.

כל זה כתבתי בהחפזי מקופיא ורק לשם פלפולא בעלמא.
ביקרא דאורייתא
ידידו
אהרן יצחק זסלנסקי

אוצרחוזכטח•

בעניו פקוח נפש
(הערות למאמר מצות "פקוח נפשות ונדריה" מאת הגרא״י אונטרמן
»ה״ תשליט״א הרב הראשי לת״א — נדפס ב״התורה והמדינה" ד).
מביא שם "נראה לי כי דין חייך קודמין הוא דין מוחלט ואין
)1
אדם רשאי לוותר ע״ז מפני שאין לאדם רשות על גופו ואיבו בעלים
על חייו (ש״ע הגר״ז ובתשו׳ הרדב״ז)" ,ולענ״ד עדיין יש לדון בזה,
הלא ידוע שיש מחלוקת הראשונים אס יש להחמיר במסי״נ על בל
מצוות התורה׳ ולא רק על ג׳ עבירות החמורות ע״ז ג״ע ושפ״ד ,ויש
מהראשונים שסוברים שיש מידת חסידות להחמיר בזה ,ומאי שגא
מצוד ,זו להציל חיי חברו שונה משאר מצוות ועוד ק״ו יש בזה ומה
אם לבטל מצוד ,אין חיוב מםי״נ ,בכ״ז יש מצוד ,להחמיר לקיים את
המצוד ,במסי״ג ,כש״כ שיש מצוה למסור את הנפש להציל את חברו,
מכיון שלמנוע לאבד את הנפש הוא מצד עצם הדין מחויב למסור
את הנפש ויהרג ועל יעבור( .יש למצא קצת רמז לזה בפירוש
ה״קרבן אהרן" על התו״ב בפ׳ בהר במחלוקת ב״פ ור״ע) ,ושמעתי
מפי אדמו״ר הגאון ר׳ יצחק בלאזר זצוק״ל באור המאמר האגדי
בע״ז יח בוכוח שבין ר״י בן קסמא לרחב״ת ,ורחב״ת אמר לו "מד ,אני
לחיי העולם הבא ,אמר לו כלום מעשה בא לידך אמר לו מעות של
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פורים נתמלפו לי במעות של־ צדקה וחלקתים לעניים אמר לו אם כן

מחלקך יהא חלקי" .ובאר ז״ל כי שאלתו של רחב״ת היתד ,אם קיי-׳ל
שיש מצוד ,להחסיר ע״ע למסור את הנפש על למוד תורה דמה״ד

יש רק למסור את הנפש על ג׳ העברות ,והלה השיב לו שאם בממונך
אינך מעביר על שורת הדין אי אתה רשאי להחמיר במסי״נ על מצוות

אתה נוהג לפנים משורת הדין רשאי אתה להחמיר אבל אם בממונך

התורה מלבד אלה המחויבים למסור את הנפש מצד דין תורה ,משו״ב

השיב לו ענין מעות של פורים דעבד בזה לפמשה״ד ,והלה ענה לו
"א״כ מחלקך יהא חלקי" שבאופן זה ישנה מידת חסידות להחמיר

למסי״ב על למוד התורה.
אבל בכ״ז אולי י״ל דלגבי להציל חיי חברו ע״י מסירת חייו הוא
שאני ,על יסוד ד׳ הגט׳ בפסחים כה ב" :ושפיכת דמים גופיה מנלן

סברה הוא׳ כי ההוא דאתא לקמיה דרבא א״ל מרי דוראי אמר לי זיל

קטליה לפלוני ואי לא קטילנא לך ,א״ל לקטליך ולא תיקטול ,מאי חזית
דדמא דידך סומק טפי דילמא דמא דההוא גברא סומק טפי" ,ורש״י
מבאר" :כלום באת לישאל על כך אלא מפני שאתה יודע שאין מצוה
עומדת מפני פקוח נפש וסבור אתה שאף זו תדחה מפגי פקוח נפשך

אין זו דומה לשאר עבירות דמ״מ יש כאן אבוד נפש והתורה לא
התירה לדחות את המצוד ,אלא מפני חובת נפשו של ישראל וכאן

עברה נעשית ונפש אבודה מי יאמר שנפשך חביבה לפגי המקום יותר
משל זה דילמא של זה חביבה טפי עליו ונמצא עבירה נעשית ונפש
אבודה" ,לפי״ז אולי יש מקום לומר כאן להיפך מכיון שאינו עובר
עברה ,מאי חזית דדמא דחברך סומק טפי דילמא דמא דידך סומק

טפי ,ואין דוחין נפש מפני נפש.

בכל אופן אין לענין זה כל קשר להטעם שמביא כתר״ה בשם
הרדב״ז והגרש״ז שאין רשות לאדם על גופו ,זה לא נאמר לענין
מצות מסי״ג ,אלא טעם על מה שב׳ הרמב״ם בפי״ח מה׳ סנהדרין

בסון•" :גזירת הכתוב היא שאין ממיתת בית דין ולא מלקין את האדם
בהודאת פיו" (ואע״פ שהרמב״ם בעצמו באותה הלבה לאחר שמנסה
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בענין פקוח נפש

יז

להביא איזו טעמים לזה מסיים" :וכללו של דבר גזירת מלך היא*)
ואר^ל^צמי להעתיק בזה קטע מחדושי בענין הנ״ל:

"המהר״י בי רב ב״קונטרם הסמיכה" מביא שם על ד׳ הרמב״ם
אלא כונת הרב במה שאמר גזירת מלך היא כו׳ אלא לומר
הנ״ל:
דאף על גבשקיי״ל הודאת בעל דין כמאה עדים דמי גזירת מלך היא
שבעגין מלקות ומיתת בית דין אינו מועיל הודאת פיו" והמהרלב״ח
שם בהשגותיו מביא...״ והוא שזה של הממון הוא בעצמו עושה אותו
ומי יעכב בידו שלא יזיק הוא בממונו כפי רצונו בה ,אבל לבית דין
אינו עגין כלל בדבר ההוא כו׳ ,אמנם במלקות הכל געשה ע״י בית דין
וגם שהוא ברצון הלוקה כו׳ מ״מ ע״י בי״ד הוא נעשה כו׳ יעוי״ש.
,אסגר וזתגסוזן ’

"

ההסברה של מהרלב״ח היא קצת מעורפלת׳ אבל קרוב לודאי הוא
מכוין להסברו של הר״י מיגש בתשובותיו סי׳ קפו שמביא" :והתורה
לא התירה לאדם שיצער עצמו ,ואין הפרש שיצער נפשו או מי
שיצער חברו׳ ולסבה זו אין האדם חייב במה שמודה על עצמו במה
שהוא חייב מיתה או מלקות כמו שהוא חייב במודה עצמו על הממון״;
ביתר ביאור מבאר בזה הרדב״ז את ד׳ הרמב״ם בפי״ח מה׳
סנהדרין ה״ו :״שאין ממיתין ולא מלקין את האדם בהודאת פיו״ —
"ואפשר לתת קצת טעם (על שאין הורגין ואין מלקין האדם על פי
עצמו) לפי שאין נפשו של אדם קנינו אלא קנין הקב״ה שנאמר
הנפשות לי הגה (יחזקאל יה) הילכך לא תועיל הודאתו בדבר שאינו
שלו ,ומלקות פלגא דמיתה היא ,אבל ממונו היא שלו ,ומשום הכי
אמרינן הודאת בעל דין כמאה עדים דמי ,וכי היכי דאין אדם רשאי
להודות על עצמו שעשה עבירה שחייב עליה מיתה ,לפי שאין נפשו

קנינו".

כדברים אלה מביא אחד •מגדולי האחרונים הגרש״ז בש״ע שלו
הלכות נזקי גוף ונפש סעיף ד" :אסור להכות את חבירו אפילו הוא

נותן לו רשות להכותו כי אין לאדם רשות על גופו כלל להכותו; ,וי־

כפי אהרן זאסלאנסקי ,אהרן יצחק בן ראובן עמוד מס  32הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

יזז

כפי אהרן

עדין בספר "לאור ההלכה" של הרב הגאון רש״י זריז במאמר "משפט
שיילוק").
אמנם לאה״ב מצאתי הסברה מצוינת בענין זה בספר "זכר יצחק"
להגאון רי״י רבינוביץ זצ״ל מפוניבז בסימן יה — עמוד עז". ..:דכאן
לא שייך הודאת בע״ד כיון שחב לאחריני ורק משום דעל עצמה היא
נאמנת לאסור אבל לא לדין עונשין שהוא דין הנוגע לב״ד"; ,אותו
ההסבר הוא בדיוק גם על■ ד׳ הרמב״ם בפי״ח מה׳ סנהדרין הנ״ל,
דאפילו אי נימא דגם גוף האדם הוא שלו׳ וגם ע״ז שייך הודאת בע״ד
אבל בזה הוא חב לב״ד שהב״ד צריך להעניש ואם הב״ד מעניש שלא
כדין אז הב״ד חייב והוא חוטא ומשום כך אינו נאמן ,והדברים הללו
כמעט מפורשים בד׳ המהרלב״ח הנ׳י׳ל.
 )2מביא שם" :דכשהקיתוץ ביד שלישי לרע״ק מחויב להציל לאחד
הצלה ודאית ולא לחלק המים לחיי שעה לשניהם" ,גם על זה יש לדון
דרשת רע״ק היא מהמלה "עמך" שיש לו כמה פירושים פירוש רש"'
פי׳ הקרבן אהרן ,פי׳ המהרש״א או פי׳ המלכים המתאים לפירושו של
כת״ר ,אבל כל זה אינו שייך לשלישי שאין בזה המושג של "חייך קוד‘
מין״ והמהרש״א בב״מ שם על ד״ה — וחי אחז עמך — מביא...:
"ונראה לפי הדרש דרבי עקיבא דאם היה הקתון של מים של שניהם
דמודה רע״ק לבן פטורא דשניהם ימותו ואל יראה כו׳" ,ואם כן מנ״ל
לומר שיעדיף אהד על השני ולא יתן לשניהם לחיי שעה ,או שיתן
את הקתון ביניהם והם יעשו ביניהם כפי שהם יחליטו ,והדבר צריך
תלמוד.

 )3מביא שם" :שבאמת אין דין פקו״ג להחיות מתים ,דקרא וחי
בהם קאי על החיים ולא על אלה שכבר מתו ,אלא שמותר היה מטעם
אחר ,שאנו אומרים "חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה",
גם הא דאמרינן חלל עליו שבת אחת כו׳ קאי על הקרא "ושמרו בבי
ישראל את השבת" וגם זה "קאי על החיים ולא על אלה שכבר מתו".
דומיא רחוקה לדבר דרשת הספרי—"כפר לעמך ישראל—אלו החיים.
 )4לענין השאלה המובאה בשו״ת ח״ם (או״ח סי׳ פג) מביא שם:
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קעה

הכתיבה ,שראיה מביאה לידי זכירה .ובפרט על התפלין צו־יך זהירות יתרה

שלא להסיח דעתו מהם ,ומתכלית כונת הבורא יתברך שמו בהם הוא לזכר מה
שכתוב בהם והתועלת הנמשך ממנו ליראה ולאהבה וכדומה ,כי בזה תלוי עקר

קיום מצות תפלין ואחר כתת הלב הן הדבךים (וכבר כתבתי בערך "לב" קצת
דברים שהם חובת הלבבות שראוי לאדם שלא ?סיח דעתו מהם) .וכן אם קבל
טובה כל דהוא מחברו ראוי שלא ישכחנה ולא ?סיחנה מדעתו ,כל קבל ךנא

אם עשה לו חברו ךעה גדולה ישכחנה חסיחנה מדעתו לקי.ם מה שאמרה תורה
(ויקרא יט ,יח> :לא תטיר .וכן בבא לדעתו מחשבות זרות והרהורים רעים ,ובפךט
בשעת התפלה ותלמוד־תורה ועבודת השם יתברך? ,סיחם מדעתו ,ולו בכיח

יגבר איש להסיחם מדעתו חפנה לבו לךברי־תורה או לעבוד־ת השם יתברך

ולבו למו אב אבינו שבשמים יצעק וייאמר :הושיעה אדוני המלך ,הצילני
מטיט ואל אטבעה ,אולי ירחמנו עושיהו:

וכן אמרו רבותינו זכרתם לברכה (יומא עה :).דאגה בלב איש ?סיחנה מדעתו,
בפרט בעדן ךוךוה ובעת עבודת השם יתברך מבעי לה לןתובי דעתו ,ועל־ידי
העמק במחשבות טהורות ובעזר משדי ימצא טענות מספיקות להסיח מדעתו

כל מה שצריך להסיח מדעתו ומאחר שאין דעת האדם סובלת לחשב שתי
מחשבות כאחת בבוא אליו מחשבה ממחשבות אלו שצריך להסיחן לו
?חליפנה חמיו־ אותה רע בטוב ,ואם לא יוכל עשוהו לבדו על זה אמרו <שם):

ישייחנה לאחרים — י־לך אצל חכם ועיר צערו והוא ילמדנו דעת למען נקיץ
משנתו ולא יהיה נרדם ולא ?הפך מימי היאור לךם אלא יכלכל דבריו במשפט
כי זה כל האדם:

הבאה
אמרו רבותינו זכרתם לברכה <מו״ק יז :>.המכה בנו גדול ח?ב נדוי ,ולפם
טעמא אף אנו נלמד ילאו יוקא מכה בנו גדול ,שהרי הטעם הוא לפי שגורם
לבנו שיהא בועט בו ויהא מקלה אביו ונמצא עובר על ולפני עור לא תתן
מכשול .הנה כי כן לא גדול גדול ממש אלא אפלו קטן כיל שיודע בו שאינו

מקבל מרות .כגון בדורות הללו דחצפא ?סגא ובן בועט באביו לא על־ידי
הכאה אלא אפלו אם גוער בו בכעס גם הוא יכעס ואינו מקבל גערה ,ואמת
אמרו (משל־ יז ,י) :תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה ,במבין אמרו אבל מי

שאינו מבין אינו מקבל גערה ,חש בן שאינו שומע בקול אביו ובקול אמו ,וכל

י*•
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כי הא צריך דעת באב ואם ביודעים ומכיךים את בניהם שהם קשים ואין יראת
ה׳ נגד פניהם ואינם שומעים בקול אביהם ואמם ,לא יצוו עליהם שום דבר
שישרתום וישתדלו שלא לכעס עליהם ושלא לגערם ולא ידברו אליהם אלא

בלשון רכה .ונהי שלא כל העתים שוות ופעמים שלא יוכל אב ואם להתאפק
מלצוות את בניהם שום דבר ומלכעיס עליהם ולחרפם ולקללם ,כי 2חךקו שן
ונמס לבם בראותם שעושים הבנים דבךים שאינם מהגנים ,על־כל־פנים את
אשר בכרום לעשות ?עשו ויבחרו הרע במעוטו:

והנה רצון אב ואם לזכות נפש בניהם שיעשו רצון אביהם ואמם ויזכו את
נפשם בעשיות נחת־רוח ליוצרם ,אבל מה יעשו כשאין הדור רומה הפה וכל זמן

שהבנים והבנות אצל אביהם ואמם אינם חפצים במצוה זו כל־כך ואין
מחשיבים אותם כל־כך ,אבל כשי;לכו לארץ־ישיךאל או לבית־עולמם אזי

ייאמרו :מי יתן לי אב ואם ואלחך עפר כפות רגליהם ואנטלם ואנשיאם ואעביד
אותם בכל כיחי ,אבל אם רוצים שה׳ :חשיב להם אז כאלו עשיר כיה ןעשיו בהיות
יכלת בןךם לעשיות ואז מחשבה טובה כשאין יכולין לעשיות הקדוש־ברוך־הוא

מצרפה למעשיה .ולפי הדורות הללו שבני־עליה שישמעו בקול אביהם ואמם
הנם מועטים ,ובפרט כשבושיאים נשים שכלה מתקוטטת בחמותה והדבר קשה
המציאות שינהגו כבוד כאשר ןאות ,מה טוב ומה נעים לאב ואם אם יהיה
בא?שרות להם שיפו־ישו את בניהם שלא יהיו סמוכים על שלחנם ,וכן טוב

לבנים — אם הוא בךצון אביהם ואמם — שיפרשו מעל שלחנם ,כי ההעדר

טוב ממציאות הרע ,ומי יתן והןה לבבם של בנים לכבד אביהם ואמם ויקבלו
שיכר טוב פרות בעולם הזה שגם הם יכבדו מבניהם בנים טובים והקרן קימת
לעולם הבא:

ואסור הכאה אינו רק לבנו ,אלא גם לשאר כל אדם איכא לאו ד״לא יוסיף פן
יוסיף" (מכות כג ,).וכבר אמרו (סנהדרין נח :):הסוטר ליעו של חברו כאלו סוטר
ליעו של שכינה ,ופרש רש״י :המכה על הלחי .והוא הרין בכל מקום אלא
שדברו בהווה .וכתיב :זרוע רמה תשבר (איוב לח .טס ,ואיש זרוע לו הארץ (שם
כב ,ח) .ורב הונא קץ ירא (סנהדרין שם> .וכן ךאוי לכל מנהיגי הערים לןסו־ את
אנשי זרוע ובפרט לאנשים בני־באעל שמכים את נשותיהם מכת אכזרי ,תפח
רוחם של עוישי אלה שמחזיקים את בנות ישראל כשפחות ודוךסים ומכים
ובועלים ואין להם בשת־פנים ,וראוי למי שי.ש יכלת בת־ו לןסו־ם כאשר יוכלו,

ואם יוכלו להוציא נשותיהם מתחת ןךם — אם הוא ברצון האשה ,כי אין

פלא

הלבשה

יועץ

קעז

אשה דרה עם נחש במקום אחד — מצרה רבה עבן־י להציל עשוק מיד
עושקו:

ואפלו להכות ילדים קטנים אין רשות לשום או־ם אלא אב לבנים ורב
לתלמידים ופרנס על הקטנים .ואפלו הרב לתלמיז־יו ,כתב בתשובות הלק"ט
<ח־׳א סימן קכה> שהןה ראוי להושיב בית־ךין להכותם במךה ובמשורה אלא שלא

נהגו .ואיתא בש״ס (ב״ב כא ).שאמר לה רב לרב שמואל בר שילת :כי מחית
לינוקא לא תמחה אלא בעו־קתא ךמסאנא ,ד־צית — צית*) .וכן איתא בספר

החסידים שאין דשות להכות אלא הרב לתלמיךיו .וכן איתא בתשובות
מוהו־שד״ם שאם אחד הכה לקטן ותבעו לדין נזקקין לו וקוצבין לו קנס.

וזכורני באיש אחד ירא־השם ,שהןה פרנס על הילדים ,שבשעת פטירתו צוה
להכו־יז בבית־הכנסת שהוא שואל מחילה מכל הקטנים אם הכה אותם שלא
כדין ,כי בודאי אפלו לבניו הקטנים ותלמיז־יו לא התרה הךצועה להכותם שלא

כדין על לא רומס בכפיהם ,ואפלו אם יש צרך להכותם לא התר להכותם מכה
רבה מכת אכזךי על הראש ועל העין מקום שיוכל לעשות מום ופקוח־נפש חס

ושלום ,אלא :כם בנחת על הרגלים בלי כעס ,וזה כלל גדול כי טוב איש יכלכל
ךבךיו במשפט במרה במשקל ובמשורה — זוהי דרך ישרה:

הלבשה
אמרו .רבותינו זכרתם לברכה (סוטה יד :).הקז־וש־ברוך־הוא מלביש עו־מיס אף
אתה תלביש ערמים ,רכתיב (בראשית ג ,כא> :תעש ה׳ אליקים לאדם ולאשתו

כתנות עור תלבישם .וכתיב (ישעיה נח ,ז-ח> :כי תראה ערים וכסיתו אז יבקע
כשחר אורך וכו׳ .ובאמת שהוא צרך וחיוב גדול לו־חם על העניים בענק
המלבוש יותר מן האכילה ,כי לאכילה יוכל להיות מצטמק ומסתפק במועט
ויצא אז־ם לפעלו ויטרח כל היום תרויח שתי פרוטות ויקנה לחם לאכיל בלילה

וישבע לחם ויהןה טוב ואינו צריך לבו־יות כל־כך ,לא כן לענק המלבוש צדיך
הו־בה מעות בתור ואין יד העני משגת ,כי אפלו לאכיל לשקעה אין לו ומתוך

כך הולך וחסר ובגז־יו נעשים קךעים קרעים וטלאי על־גבי טלאי עד שלא
נשאר לו אלא חלוק אחד ומלבוש מבלתי הסחבות באפן שחקו אינם חיים,
*) כשאתה מכה את התינוקות ,לא תכם אלא ברצועות של מנעלים ,כלומר מכה קלה שלא
יוזק ,והשומע — ישמע.

פני יהושע מסכת כתובות דף לב עמוד א

תוספות בד״ה ואי ממונא לקולא וא״ת איתגורי איתגר וכו׳ וי״ל דשאני הכא דחס רחמנא (עליה) [אממונו] דנחבל עכ״ל .ויש לתמוה
דאכתי בעדים זוממין מאי איכא למימר .וכה״ג קשה בכולה שקלא וטריא דשמעתין למאי דס״ל ממונא לחומרא ובעי למילף מנ״ל לעולא
ולא אתיא ליה אלא מגזירה שוה הו״ל למימר דעולא מסברא דנפשיה קאמר דהיכא דאיכא ממון ומלקות משלם ממון דחמיר [ו]לא מלקות
דקיל דאטו איתגורי איתגר .והתם לא שייך תירוץ התוס׳ דאדרבא אית לן למימר נמי דחס רחמנא .ואי לא שייך בקנס דנערה הא דחס
רחמנא א״כ בהאי צדדא דאי ממונא לקולא מאי ס״ד פשיטא דבנערה ליכא למימר דאטו איתגורי איתגר .והנראה לענ״ד בזה דבלא״ה קשיא
לי הא דפשיטא להתוס׳ האי סברא דאיתגורי איתגר לענין ממון ומלקות דהא אפילו בחייבי מיתות איצטריך קרא דלא תקחו כופר לנפש
רוצח דלא נישקיל מיניה ממונא וניפטריה מקטלא כדאיתא לקמן (דף ל״ז ע״ב) ומייתי נמי התם ברייתא דדריש רבי ישמעאל בנו של ר״י
ב״ב כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה לפי שמצינו מומתין בידי שמים שנותנין ממון ומתכפרין יכול אף בידי אדם כן אלמא במיתה
וממון איצטריך קרא ולא סמכינן אהאי סברא דאיתגורי איתגר וא״כ כ״ש בממון ומלקות דאיכא למימר דבחייבי מלקות היכא דשייך
תשלומין חס רחמנא עליה שיתן ממון ויתכפר ולא דמי לההיא דפרק בן סורר דעבד שתי עבירות מקשה שפיר פשיטא דאיתגורי איתגור כיון
דבעבירה אחת לא חס רחמנא עליה לדונו בקלה אלא בחמורה וכי משום שחזר ואכל שום והוסיף חטא על פשע נדונו בקלה וזו אינה סברא
כלל משא״ב בהנך דהכא.
לכך נראה דלא קשיא להו להתוס׳ הכי אלא בההיא דחובל דדמי לגמרי לההיא דפרק  Pסורר דהכא נכדדמכיון שהכהו הכאה שאין בה
שוה פרוטה נתחייב במלקות ולאחר שהוסיף להכותו ויש בה ש״פ נאמר דחס רחמנא עליה וידון בקלה הא מהי תיתי .ועל זה מתרצי שפיר
דחס רחמנא עליה דנחבל אבל בעדים זוממין לא קשיא להו דשפיר מצינן למימר דהיכא דשייך תשלומין אקיל רחמנא (לגביה) [לגבייהו]
שיתנו ממון ויתכפרו וכן בנערה דהכא דבכל אנוסות או אפילו מפותות שהממון לאביה אקיל רחמנא לגביה שיתן ממון ויתכפר ואפילו
בבוגרת ובנשואות אנוסות שייך נמי בושת ופגם לבר מבוגרת ונשואות מפותות דהתם לא שייך שיתן מעות ויתכפר דאיהי נמי עבדה
איסורא (ועוד דכיון דלעצמה לא יהיב מפתה דמדעתה עבדה ואחולי אחלה (גבה) [גביה]) מש״ה לוקה ,כן נראה לי נכון ומוכרח ליישב כל
הסוגיא .אלא דאכתי קשה לפמ״ש התוס׳ בד״ה דאין לוקה ומשלם דמקרא מלא דיבר הכתוב בעדים זוממין דאפילו טבחו ומכרו באותו
שעה לא עבדינן תרתי ואליבא דעולא משני הכא וא״כ משמע דלעולא בכה״ג נמי משלם ואינו לוקה וא״כ אי ממונא לקולא קשה איתגורי
איתגר דלאחר שכבר העיד בבן גרושה נתחייב מלקות וכשהוסיף בטביחה ומכירה יפטור ודמיא נמי לההיא רבן סורר ויש ליישב ודוקהיטב:
** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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הגוזל עצים פרק תשיעי בבאקמא

חקחנא דר׳ כמ״ש החום׳ בדיה אי עשה חשובה ט׳ וקמ״ל דאפ״ה אין חייבים להחזיר
ויחבאר בסמיך בל׳ החום׳:
ומפני כבוד אביהם כו׳ איקרי כאן וכשיא בעמך • מה שיש לדקדק
מכאן אהא דאמריק בפרק הנחנקין לכל אין הבן נעשה שליח לאביו
להלקוחו כו׳ דמשמע דהבן חייב בכבוד אטי רשע וכמ׳ש הרייך והרמב״ס
והרא״ש פי' רטיר י״ד סי׳ ר״מ ו־בב״י"שס ובט״ז|ול״נ דעיקר הקושי' כאן דגהי
דחייב בכבוד אביו רשע מ’מ באותה עבירה עלמי שעבר אביו ולא חש לכבודו
לא מסחברא שיהיו הס חייבים] ועי? משוס דבלא״ה מנינו דאפי׳־למאן דס7
שאינו חייב בכבוד אביו רשע מ'מ אסור לכתחלה לבזותו והיא סברת הרין וש'פ
עי׳ במיז וש ך וא״כ מאי מקשה הכא בגמ׳ דשמא חייבים להחזיר בדברהמסויים כיון
דבכל יומא איכא זילותא יחירא לאביו כשלא יחזירו ועוד דאס יחזירו יהיה לו
כפרה קצת ואף שהוא בעצמו לא חש לזה מ’מ שמא אם היה קייס עדיין היה
מחזיר אע״כ דעיקר הקושיא בסומא דשמעמין שאף אם היה קיים והיה רוצה
להחזיר לא היינו מקבלין וא״כ לא חליא מלתא בהשבון כלל וממונו גמור הוא
שמורישו לבניו ולזילותא ידידיה לא חיישינן אפי׳ בחייו וא״כ מקשה שפיר למה
נחייב אח בניו להחזיר כיון דכל הני טעמי לא שייכי וליכא אלא מצות כיבוד
גרידא שהם חייבים לכבדו יותר ממה שהוא עצמו חש לכבודו ואמאי הא לאו
מעשה עמך הוא ודוק וכ״ז היינו לתירוצא קמא דתו׳ בסמוך דאפי׳ בדברהמסוייס
אקמקבלין ממנובתקנתא דר׳ וכמו שיתבאר בסמוך:
בד״ה אי עשה חשובה כו׳ א״נ בדבר המסויים מקבליךכו׳ ומשני
בשלא הספיק כו׳ ומקבלין מהם דלא שייכא תקנה גבי בניס עכ׳ל ■
ונ״ל דהאי ומשכי חוזר לחירוצס הראשון דלפ׳ז משמע דמהגזלן בעצמו אין מקבלין
אפי' דבר מסוייס לכך הוצרכו לפרש דבבניו לא שייך חקנתא דר׳ אבל לתירוץ
השני דבדבר המסויים לא שייך תקנת׳ דר׳ א״כ לא הוצרכו לפרש דבבניו לא
שייך תקנת׳ דר׳ וק׳ל:
לצאת ידי שמיס כו׳ דהנהו מנאי דהתס קדמו עכ״ל ־ פי׳ כיון דכל שקלא
וסריא דהכא קאי אתקנחא דר׳ לא מצי לחוקמי כחנאי דהתס ולמימר
דפליגי בחקנתא דר' כיון שהם לא היו בדורו אלא קודם לזה וק״ל:
בד״ה משוס פסידא דבירה כו׳ ומיהו דמי בעי
אהדורי עכ״ל ־ ואף ע״ג דבלא״ה לא קשה ממאי
1
דקתני גבי מריש שנוטל דמיו דהא מחני׳ דמריש קודם חקנתא דר׳ הוי טובא אלא
דרש׳י כ’כ לקושטא דמלחא דאף לאחר חקנחא דר׳ לא זזה תקנת מריש ממקומו
לענין שנותן דמיו וכדאשכחן באמת גבי כשורי דמטללת׳ דאיירי בימי אמוראי ועבדי
בהחקנח מריש ואף למ״ש המוס׳ דחקנתא דר׳ ליחא אלא בגזלן קבוע או כשעשה
תשובה מעצמו אפ״ה נ־מ דאפי׳ איכא כל הני אפי׳ חייב לימן דמי מריש לפי׳ רש׳י
כיון דגזילה קיימת וק״ל:
גזלה חוזרח בעיניה כמות שהיא עכשיו כו׳ והדר משלם דמי גיזות
ועובר עכ״ל ־ ויש להקשות דה״ל לפרש בקיצור שמשלם הכל כשעת
הגזילה ודוחק לומר שכוונתו שא״צ לשלם דמי הנפח כשהיחה מעוברת ודקדוק
זה קשה אלישנא דבריימא גופא וכן קשה נמי במחט׳ כמו שהקשה בעל תי״ט
דלפי' רש״י דגוף הפרה אינו קונה בשינוי הלידה והגיזה אלא הולד וגיזה גופא
קונה הגזלן מיד משעת הגזילה כמ״ש החוסם' כאן וא״כ אמאי נקט דמי פרה
העומדת לילד הו״ל למיחני משלם כשעת הנזילה כמו באינך בבי דמחני׳ ונ׳ל
ליישב דנ״מ להיכא דהוכחשה גוף הפרה עכשיו משעח הנזילה וסד״א דאף על
גב דבכחשה בעלמא קי״ל בפשיטות דא״ל הרי שלך לפניך כדאיפסיק הלכתא
לעיל כרשב״א י״ל דהיינו משוס דמשלס תשלומים מעליא כשעת השבה אבל
הכא שאינו מחזיר הגיזות וולדות אלא כשעת הנזילה ה׳א דלגמרי יש לו לשלם
כשעת הנזילה שהיתה שמינה אבל תרי קולי לא נקיל ביה בגזלן קמ״ל דלא
אמרינן הכי אלא גוף הפרה חוזרת בעיניה כמו שהיא עכשיו וגיזה וולדות משלם
כדמעיקרא כנ״ל ודו״ק:
קנסא קנים כו׳ ונ’מ להיכא דלא השביחה אלא כיחשה עכ״ל ־ האי
כיחשה איירי בהכחשה דלא הדרא דאי בכחש החוזר ע״י פיטום אפי׳
למ״ד שינוי לאו במקומו עומד אפיה א״ל הרי שלך לפניך ראיפסקא הלכחא
נרשב״א וכדאסקינן לעיל אליבא דרבא דבכחש החוזר איירי אבל שינוי בעלמא
קונה והכי קי״ל אע’כ דבהכחשה דלא הדרא איירי וקיל • ומ׳ש רש״י היכא דלא
השביחה טונחו נראה דאי השביחה בגיזוח וולדוח וכמשה נמי בגוף הפרה אפי'
אי סובר ר'מ דשינוי קונה ומשלם הפחת לא שייך תו למימר שישלם ג'כ הגיזה
וולדות משוס קנסא דלא שייך למיקנסי' שאין זה חוטא נשכר אלא מפסיד ומרי
חומרי לא מחמרינן ביה אע״כ הא דקאמר ונ’מ להיכא דכחשה היינו כשלא השביחה
כלל בגיזה כנ״ל:
בד״ה בשוגג כגון לוקח כו׳ ולא ידע שהיא גזולה עכ״ל * הא
דלא מחא ליה לפרש אף בדידט שהיא גזולה וכלוקח ער הארץ
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כדאמרינן לקמן בגמי משום דהתם איירי בגזילת קרקע שייך שפיר לחלק בין לוקח
ע׳ה דלא ידע דקרקע אינה נגזלת אבל הכא בעיקר האיבעיא דאיירי במטלטלין
דאפרה ורחל קאי ממילא אי ידע דנזלה תו לאו שוגג הוא אפי׳ בעיה לכך פי׳ דאיירי
בדלא ידע ויתבאר עוד בסמוך בל׳ התוסס׳ וק׳ל:
בדיה חמשה גובין כו' אף על גב דחנא מנינא כו' התם נמי שיין
כו׳ וגט חוב שאין בו אחריות עכיל ־ נראה כוונתם דלמאי דמסקי׳
הכא דההיא לשבח פירות משום קנס נגעו בה וא״כ הא דאמרינן החם במתט׳
דהנזקין לשבח פירוח ע'כ דכרבי מאיר אתי׳ דקניס וא’כ ה״ל למיחני נמי גט
חוב שאין בו אחריות וק״ל:
ומהכא קשה לשמואל כו׳ והכא משמע דגכי מבני חורין עכיל ־ ויש
לדקדק דמאי קושיא דלמא הכא איירי בשחייב מודה ובכה׳ג כ׳ע
מודו דגבי והא דאמר שמואל דלר״מ אינו גובה היינו כשאינו מודה כדאיתא
שם להדיא וא׳ל דאי כשחייב מודה מאי למימרא דגובה מן המחוררין דהא
בלא״ה נמי בכל אינך ליכא רבותא דגובה מב״ח אלא לדיוקא אחי דלא גרי
ממשעבדי ויש ליישב דמשמע למוסס׳ מדנקט סחמא חמשה גובין מן המחוררין
משמע דבכל ענק גובין אפילו שלא בפניו ואפי' מיחמי והיינו רבותא דבכהיג
גובה מן המחוררין וא’כ מקשו שפיר דלשמואל אליבא דר׳׳מ ודאי בכה״ג לא גבי
שלא בפניו וכיש מיתמי דחיישינן לזיוף וכמ״ש שם רש״י להדיא דחשיב כמלוה
ע’פ שאין עליו עדים ובזה יש ליישב ג״כ אמאי שייר הכא מזון האשה והבנות
משוס דבכלל בן אשמו ובת אשתו הוא כיון דעיקר הרבותא שגובין מן המחוררין
והא דקחשיב לה בפרק הנזקק בפני עצמו היינו דאפי' כשקנו מידו לא מהני
לגבות ממשעבדי כדאוקמינן התם משא״כ בבן ובת אשתו אבל לענין בני חורין
אתיא במכ׳ש ובזה נמשך היטב קו׳ החום׳ לדבריהם הקודמין ודוק אח״ז עיינתי
שם בתוספ׳ד׳ה דברי הכל וראיתי שכתבו שאפי׳ מודה אפ״ה אינו גובה דה״ל
כאילו מחל לו ועי׳ מיש שם:
שבח פירות ה״ד כו' ־ ואף ע״ג דבפ״ק דמציעא מוקמיק לה במילי
אחריני בכמה גווני היינו לשמואל דאמר המם לוקח מגזלן לית
ליה שבחא אבל הכא אליבא דהלכחא קיימיק דיש לו כדפסק רבא שם א״כ
מפרשינן הברייתא כפ״טיה:
בד״ה דאתא בעל ארעא כו' ואפי' לשמואל דאמר בפ׳ק דב’מ
דלוקח מגזלן ליח ליה שבחא עכ״ל  .כוונתם בזה דלכאורה
לשמואל דס״ל דלוקח מגזלן לית ליה שבחא א״כ ע’כ צריך לאוקמא לשבח פירות
דבריימא אהוצאה לחוד דהוצאה ודאי איח ליה ללוקח מן הגזלן אפילו לשמואל
ובכה״ג קסט דא״ג ממשעבדי ומדלא יהיב הנגזל ללוקח ההוצאה הוי מוכח שפיר
משוס דקנסינן ליה אפי׳ בשוגג ועל זה כתבו החום׳ דאפי׳ לשמואל מצינן לאוקמי
בשבח היתר על ההוצאה ובדקנו מידו וק״ל:
א״נ יש לחלק דהתם איירי בשלא ידע שהיא גזולה דבשוגג כי האי לא
קטס עכ"ל ־ ולפ״ז צ״ל דהאיבעיא דהכא איירי נמי בשוגג כה׳ג שידע
שהוא גזולה אלא בלוקח ע״ה ואף על גב דבמטלטלי איירי הכא דאפרה ורחל קאי
מ’מ י״ל דטעה לומר שקנאה הגזלן בשינוי וכיוצא בו ועוד נראה לי דמ״ש המוס׳
דבשוגג כי האי ודאי לא קנים היינו דוקא אקנס דהוצאה דמיטיהו סליקו שהוא
ממון גמור של הלוקח וא״כ לא שייך למיקנסיה בשוגג גמור אבל בקנסא דגיזה
וולדות דמעלמא אתיא י׳ל דאפי׳ בשוגג גמור קניס רבי מאיר כיון דלית ליה
פסידא ולפ״ז פי׳ רש״י וחוס׳ א׳ הוא וזה נ״ל נכון ויתבאר בסמוך:
מאי לאו בעיה דלא ידע כו׳ ־ וסלקא דעחין למימר הכי
דאיבת״ח שידע שהיא גזולה וה״ל מזיד גמורא׳כחיקשה
אמאי קחני שגובה השבח מבני חורין דהא קי׳ל הלכתא בפיק דב'מ דהכיר
בה שאיט שלו ולקחה אין לו שבח אבל בלוקח ע׳ה י״ל דלא חשיב ליה כהכיר בה
שאינו שלו כיון שהיה סבור שהיא קנויה לגזלן והמחקהשיב דאפ״ה מימוקמא
בלוקח מ״ח ואיירי שקיבל הגזלן בפי׳ אחריות על השבח וכמ״ש המוספות ומאי
דקאמר מאי לאו בע״ה ולא קאמר מאי לאו דלא ידע כלל שהשדה גזולה למ׳ש
רשיי דאיבעיא דשוגג היינו בכה״ג י״ל דהתס מיירי בקנס הגיזה וולדות דלית
ליה פסידא ללוקח אבל הכא דהקנס הוא שאין הלוקח נוטל מן הנגזל ההוצאה
אף על גב דממונו גמור היא א'כ אפי׳ לרש״י לא שייך לקנוס בכה״ג בשוגג גמור
וכמ׳ש לעיל בל׳ החום׳:
בדיה בשבח שע״ג הגזילה כו׳ אבל שבח שלא ע״ג גזילה הוי דגזלן
אי משוס דהוי שינוי גמור או משוס תקנח השביס עכ״ל • לכאורה
משמע דהמוס׳ נסחפקו אי הוי שינוי גמור או לא ולא ידענא מהיכא חיתי דלא
ליהוי שינוי דנהי שהפוסקים נסתפקו בגיזה ולידה אי הוי שינוי היינו לגבי גוף
הפרה אבל לגבי גיזה ולידה דעסקיק ביה הכא פשיטא דהוי שינוי מעליא ואיל
דבעינן דוקא שינוי ע״י מעשה הגזלן וא״כ בלידה דשינוי דממילא הוא לא קנה
וכמ״ש בל׳ רש״י פ' מרובה גבי טלה ונעשה איל כבר כתבתי שם שהוא דוחק ועוד
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בענין מכה בנו גדול
מועד קטן י״ז
...עיין ר׳ אמי בדיניה ,סבר למישרא ליה.
עמד ר׳ שמואל בר נחמני על רגליו ואמר ומה
שפחה של בית רבי לא נהגו חכמים קלות ראש
בנידויה שלש שנים יהודה חבירנו על אחת כמה
וכמה וכר.
שפחה של בית רבי מאי היא דאמתא דבי
רבי חזיתיה לההוא גברא דהוה מחי לבנו גדול.
אמרה ליהוי ההוא גברא בשמתא דקעבר משום
"ולפני עור לא תתן מכשול" דתניא "ולפני עור לא
תתן מכשול״  -במכה לבנו גדול הכתוב מדבר.

ומבואר מפשטא דגמרא דאסור לאב להכות
בנו הגדול משום דקעבר בלאו ד״לפני עור לא תתן
מכשול" דשמא הבן יבעט באביו כיון שהוא גדול.
ויעוץ ביור״ד סימן ר״מ הלכות כיבוד אב
ואם סעיף כ׳ דכתב המחבר ת״ל :המכה לבנו גדול
היו מנדין אוחו שהרי עובר על "לפני עור לא תתן
מכשול" .וברמ״א הוסיף :ולא מיקרי גדול רק אחר
כ״ב שנה או כ״ד שנה (בקונטרס פ״ק דקדושין
הב״י ס״ס של״ד) .עכ״ל.

ומבואר דגדול אין הכונה כפשוטו שהגיע
למצוות וכבכל התורה כולה דגדול משמע שהגיע
לשיעור גדלות ,דאינו כן ,אלא מדובר בבן כ״ב או
כ״ד.

ומקור הך דינא הוא מהגמרא בקידושין דף
ל׳ דאיתא התם ״חנוך לנער על פי דרכו״ -
משיתסר עד עשרין ותרתין לחד מ״ד ,ואיכא מ״ד
מתמני סרי ועד עשרים וארבעה .וכתב שם רש״י
בלשון אחר דזמנו ללמד תוכחות משיתסר ועד
עשרים ותרתין ,דבבציר משיתסר אין בו דעת
לקבל תוכחות כל כך ואל תכביד ביסורין ותוכחות

ויותר מעשרין ותרתין יש לחוש שלא יבעט .וכתב
בביאור הגר״א דהך גמרא הוי מקור לדינא דידן.
ויש להעיר דלכאורה כיון שבכל התורה כולה
גדול היינו שהגיע לשעור גדלות והיינו בן י״ג
שנה ,וא״כ מנלן לומר דמכה לבנו גדול דעובר
איסור היינו דוקא מבן כ״ב או כ״ד.
ויעוץ בגליוני הש״ס שכתב בשם שו״ח
"הלכות קטנות" סימן רכ״ב דהאי גדול היינו בן
כ״ב שנה ובן סורר יוכיח שעברו עליו י״ג שנה
ויסרו למשפט וכל ג׳ חודשים .עכ״ל הלכות
קטנות.
ואחר העיון נראה ,דכונת ההלכות קטנות
לומר דבן סורר נדון כשהוא ג׳ חודשים אחרי
הגיעו לגדלות ויש לשאול היאך יכולים אביו ואמו
להביאו לדין כשהוא בן י״ג שנה וג׳ חודשים ,הרי
עוברים ב״לפני עור" שמא יבעט הבן באביו ואמו
ע״י שמביאים אותו לבית דק (דבודאי לא גרע
ממכה בנו) ומדשריא התורה לאביו ואמו להביא
בנם הסורר לבית דין גם אחרי הגיעו לשיעור
גדלות ש״מ דגדול אין הכונה לשעור גדלות אלא
מאוחר יותר ,וכשהוא עדיין פחות מבן כ״ב או
כ״ד אין עוברים ע״י הכאתו בלאו ד״לפני עור"
ולכן יכולים אביו ואמו של הבן סורר להביאו
לדין.
והוסיף בעל גליוני הש״ס דמצינו בכמה
דוכתי בגמרא דתיבת "גדול" אין הכונה ממש
אשעור גדלות  -עיין שו״ת מהר״ם פדוואה סימן
נ״ג אהך דכתובות ק״ב ,ממאי דבנדולה עסקינן
וכו׳ דאין הכונה גדולה ממש בת י״ב שנים כי
הדבר הזה אינו תלוי בגדלות רק שתהא בת דעת
ותוכל להשמר מרציחה ומבחנת בקמים עליה.
ונוכל לומר כשהגיע לפעוטות דמקחן מקח

פני יוסף  -מו״ק ריין ,יוסף ישי בן נתן עמוד מס (214הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

רי

פני

זכר נתן ,סימן מ״ז

וממכרן ממכר דיש להן דעת גדלות הנזכר .וכן
הדעת מכריע דמה לי בת י״ב או בת י״א אם היא
בת דעת אין זה לא קנין ולא קידושין ולא עונש
ולא מתן שכר עכ״ל.
ואם בקצת דוכתי מפרשינן לא גדול גדול
ממש .עיין ביבמות מלבד אלה יש עוד דוכתי שלא
הוצרך לפרש היכא דהענין מוכיח דאין הכונה
אגדלות ממש וכן הוא בשם קטן .עיין שבת קמ״א
לא יצא קטן במנעל גדול  -והכונה שם לקטן
בקומה ולא בשנים .ועיין גם בסנהדרין דף ע״ו
״והמשיא אשה לבנו קטן״  -דהכונה עד לפני
פירקו ולא כל זמן הקטנות כשאר קטן סתמא.
ובכתובות דף י״א "הגדול שבא על הקטנה והקטן
שבא על הגדולה״  -והכתה שם בגדול אבן ט׳
וקטן פחות מבן ט׳ וכן בגדולה הכתה אבת ג׳
וקטנה פחות מבת ג׳ .וכן בסנהדרין ק״ד שהיו
משיאין קטנה לגדול וגדולה לקטן .וברש״י שם -
לא קטן וקטנה ממש אלא שעומדין על פרקן
וראויין הן להוליד .ע״כ דבריו.
ומבואר מכל הנך מקומות דגדול אינו
בהכרח הגיע לשעור גדלות אלא כל מקום לפי
ענינו ואשר ע״כ אפשר לפרש מכה לבנו גדול בן
כ״ב או כ״ד.
והנה ברמ״א הנזכר מבואר דבנו גדול היינו
בן כ״ב או כ״ד ומקורו לפי ביאור הגר״א מהגמרא
בקידושק הנ״ל.
אמנם הריטב״א פליג ע״ז דז״ל בסוגיין:
במכה לבנו הגדול פירוש אף בזה הכתוב מדבר,
אע״פ שמתכוין ליסרו .ונראים הדברים דלא גדול
גדול ממש אלא הכל לפי טבעו שיש לחוש
שיתריס כנגדו בדבור או במעשה .כי אפילו לא
יהא בר מצוה אין ראוי להביאו לידי מכה או
מקלל אביו שלא ישתדלנו בדברים ומשום
דאורחא דמילתא דבגדול שכיח כי הוא נקט גדול.
עכ״ל.
ומבואר להדיא דהריטב״א פליג וס״ל
דאפילו בקטן אי רואה האב שיש חשש שיתריס
כנגדו ג״ב אסור להכותו או לקללו משום הלאו
ד״לפני עור" ,ושלא כדעת הרמ״א הנזכר .והך
נידון צ״ב במה נחלקו.

יוסף

עוד נראה מהריטב״א הנ״ל דלאו דוקא מכה
אלא אף להכביד עליו בדברים ג״כ אסור שהרי רק
אורחא דמילתא נקט .וכמו דאורחא דמילתא נקט
לגבי בנו גדול ולפי האמת לאו דוקא גדול ה״נ
לאו דוקא מכה אלא כל פעולה שעשויה להביא
לידי התרסה בדיבור או במעשיו .כן היה נראה
לומר לכאורה לולי דעת המחבר דנקט "מכה"
לבנו גדול עובר כלאו ומשמע דוקא מכה.
והנה ה״שדי חמד" חלק ב׳ מערכת ו׳ כלל
כ״ו ס״ק י״ד (עמוד  )122כתב דהפוסקים כתבו
ביו״ד של״ד ובסימן ר״מ במכה לבנו הגדול עובר
בלאו ד״לפני עור" והיו מנדים אותו .ומצאתי
־—כתוב דלכאורה קשה מעובדא דשאול ויהונתן
"ויטל עליו חנית" (שמואל א׳ ס׳ ב׳) ואיך יתכן
ששאול בחיר ה׳ יכשל בזה.
והנה אומד בעל ה״שדי חמד" ,אף אי נניח
דשאול הטיל עליו החנית להכותו כדרך אב המכה
את בנו שעשה שלא כרצונו .יש ליישב על פי מה
שכתב הריטב״א בחידושיו למו״ק בעיקר דין זה
דנקטו בש״ס מכה בנו גדול דלא גדול ממש אלא
הכל לפי טבעו שיש לחוש שיתריס כנגדו.
וכתב מרן החיד״א ב״ברכי יוסף" יור״ד סימן
ר״ם אות י״ד בעובדא דרב הונא קרע שיראי
באפיה בריה וכו׳ .וחזינן דלא חש משום "לפני
עור" משם דהוה קים ליה ברבה בריה דלא אתי
לבזויי (זאת אומרת שהכיר את טבעו וידע שלא
יבוא לבזותו) .וי״ל כמו כן גם לגבי שאול דידע
שאול דיהונתן לא יבוא לבזותו.
ולדעת הסוברים דלא נחשב גדול לענין זה
עד שיהא בן כ״ב או כ״ד (הרמ״א הנ״ל) ג״ב יש
לומר שיהונתן לא היה עדיין בן כ״ב שנה וכ״ז
׳ע״פ הנחה הנ״ל.
אך נראה לי אולי ,דלא הטיל עליו חנית
להכותו אלא להמיתו משם דנחשב בעיניו כמורד
במלכות וחייב מיתה (לפי הנחה זו אזדא ראיית
"הלכות קטנות" שהבאנו לעיל דהוכיח מבן סורר
דמביאים אותו בן י״ג שנה וג׳ חודשים למיתה
ולא חוששים שמא יתרים כנגדם וש״מ דגדול אין
הכונה שהגיע לשיעור גדלות אלא יותר גדול.
אמנם לפי הנחה זו ליכא ראיה דהתם מחויב מיתה
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ע״פ דק ול״ש למכה בנו גדול באופן רגיל דאכתי
יש לומר דשהגיע לשיעור גדלות אסור).
והנה בהך מעשה דאמתיה דרבי התקשיתי
איך נדתה אותו אדם שהכה בנו הגדול מאן לימא
לן שהיה במזיד דילמא היה האב שוגג דלא היה
יודע הדין שאסור להכות לבנו הגדול.
ויעויין ב״שדי חמד" שדן אי מהני שימחול
האב מקודם שיכהו .וכתב דנחלקו בזה האחרונים,
דברב "נחמד למראה" ח״א כתב דלא סהני
מחילה .ובשם הרב מר אביו כתב שהביא ראיה
מאמתי דרבי דשמתיה לההוא גברא דהכא לבנו
גדול .ואם איתא דמהני מחילה אימור מחל לבנו
ואמאי שמתיה ,אלא ש״מ דלא מהני מחילה.
וכתב ע״ז ה״שדי חמדך״דהגם דהדין אמת
דלא מחני מחילה וכמ״ש החיד״א בי״ברכי יוסף"
מיהו ראייתו דאיך נדתה דשמא מחל האב לפני כן
 יש לדחות דכשם שמוכרחים אנו לומר דכברחקרה וידעה שהיה אותו האיש מזיד שהרי קיי״ל
דאין מנדין בשוגג .הכא נמי נימא דכבר חקרה
בדבר וידעה דלא מחל ולהכי שמתיה (ומיושב
קושיתנו לעיל דמנק ידעה דהוא מזיד דע״כ חקרה
וידעה שהוא מזיד).
והנה הבאנו לעיל דמהריטב״א דכתב דלאו
דוקא גדול דאורחא דמילתא נקט משמע דה״נ לאו
דוקא מכה אלא כל דבר המצער את בנו ושלא
כמשמעות לשון לשק המחבר דנקט "מכה",
וראתי שה״שדי חמד" כתב דנראה דאף דנקטו
הפוסקים בדין זה הכאה לאו דוקא הכאה ,דה״ה
קללה ונזיפה .כל שיש לחוש שיתריס כנגדו הרי
הוא בכלל איסור זה .אלא משום דעובדא דבש״ס
הוה בהכאה נקטי אינהו נמי הכי וסמכו על המובן
לפי טעמו של דבר וה״ה קללה.
ובעל "יפה ללב" ח״ב נסתפק בזה ולא פשיט
לה .ואינו כן ,אומר ה״שדי חמד" ,דאק להסתפק
בזה דפשיטא דאין חילוק והביא בשם הרב "פלא
יועץ" במערכת ההכאה דכתב וז״ל :אמרו חז״ל
המכה בנו גדול חייב ולפום טעמא אף אנו נלמוד
דלאו דוקא "מכה" בנו גדול שהרי הטעם לפי
שגורם לבנו שיהיה בועט בו ויהיה מקלה אביו
ונמצא עובר על "ולפני עור" הנה כי כן לא גדול

יוסף

ריא

גדול ממש אלא אפילו קטן כל שיודע בו שאינו
מקבל מרות כגון בדורות הללו דחוצפא יסגא וכן
בועט באביו לא ע״י הכאה אלא אפילו אם גוער
בו בכעס גם הוא יכעוס ואינו מקבל גערה.
והנה הסתפקתי אי האיסור הוא דוקא להכות
בנו אבל בתו שרי ,וכל זה למה משום די״ל דטבע
הבת אינו כטבע הבן ומקבלת טפי מרות ,או
דילמא לא שנא ואף לבת אסור .וראיתי שכתב
הרב "יפה ללב" בשם הרב "עיון יעקב" (על
ה״עין יעקב") דלאו דוקא בנו אלא ה״ה בתו.
והנה הרב הנזכר כתב עוד בשמו דאפילו
ללמדו תורה ואומנות (מסתמא כוונתו אפילו לדבר
מצוה) ג״כ אינו רשאי להכותו .ותמה הרב המחבר
ע״ז משם דבספר "נוה צדק" דף קי״ז ע״ד
וב״שלחן המלך" על הרמב״ם כתבו בשם הרמב״ם
והסמ״ג ו״היראים" והריטב״א דמוהר להכותו כדי
ללמדו תורה ואומנות (בריטב״א בסוגיין ליתא).
והך נידון לא ברירא כולי האי משום דאפשר
דלדעתם דמותר'"סיירי כשאין לחוש שיבעט
באביו .כן כתב ה״שדי חמד" וגם ברמב״ם לא
נמצא כתוב דמותר להכותו (הערה זו צ״ב דאי אין
לחוש לכבוד אביו כגון דמכיר בטבעו דמקבל
מרות מותר אפילו במילי דעלמא ולאו דוקא
ללמדו תורה .ואפשר דאעפ״ב במילי דעלמא אסור
דשמא יבעט ,משא״ב לדבר מצוה אי אין לחוש
שיבעט באביו ,שרי) והסברה נותנת ,אומר ה״שדי
חמד" ,ראם יש לחוש שיבעט באביו אינו רשאי
להכות אפילו ללמדו תורה ואומנות.
שוב ראיתי אומר ה״שדי חמד" ,דמ״ש בשם
הריטב״א מסתמא כונתו לריטב״א בקידושין דף
ל״ב .אעובדא דרב הונא דקרע שיראי באפיה רבה
בריה ושרי כדי לנסותו ולהדריכו בדרך ישרה
(אע״ג שיש לחוש שיכעס על אביו) .וא״כ צריך
לומר דמ״ש בש״ס דמכה בנו גדול עובר ,אינו
אלא במכה למילי דעלמא ,אבל להדריכו בדרך
ישרה אינו כן ושרי .וההיא אמתא דשמתיה לההוא
גברא היינו לאחר חקירה ודרישה שידעה שהיה
למילי דעלמא .אמנם סתמות הש״ס והפוסקים
בסימן ר״מ ושל״ד לא משמע לחלק בהכי ובכל
גוונא אסור להכות אפילו ללמדו תורה ואומנות.
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שוב ראיתי כותב ה״שדי חמד" שמרן
החבי״ף בספר "חקקי לב" או״ח סימן י״ט כתב
להדיא ראם מכהו כדי להוכיחו ליכא איסור.
דמשום תוכחה לא שייך איסורא וכתב כן מסברא
בלא ראיה .וכן כתב הרב "שלחן המלך" ,דאם
מכהו על קיום התורה והמצוות ליכא לפני עור".
ומכל הנ״ל נראה דנחלקו בזה האחרונים.
והך נדון צ״ב דפשטות הגמרא לא נראה לחלק,
דבכל גוונא נראה דאסור .ויבואר לקמן.
והנה עוד הביא ה״שדי חמד" דהרב "נחמד
למראה" כתב דדוקא באב המכה את בנו הגדול
_:הוא דאיכא איסור אבל רב לתלמיד שרי ,דאל״ב
איך בית דין מכין ועונשין לכל העובר על ד״ת.
ניחוש שיבעוט ויקלל הדיין ויעבור על "אלוקים
לא תקלל" ועוברים הבית דין על "לפני עור".
ואת״ל דשאני הני ,דכן גזירת הכתוב ,יקשה איך
מכין מכת מרדות אמידי דרבנן אלא ודאי לא אמרו
אלא באב את בנו דגייס באביו וקרוב הדבר
והאריך שם לפלפל בזה וכתב דהגם דהפוסקים לא
כתבו דין זה ברב ותלמיד ,מסתברא דדא ודא אחת
היא .ואדרבה ,יש צד לומר דבתלמיד יש לחוש
עוד יותר מבנו.
ואחר החיפוש אומר ה״שדי חמד" .ראיתי
דרשות הרידב״ז ח״א סימן שע״ח כתב בהא דהרב
נידה לתלמידיו והכריז ע״ו בשווקים ,דשלא כדין
עשה הרב דהוה לו לחוש לכבוד תלמידו ולנדותו
בינו לבין עצמו ולא לבזותו ולעבור בלאו ד״לפני
עור" .דלאו כולהו אינשי יכולים לסבול בזיון כזה.
ומבואר דאין חילוק בין אב לבנו ורב לתלמידו.
והיוצא מכל הנ״ל דנחלקו בזה האחרונים ואין
הכרעה בדבר זה .והך נידון צ״ב יסודו.
והנה היש״ש בקידושין סימן ס״ח (פ״ק)
הביאו ה״פתחי תשובה" ביור״ד סימן ר״מ סעיף
י״ז כתב דאין לנדותו עד שיעבור כ״ד שנה (דרק
אז חשיב גדול לגבי נידוי) אבל מ״מ איסור יש
כבר מכ״ב שנה .עוד כתב דכ״ז בלא נשא אשה
אבל אם בנו הוא נשוי נקרא גדול בעיני הבריות
וכפי לשון בני אדם ואסור להכותו בכל גווני.
ומשמע ,דכשהוא נשוי אסור להכותו אפילו
כשהוא סטז .ובביאור הדברים כתב דכיוז שהוא

נשוי נחשב בעיני הבריות לגדול .והך ביאור אינו
מחוור דמאי נפק "מ היאך נחשב בעיני הבריות
דלכאורה תלוי הדבר בטבע הבן (וכמו שהבאנו
בשם הריטב״א) ואם יהיה בטבעו חשיבות גדלות
בהיותו בן י״ח וכדומה וכי יהיה אסור להכותו אף
לפני הגיעו לכ״ב או כ״ד .ומסתבר דכיון דהוא
נשוי הרי בטבעו חשיב גדול דיצא מרשות אביו
ועומד הוא ברשות עצמו ולא משום דחשיב גדול
בעיני הבריות .עכ״פ בפוסקים לא נזכר תנאי זה
דאם הוא נשוי אסור להכותו .ובפשטות אף אי
הוא נשוי כ״ז שאינו בן כ״ב או כ״ד נחשב לקטן
ומותר להכותו ,ודעת היש״ש צ״ב.
ואשר יראה בביאור הענין דהנה הרמב״ם
בפ״ו מהלכות ממרים הלכה ח׳ כתב וז״ל :אע״פ
שבכך נצטוינו ,אסור לאדם להכביד עולו על בניו
ולדקדק בכבודו עמהם שלא יביאם לידי מכשול
אלא ימחול ויתעלם ,שהאב שמחל על כבודו
כבודו מחול.
ובהלכה ט׳ כתב :והמכה בנו גדול מנדין
אותו שהרי הוא עובר על "ולפני עור לא תתן
»״־;
מכשול" .עכ״ל.
ומסמיכות ב׳ הלכות אלו נראה דס״ל דהא
דאסור לאדם להכות את בנו גדול אינו משום
הלאו ד״לפני עור" גרידא אלא משום דאינה
הנהגה כללית טובה בחנוך ילדיו .וכמו שכתב
הרמב״ם דאל יכביד אדם עולו על בניו ואל ידקדק
עמהם שלא יביאם לידי מכשול .וה״כסף משנה"
כתב דדברי הרמב״ם דאל יכביד אדם עולו עליהם
נלמד ממה שכתב בסמוך  -המכה לבנו גדול מנדין
אותו.
ונראה מדבריו דאסור להכביד עולו משום
דמכה לבנו גדול מנדין אותו דזהו מקור דבריו
דאל יכביד עולו עמהם .ולענ״ד אפשר רכל הרעיון
הא דמכה בנו גדול דמנדים אותו הוא משום דאין
זה הנהגה בחינוך להכות ולהכביד עולו על בניו
(גם וא״ו החיבור בלשון הרמב״ם דכתב "והמכה
בנו גדול משמע דהוא ענין אחד).
ואפשר דאינו כן דהמכה בנו גדול דמנדין
אותו אינו כמו שכתבנו אלא רק משום דמכשיל
את בנו בלאו ד״לפני עור" והוא ענין פרטי בלאו
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ד״לפני עור" ולא משום והאב אינו מחנך בניו
כראוי ע״י קפידתו היתירה( .אלא ריקשה ע״ז
דא״כ אף בנותן יין לנזיר יתחייב נידוי וזה לא
שמענו).

ואפשר דבזה נחלקו הראשונים אי אסור
להכות רק מהיותו בן כ״ב או כ״ד או אורחא
דמילתא נקט התנא "גדול" ,וה״ה קטן ג״כ אסור
להכות והכל לפי טבעו שיש לחוש שיתריס כנגדו
בדיבור או במעשיו משום דאין ראוי להביאו לידי
מכה או מקלל אביו ,אלא ישא ויתן בנחת.
ונראה דאי האיסור הוא ענין פרטי משום
הלאו ד״לפני עור" וכפשטא דלישנא דהגמרא
אסור להכות דוקא בבנו גדול ממש דאז יש חשש
שיבוא לידי הכאת או קללת אביו ,ויעבור בלאו
ד״לפני עור" דכשהוא בן כ״ב או כ״ד שנה עלול
בקל להכות אביו.
אמנם אי נפרש כדברינו דאסור להכות משום
דלא הוי הנהגה בחנוך בניו דע״י כך עלול לבוא
לידי הכבדת עולו וכדומה אסור אף בבנו קטן כל
שמכיר את טבעו שעלול להתריס כנגדו ממילא
ההכאה היא גם ככלל הכבדת עולו אי מכיר את
טבעו של הקטן ,וכמו שכתב הריטב״א דאורחא
דמילתא נקט ולענ״ד אף הרמב״ם ס״ל הכי מדלא
נקט גדול בן כ״ב או כ״ד אלא סתם דבריו משמע
דאף פחות מכאן אסור ,והיינו רכל שמכיר טבעו
שעלול להתמרד חשיב כגדול ואסור משום דאסור
להכביד על בניו .ודו״ק.
ונראה ,דלפ״ז יבואר אי האיסור הוא רק
במילי דעלמא או אף אי מכהו לצורך תלמוד תורה
וללמדו אומנות שהם מצוה .ונראה דהך נידון תלוי
בדברינו ,דאי נפרש דהאיסור משום דלאו ד״לפני
עור" כפשוטו ,והיינו איסור פרטי של לאו ד״לפני

ריג

עור" אסור בכל אופן דמ״ש .אמנם אי נפרש
כדברינו דאסור משום הכבדת העול דאינו הנהגה
רצויה בחנוך יש לומר דהיינו דוקא למילי דעלמא.
משא״כ לגבי תלמוד תורה או שאר מצוה אדרבה
צריך להכביד עולו כדי שיתרגלו לקיים ולעשות
מצוות התורה ובזה אפשר דאין איסור להכות בנו.
ודו״ק.

ולפ״ז אפשר דיבואר אי מהני מחילה של
האב .ונראה דאי האיסור משום הלאו ד״לפני עור"
וכפשוטו אפשר דמהני מחילה .משא״ב אי נפרש
דאסור משום הכבדת העול ,יאסור לדקדק עולו,
לא יהני מחילה דמ״מ איכא הכבדת העול ואסור.
ודו״ק.

ולפ״ז נראה לבאר אי בנשוי קטן אסור
להכות ונראה דאי יסוד האיסור משום דשמא
יבעט בו ויעבור על "לפני עור" וכפשטא דמילתא,
מסתבר דכיון דהוא קטן שרי .משא״ב אי נפרש
כדאסור משום דמכביד עולו ואין זה הנהגה בנשוי
בודאי איכא הכבדת עול ואיכא למיחש טפי ולכן
בודאי אסור .ודו״ק.
ולפ״ז נראה דיבואר בבתו אי ג״כ אסור.
ונראה דמשום "לפני עור" אפשר דכיון דטבע
הבנות אינו כטבע הבנים יש להתיר להכות,
משא״ב אי נפרש דאסור משום הכבדת העול דאין
זה הנהגה אפשר דאף בבתו שייך הך איסור דסו״ס
איכא הכבדת עול ואסור כמו בבן גדול .ודו״ק.
[וקצת ראיה לכל דברינו דאי אפשר לומר
דמנדים משום דעבר על "לפני עור" כפשוטו דא״כ
כל משקה יין לנזיר דמכשילו יתחייב נידוי וזה לא
שמענו .ולכן מסתבר כדברינו דהנידוי הוא על
הכבדת עולו על בניו ,דבזה מכשיל בניו ועובר
בלאו .ודו״ק.ז
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פנים

<הפב

I

תצא

שוב אין העדים הראשונים נאמנים
שהמזימין הם גזלנים לבטל העדות עמנו
הייתם ,דכיון שהם מכתישין זא״ז קי״ל [ב״ב
לא ]:בשני כתי עדים המכחישין זא״ז כל כת
בא ומעידה בפני עצמה ,א״כ אף שיש
הכחשה כשרים להעיד עמנו הייתם
שהמזימים פסלו ג״כ בגזל ,ושוב אין להם
מגו דבזה לא יתבטל העדות מה שמעידים
עמנו הייתם ,אמנם העיקר בזה דאפילו אין
אומרים אלא עמנו הייתם בלבד נאמנים,
ואין העדים הראשונים נאמנים במגו דהא
גם המזימים יש להם מגו שהיו מעידין ג״כ
לפסול ראשונים בגזל:

וכזה

A

יפות

דליכא מלקות לא שייך לומר לעבור בב׳
לאוין ,ונראה דהיינו דכתיב פן יוסיף
להכותו על אלה מכה רבה ,והרי הוא
מוזהר אפילו על מכה מועטת אלא דלא
נימא דקרא אתא לעבור עליו בשני לאוין,
והיינו כדאמר ר״י בכתובות דף ל״ב ע״ב
גבי חובל בחבירו הכהו מכה שאין בו ש״פ
ה״ז לוקה ארבעים ,א״כ ה״א דקרא אתא
היכא דהוסיף הכאה מועטת שאין בה ש״פ
הרי עובר בב׳ לאוין וסופג שמונים ,להכי
כתיב פן יוסיף להכותו על אלה מכה רבה,
דהיינו שיש י בו ש״פ ,א״כ ל״ש לומר
דאתיא קרא לעבור עליו בשני לאוין כיון
דאיתא בתשלומין? ,יותר נראה שאזהרה

יש לפרש מה שכפל הכתוב כי
היא על מ״ש ונקלה אחיך לעיניך ,דהיינו
יקום עד חמס באיש לענות בו
שיתבזה ויתבייש דלא מצינו אזהרה
סרה ,וכן בסוף הכתוב עד שקר העיד שקר
<?<■«« 5,1־
בבושת "*,ונ״מ כמו באזהרת החובל היכא
זי■
ענה באחיו ,היינו שכתבה התורה עיקר
שאין בו ש״ס כדאיתא בכתובות דף ל״ב
הדבר דכשעדים המזימין מעידים ג״כ שהוא
ע״ב ויבואר לקמן בפסוק כי ינצו:
י־ק
עד חמס ,או על עדות שקר שהעיד ,שוב -
תחסום ,פירש״י סמיכות הכתוב ז* ׳ג״ן
אין לעדים הראשונים מגו לפסול אותו^,
לסמוך דכל לאו כלאו דחסימה יש בו • y* °״at
וממילא דאפילו אינן מעידין אלא עמנו
מלקות ,נראה הא דכתב לאו דחסימה יותר
הייתם נאמנין לבטל המגו של עדים
מכל שאר לאוין שבתורה שיש בו מלקות,
הראשונים:
משום דהאי קרא דחסימה למלקות אתי ולא
יוסיף פן יוסיף ,אחז״ל [מכות יג ]:כל
לאזהרה בעלמא ,דהא פירש״י למה נאמר
מקום שנאמר פן הוא לאו הרי שיש
שור להוציא את האדם ,ובאמת אמרינן
בכאן שני לאוין ,נראה דלאו השני היינו
בפרק השוכר [פח ]:דילפינן אפילו בפועלים
אף שנתחייב שני מלקיות ואמדוהו שיכול
בתלוש דאסור לחסום ,וע״כ צ״ל כמ״ש
לקבל שמונים ,אפ״ה אזהרה היא שלא
הרא״ם דבאדם אין בו מלקות ובשור איכא
ילקה אותו מלקות שניים עד שיתרפא
מלקות ,הרי דמוכח דעיקר קרא למלקות
ממלקות ראשונה ,דהדבר ידוע כשמכין
אתי ,ועוד נראה ־די״ל הטעם דבאדם קיל
מכה במקום מכה הוא יסורים יותר ,וכ״ש
טפי מבהמה משום דבאדם אם חסמו ה״ל
בארבעים על ארבעים שניים הם מכה
כגזול וצריך לשלם לו ,והיינו דסמך כדי
רבה ,וזה שהזהיר שלא יוסיף על אלה מכה
רשעתו משום רשעה אחת אתה מחייבו
רבה ,אבל אין לומר לעבור עליו בשני
וכר:
לאוין ,דהא החובל בחבירו ריביתה התורה
אמרו ביבמות [ד ].מנין ליבמה שנפלה
כדאיתא
ממלקות,
ולא
לתשלומין
לפני מוכה שחין שאין חוסמין אותה
בכתובות דף ל״ב והתום׳ כתבו בפרק
ת״ל לא תחסום ,פירש״י שלא יכפוהו
איזהו נשך [ס״א ע״א ד״ה לעבור עליו] דכל היכא

״לא

לא

עוד
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י הפו

פנים

תצא

צ״ל בפניו עז״א מכאן אמרו שהחליצה

אשה אשה עם איש אשה עם אשה מנין ת״ל

הקריאה

יחדיו וכו׳ ,צריך להבין מה הוא הדין

והרקיקה

הם

מעכבים

אבל

שאומרת ככה יעשה אינו אלא למצוה לכך

שינצו שצריך לרבות ,ונראה דמ״ש התורה

צריך לכתוב בפניו דכוונות בזיון הוא

דין הבושת גבי אשה שלא כדרך כל התורה

אשר לא יבנה

הכתובים גבי איש ואשה בכלל ,היינו

מעכב ,ונראה משוזז״ל

[שם י]:

כיון שלא בנה שוב לא יבנה ,והיינו דהל״ל

משום דבב״ק דף ט״ו עביד צריכותא

ככה יעשה לאיש אשר לא בנה דודאי לא

שהשוה התורה אשה לאיש לכל עונשין

שייך לומר שהיא מזהרת לאחרים' ,לבזה

שבתורה ולכל דינין שבתורה ולכל מיתות

הב״ד היה להם לומר כן ,אלא שהיא

שבתורה ,דעונשין כי היכא דלהוי כפרה,

א׳׳כ

ודינין כי היכי דלהוי חיותא שלא יפרשו

הל״ל אשר לא בנה ,וצריך להבין דככה

אנשים מהם ומיתה משום איבוד נשמה,

יעשה לא מתרצי דהל״ל ככה עשיתי ,אלא

וכיון דבושת לית בה כל הני תלתא מילי

מודיעה שעשתה הדברים לבזותו,

הענין הוא כמו שפירש התרגום בפרשת

כדאיתא במשנה ס״פ החובל [צב ].אע׳׳פ

כי נבלה וגו׳ וכן לא יעשה

שנותן דמי בשתה אינו מכפר עד שיבקש

פירש התרגום לא כשר לאתעבידא ,אף

מחילה ,הרי אין הכפרה תלויה בתשלומין

כאן הפירוש כן כשר לאתעבז־א שכדין

אלא בבקשת מחילה ,ומשום חיותא נמי

עשתה שביזתה אותו:

ליכא דלא שייך זה אלא בדבר שיש בו

וישלח

[לד ,ז]

וענתה

ואמרה וגו׳ ,אחז״ל

הפסד ממון במו׳׳מ או בנזקין ,אבל בושת
[סוסה לב).

צריכה לאמרה בלשון הקודש,
יש ליתן טעם מפני שעל כל מצוה יש מלאך
ממונה על המצוד ,ורשות בידו להזיקו
בעידן ריתחא ,כדאיתא במנחות [מא ].דאמר

רב קטינא למלאך מי ענשיתו אעשה א״ל

אין בעידן ריתחא ,וכן מצינו במרע״ה
נשמות ד,

כד] שרצה המלאך להמיתו בשביל

עיכוב המילה משום שהיה עידן ריתחא
במ״ש שם ,והנה אחז״ל

[ב״ב

קטז ).והעברתם

נחלתו לבתו כל מי שאינו מניח בן ליורשו

הקב״ה מתמלא עליו עברה ובמצות יבום
הוי כאלו מניח בן דכתיב הקם זרע לאחיך,

א׳׳כ במניעת מצות יבום היה רשות למלאך

להזיקו בעידן ריתחא אלא שמצות חליצה
ורקיקה שמבזין אותו הוא מכפר עליו לכך

צ״ל בלשון הקודש ,כמ״ש חז״ל
בתפילה

שאין

המלאכים

[סוטה לג).

מבינים

אלא

בלשון הקודש:

כי

שאין בו הפסד לא שייך ביה חיותא וליכא

איבוד

נשמה

ה׳׳א

דלא

אשה

מחייבה

בבושת ,לכך כתבה התורה הדין גבי אשה

כנ״ל וכ״ש גבי איש והיינו שהיא חייבת
בבושת,

אך

עדיין

לא שמענו

שצריך

לאשה דמי בושת לכך איצטריך יחדיו

דאפילו אשה שביישה אשה צריכה לשלם:

ולצותה

כפה

את
יהודה

וגו׳,

בספרי

ר׳

אומר נאמר כאן לא

תחוס ונאמר בעדים זוממין לא תחום מה
להלן ממון אף כאן ממוך "לכאורה קשה

איך אפשר לומר וקצותה את כפה ממש הא

קי״ל [מהדרין

נו]:

אין עונשין אלא מזהירין,

ולא מצינו אזהרה בבושת בשלמא גבי

חובל דכתיב [שמות

כא ,כד]

יד תחת יד צריך

קרא דמצינו באזהרה לא יוסיף ,אבל גבי

בושת לא מצינו עונש הגוף בלא אזהרה,
ונראה דמזה ראייה למ״ש לעיל פן יוסיף

!תצא

להכותו כל מקום שנאמר פן הוא לאו,

תתקל״ח] אין לי אלא אנשים ,איש עם

היינו אזהרה על בושת דכתיב ונקלה אחיך

ינצו

אנשים

יחדיו,

בילקוט
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יפות

תצא

קפז

לעיניו ,לכאורה קשה עוד דל״ל גז״ש

ביכול להציל באחד מאיבריו וכו׳ ע׳׳ש,

בעדים זוממין תיפוק ליה כיון דכתיב

לפי זה הא דאמר מנין לרבות דבר שיש בו

בעדים זוממין שאין נענשים בגופם אלא

סכנה דהיינו כיון ששלחה ידה בדבר שיש

מףילא גם היא אין לקצות את

בו סכנה הרי הוא רשות לכל אדם להציל,

כפה ממש דה״ל עדות שאא״י להזימו ,וכן

א״כ אין לחייב לקצות את כפה דה״ל ממון

ממון,

קשה גבי חובל (עיין מ״ש בזה התום׳

ומיתה,

בכתובות דף ל״ב ע״ב) ונראה דאיצטריך

וקצותה את כפה אפילו בדבר שיש בו

לפמ״ש התום׳ בכמה דוכתא [מהדרין ע״ח ע״א

סכנה ,מפני שהיה יכול להצילה בקציצת

וע״ז אמר דמה שאמרה תורה

ד״ה ב«י ב״ד] דהיכא דהבז׳ד עצמם רואים א׳׳צ

כפה דהיינו כמו שתירץ בסוגיא הנ״ל ,וע״ז

להיות עדות שאא״י להזימו ,והיינו דכתיב

אמר דאכתי יכול ללמוד עליה זכות דשמא

אזהרת" 1מןלה אחיך לעיניך גבי מלקות
שהוא לפני ב״ד ,עוד קשה לכאורה כיון

לא היה יכול להצילה בקציצת כפה ,והיה
מותר להרגה א׳׳כ תפסור מקציצת כפה

דכתיב גבי חובל יד תחת יד דהיינו ממון

דה״ל מיתה וממון ,ע״ז כתב לא תחום

והרי בכלל קציצת יד יש בו בושת ,ואי

עיניך שאין ללמד עליה זכות כ״ש לפטרה

נימא דבושת עונש הגוף האיך משלם ממון

מממון:

הא ה״ל שתי רשעיות ,אע״ג דאינו מכוון
לבושת הא קי׳׳ל

נב״ק כז).

נתכווין להזיק

נראה

אע״פ שלא נתכוון לבושת ,ז״א דה״א דוקא

עפ״ז לפרש סוגיא דב״ק דף כ״ח
ע״א ת״ש וקצוחה את כפה ממון,

גבי חובל דחס רחמנא על ממון דנחבל

מאי לאו בשאינה יכולה להציל ע״י דבר
אחר ,לא שיכולה להציל וכו׳ אי הכי

על הבושת ,אבל בושת לחוד בלא חבלה

אדתני סיפא ושלחה ידה פרט לשליח ב״ד

ה״א דקצותה את כפה ממש:

לפלוג וליתני בדידה וכו׳ ה״נ קאמר וכו׳,

כדאיתא בכתובות דף ל״ב לכך משלם גם

צריך להבין מה הוצרך לומר וקצותה את

בספרי

להציל את אישה ר׳ אומר לפי
שמצינו שיש מזיקין בתורה

כפה ממון ,אלו הוי קצותה כפה ממש כ׳׳ש
דהוי

קשה

למ״ד

דעביד

אינש

דינא

שעשה בהן שאין מתכוון כמתכוון יכול אף

לנפשיה ,ולפמ״ש י״ל דודאי הא דעביד

זה כן ת״ל והחזיקה במבושיו ,אין לי אלא

אינש דינא לנפשיה אפילו להזיק את חבירו

מבושיו מנין לרבות דבר שיש בו סכנה

היינו בשאין בו סכנה ,אבל אם הורג את

ת״ל והחזיקה מ׳׳מ ,וקצותה את כפה מלמד

חבירו פשיטא שחייב מיתה או גלות ,וא״כ

שאתה חייב להצילה בכמה ,מנין שאם אין
אתה יכול להצילה בכפה הצילה בנפשה,

כיון דאמר בספרי דקא מיירי בדבר שיש בו

ת׳׳ל לא תחום עיניך ,ועיין בזית רענן

סכנה ,א׳׳כ שפיר הוי מ׳׳ל דלא עביד אינש
דינא לנפשיה במקום סכנה ,אלא דהוי

שפירוש דסיפא קאי על הרודף שניתן

קשיא ליה דאם מיירי קרא במקום סכנה,

להצילו בנפשו ,ואינו מובן כלל מה ענינו

הרי היה לה דין רודף דניתן להצילה

לכאן ,ונראה לפרש דמ״ש מנין לרבות

בנפשה ,וה״ל מיתה וממון ואי הוי אמרינן

דבר שיש בו סכנה היינו לפני מה דמקשה

וקצותה את כפה ממש לא היה ממון אלא

הש״ם בסנהדרין דף ע׳׳ג ורמינהו אלו

קנם ,כיון דאינו משלם יותר ממה שהזיק,

נערות שיש להם קנס1 ,והיינו כיון דניתן
להצילו בנפשה ה״ל ממון ומיתה ומשני

דפעמים שכפו הוא יותר מדמי בושת,
ולפעמים שהוא פחות ,וכדאיחא כמשנה

פנים יפות <הוצאת מישור>  -ה (דברים) הורוויץ ,פינחס בן צבי הירש הלוי עמוד מס (187הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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פנים
מראות «ס שכתבתי נקיף תשובה׳ וז׳ל עיקר חששא מחמת שיש רונא
עצמות נמקים אחד או קני שהי׳ שס וכני פסק הרמנ׳ס דאין קברי
כותים מטמאין באוהל והא דגזיו נמדויח כותים נועמא דהוי נכלל גדרות
אלץ עמים אנל ליכא למימי דטעמא משוס דסלכחא כרנכן דפליגי
אישנ׳י וס״ל דכותי׳ קווים אדם איכ הא דתנן נכנעים הכל מנומאץ
ננגעיס חון מן הכותי׳ וא’כ ממעעינן להו מדכתיב אדם גני נגעים ש״מ
דהכי הילכתא והדרן לכללא קמן דענ׳יפ לא יצא מידי שדה שנאבד נה
קני ישראל וטמא מדיננן וכל הפיין גדין של חכמים ישכנו נחש והנא
לטהי מקייעין לו מן שמים עכ׳ל .היי שלא כתבתי דהלכת כהרמנ׳ס
אלא כתבתי לאי׳ ממשנה דנגעים דקתם משנה אזלי כישנ״י דכותי־
איכס קרויס אום והתום׳ יום טוב הכריח פי׳ זה עיין שם ע״כ כתנתי
ש*מ מהן קתמא דהכי הלכתא ואין כתב שכתנתי בני ראיה הלא הנאתי
ראי׳ ת׳ל שאין עלי׳ תשונה ועוד הרי כל הפוסקים ראשונים ונס האחרונים
פסקו כהימנ״ס אלא מצד החומרא כתב תיא״ש והנ״י דיש להחמיר אנל
מצר עיקר הדין הלכת כהרמב׳ם וע ד דהא טעמא דהני דחולקיס על
הימנים דנתנו דלית ת־לכתא כריש אלא כישנ״ג דאמר בשילתי אהלות
מדורות נכרים טמאין עכ״ל אין זה קישי׳ להרמנ״ם דהרמנ״ם משיש טעמא
דמוורות כותי׳ שהוא נכלל גזירת און עמים וכן כתב יש׳י נסון
אהלות משנה ז׳ ומקיים דאינא למימר דמשנהיכו כמי סנרא דכותי׳ אינם
מטמאים דלא כהחו׳ דפיט דנ״מ עכיל א’כ אין שום ראי׳ לקתור פקק
הימנים ופשטא דקוגי׳ הש״ס נפ׳ המקנל אזלי כוותי׳ ונר מכל דין דהא
כתג ההי״ט בסיף אהלות משנה ט׳ אעיג דקימ׳ל כל מקים ששנהרשניג
נמשנתינו כו׳ כתב מהל״ק שורש קקיה דכללות דהלכחות לא אמרם
על נגעים ואהלות וכיוצא בהן שאין כוהנים ונפקחים פיק ד׳ משנת ת׳
כתב דהדרן כללא דכל מקום ששנה רשניג כו׳ לאו דווקא הוא דלא
אמרח הלכה כישניג אלא עד דאיכא טעמא וכן כתב הר״ן כו׳ ונם נפיח
דעי רובין סאריןנזח ועיין במגיא סי׳ תקעיה שמציין כמה מקימות דלפעמיס
פיסקים דלא כישניג איה אין שוס סתירה לפקק הרמנים ינפיט שהדמנ׳ס
בדין זה אינו קותר הכלל דכל מקים ששנה ישניג אלא דכתב טעם
ארי משום מדורות כותי׳ וכל הפוקקיס פקקו כהרמניס ומצד החימרא
החמירו ולא מצד הדין כמ״ש היאיש בחשיבה וכיס ננית יוסף ושפתותינו
ח״ל נירו מללו :
ומאחר שנישנת לא נשנית אלא בשביל דנר שנתחדש נה ואביא
עוד ראיה לפקק הרמניס דאיתא נפיק אין מעמידין דף
נ*ט ע״א שפיר נושא שרי קדש נונא אקור וסימנך קודש לה׳ איכא דאמרי
קני נייא אקיי יסימכך קנדי כוסים וכהנו המיס׳ שריח גיס איפכא
שפיר כיסא אסור קדש כונא שרי ואיכא דאמרי קבר נוכא שרי וסימנך
קנר כותים וכו׳ אין מטמאין שאוהל כלומר אינו טמא עכיל והכה הנירקא
הראשונה הכריחו מהשיק וגירקא דקנר נושא שרי לא הוכרחו וכתבו
בפשיטות ולי נראה דמוכרחים אנו לגיוס כמו גירקס ריח דאי כגירקת
קפריס שלנו אם כן אמאי אנחי רבנן קמנא דקנר נוכא אסור וקימנן
קברי כוסים ולא קאמר קהם וקימנן קבר ,דלרבנן אין חילוק בין קבר
גויס לקני ישראל אלא ע״כ דגרקינן דקבר כוכא שיי ושפיר אנחי רבנן
קמנא קנני נכרים דאין מטמאין וזה ברור לדעתי וכיוןדקתמא דחלמידא
קאמר וקימנך קניי כותים ש״מ דהלכה כרשב״י דקנרי כוסים אינם מטמאין
ויש ראי׳ לפקק הנמנים .ומאי דמקייע לי׳ להחכס ממה שנזכר בתשובות
חוח יאיר אין זת אלא פטומי מילי דהא מלינו כמה פעמים דנקטי
הפוקקים המחמיר תנא עליו נינה והמקיל לא הפקיד ונקפר יראים
גופא כתב גני כגיעה במת כותי המחמיר תנא עליו ברכה והמקיל לא
הפקיד ולסעיד הא הפקיד הברכה אלא על כלחן דאין זה אלא מדום
חסידות והמקיל לא הפקיד על פי הדין לעת הצונן ותיל דברינו מבוררים
אשר היאה׳ פנים מאירות ומקבילות לכל אופן וכל פינה שפניתי אלא
דין ימין וה׳ ינחיני נדרן אמת לפעניד כתבתי נאום מאיי תוחם פה
קיק איש :

שאלה קגג
O״ 3Jהטור איח נקי׳ הקפ׳ב וזיל ונוכגין בספרד לומר את יום חג
פלוני הזה את י״ט מקיא קודש הזה ובחול המועד אומרים את
יום חג פלוני הזה את יום תקיא קודש הזה והכי איתא נמק׳ סופיים
נין בתפלה ובין נכוק ציין להזכיר "ט מקיא קודש הזה וכו׳ .ובאשכנז
אין נוהנין לאומרו והכי מסתבר דכיון שאומר יום חג פלוני הזה הכל
בכלל דמאי שנא להזכיר מקרא קודש טפי מאיסור עשיות מלאכת ושאי
כל הלכותיו עכיל .והב” נסי׳ חפ׳ז נתחבט לישב מנהג קפרד :
ול׳ע שהוא ש’ס ערוך שציין להזכירו דאיתא בשבועית דף ייג יכול לא
יהיה יום כיפור מכפר אלא אם כן תתענה נו וקראו מקרא קודש
ולא עשת נו מלאכה' לא התענה ט ולא קראו מקרא קודש ועשה נו
מלאכה מנין תיל יום כיפורים הוא מימ וכתבו הסיס׳ לא קראו מקרא
׳קודש פי׳ בקונטרס שלא קיבל עליו בברכותיו מקדש ישראל וי*כ ואינו
ביאת דלא אשכחן ברכות ני׳ש דלהוי דאורייתא ונראה לדנינו חננאל

הגג מגד הגה
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קראו מקיא קודש שמו דו שנ״ד קדשוהו ושבתו ממלאכה בשביל קדו®
סיום ולא קראו מקיא קודש שאינו שובת מחמת קדושת היום אלא מחמש
שנתפלל לפשות מלאכה עכ״ל :
ול*£ן מיושב קושית הטור דכהב מיט להזכיר מקרא קודש טפי מאיקור
עשיית מלאכה ושאר כל הלכותיו ולדברי נ׳ח ניחא שהוצרך
להזכיר שכל מה ששובת מכל מלאכה הוא שנות שמודה שנ״ד קדשוהו
ושונה מלאכה בשביל קדושת היום .ונראה דבח״ה נמי ניחא נוקח הספרד
שאומרים מקרא קודש דאיהא בחגיגה דף י״ח חחמר 3ח’ה שקרוי מקרא
קידש ולא מנעי׳ לדעת יס״ל דמלאכת ח״ה דאורייתא ניחא אלא אפילו
לדעת יס׳ל דמלאכת ח״ה דרבנן מ’מ כיון דנכל חיה מקרינין קרבנות
ואנו מקיימי׳ ונשלמה פייס שפתינו אם כן גמילת מקרא קודש מודו
שמודה שביד קדשוהו והיום הזה הוא ח״ה ובזמן המקדש היה מקריבין
קרבן וכמו כן היום אנו אומדים פסוקי קרנן ושפיר נתיקד המנהג
לאומרו מקרא קודש והנ׳י כתב בסימן מ'נ שתפילת מוסף היא במקום
קרנן מוסף ועיין נניח שם שכתב בפירוש הקיא דמקרא קודש הוא שיהיו
כולם קרואים ונאספים ביום תזה לקדושת קרנן מוקף כו׳ והוא דעו!
הימנין שתביא הביי בסי׳ חפ״ז ושמעינן מזה דיש למנהג ספרד ראיה
ברורה מש׳ק :

שאלה קגד
גשאלתי לפרש דבלי יש״י בחולין פ׳ השוחט דף כיח ע״א דחניא
ר’א הקפד ברבי אומר מה ח״נ אן כאשר יאכל את הצבי
וגו׳ וני מת למדנו מצני ואיל מעתה היי זה בא ללמד ונמצא למד מקיש
צבי ואיל בשחיטה ופי׳ יש״י מה פסולין כו׳ בספרי גיק־נן מקיש לני
ואיל לנהמה מה נתמה בשחיטה ולא מוקי להאי קרא דכי ירחיב בפסולי
המוקדשין אלא בנשר האוה של חולין ונלאו כל הלומד" למצוא פתח מי
הכריח ליש" ,להניא ההיא לספרי ונראה לי דהא איתא בבכורות דף
ט״ו ע״א דילפינן פסולי מוקדשין מצבי ואיל מה צבי ואיל פטור מןהבכורה
ומן המהנות אף פסולי המוקדשין פטורין מן הבכורה ומן המהנות ולפ׳ז
הי׳ קשהליש” מאי וכי מה למדנו מצבי ואיל הלוא טיבא למדנו שפסולי
מוקדשין פטורין מן הבכורה ומן המחנותולכן פי׳ יש״י בספרי ניסינן
מקיש צבי ואיל לנהמה ושפיר קאמר מה למדנו נהמה מצבי ואיל אלא
ע'כ מקיש צבי ואיל לנהמת וכו׳ .אבל המוס׳ נפי בן סורר ומורה דף
ע״ג ע׳א כתבו בדיה היי זה נא ללמד ונמלא למד וז״ל והא דאמר
בייש פ׳ נ׳ דחולין גני לבי ואיל הרי זה נא ללמד ונמצא למד מה פקולי
המקודשים בשחיטה המס כמי יש לתרץ דאף למר קצמר רללמר אפסולי
מוקרשין נמי קא אחי לפעור מן המחנות כרדישינן נפ״ק דנכורו׳ ולפי
רבייתם ניחא נייסא דילן וכן משמט שם מפי׳ יש״י וק״ל :

שאלה קגה
גש^לתי ב״ב אמד שמצא תיבתו פרוצה ונגנב מתוכה תו; רב ויש
לו אומדנא המוכיחות שאחד ממשרתיו עשה המעשה הזה
ואינו רוצה להודות אי שרי לי׳ לימסיר לעוכוהיהס לענותו וליקרו עד
שיתן תודת או לא  .וכמו כן נשאלה׳ נאחר שסלח משיהו להניא נו
אבנים טונות שלו שת" מיפקר־ם אלל תסיחי ולאחר שמסר לידו הסוחר
אבנים עונות העולים בשן ששת אלפים נתן להון כיסו תתפור בבגדו
ובבואו לבית נעליו פשפש ולא מלא האבנים טובות הנ״ל ומעכה בפת
שנאבדו ממנו ויש כמת אומדני דמוכח שהוא שלח ירו נפקדון אדונו
צי׳ ציו
לימסיר לפני
ומעיז פנ ו ומצחו כנחושה ומקשה ערפו אי שני לי׳
ערכותיהס ולישרי ולעכו אותו עד שיחן תודת או לא כי יש למוש שלא
ילמדו ממעשיהם ויתרנו המכפילים באדוניהם עכ״ל:

תשובה
 “Q3אמרו תזיל בסנהדרין דף מיו מני׳ ראנ״י אומר שמעתי שב׳ד
מכין ועונשין שלא מן התורה ולא לעבור על דברי ממורה אלא
כדי לעשות סיג לתורה ומגישה באחד שרכג על סיס נשבח נימי יונים
והביאו לנ״ד וסקלוהו .שוב מעשה באדם אחד שהטיח את אשתו מחת
התאנה והביאהו לנ״ד והלקיתו לא מפני שראוי לכן אלא שהשעה צריכה
לכן וכתב הטור ח’מ נסי׳ נ׳ וז״ל נראה שאפילו אין נדבי עדות
גמורה שהי׳ מתחייב על פיהם בדין נשעה שתי׳ דנין דיני נפשות אלא
שיש רגלים לדבי וקלא דלא פסיק אס נראה לדיין שיש צירן שעת לדיינו
בכן הישות נידו וכן אערינן נפ״ק דנדת רב הונא קן ידא מאדם אחד
שהי׳ רגיל להכות אח חנירו .ואין לחלק דדוקא משום לתא דעריות
חמיי׳ או נשניל נזק ניף אדם אבל לא בשביל ממון אבל כד דייקינן
שפיר אפילו בעבירה דממון נטי מכין ועונשין ואפילו מן חמורה אס א<
יולה להחזיר ולהשיב את הנזילה או את העושק דאמרינן בכתובות דן>
ש״ו גדא א״ל רב כתנא לרב פפאמאי א׳ל חנינא נד־ א במצות לא תעשה

אבל

פנים

שדת סי׳ מנה ר,נר
ליל 3יא’ט עושה *ל׳א

מאירות

עה

דאס אין מ? שוי[ ג׳ רניעה שנת גניען נויא מינו דמם
פלעקלין אונד נין זעתר פאר ווארפין מיע דעס זאנד ווי ארן■
דעי רני שוין גזעהן האע וויא אין אלי מאל לו פאר גיוסי שמערלין
סאב אין אי; דיא לענדין ווען אין דיא שמערלין שפיר ן עיא דפר כאן
קימץ אלי לייע דיא פלעקי! אנר מיין לייע האב אין אלי מאל ליא
יעכעער לייע  .אן אין דפר השתנה שפיר אין ניע פיל זונדרין נאר
זאנד וואן זעלכי פלעקין קומי! איזע נאר וו׳א מפערי׳ אונר ורען עס
עריק! ווערע איז עס זעהר האיע יאס מפן פס אויז ריינין קאן עכ׳ל
השאלה מתאשה הניל :

אבל נמלות פשה שאומרים לו עשה סוכת ואינו עושה
מכין אותו עד שתלא נפשו וכן איתא בחולין דף קלע מע וכן פקק
3ח’מ סי׳ כ׳ז הרי להדי׳ לקיים מלות עשת מכין אותו עד שתלא נפשו
ואף שיש לחלק דדוקא סיכי שניוי ל 1שאינו דולה לקיים מלות עשת
אנל סיכי דמספקא לן לא מ״מ נראה נוודאי למנין להכות אוחו עד
שחלא נפשי שפיר יש לחלק אנל ליקרו ייל דאזלינן נתר אומדנא דהא
איחא נפ׳ גע פשוע דף קק׳ו ע״א ההיא דהוי כתוב ני׳ תלחא בפרדיק׳
אזיל ומחק’׳ לגג■׳ דנים וכיפי׳ ושוי׳ ופידיק׳ אתא לקמ ׳ דאביי א״ל
רוח לי׳ עלמא להאי ו״ו כפתי׳ ואודי וכן כמה עונדא שם דכפמי׳ ואודי
ופ’כ כיון דחזי ע'כ אומדן דעתו שיש זיוף ולא רלה להודות ועיי שכחתי׳
סודה וכפמי׳ היינו מלקות כמו דאיחא נשולין דף ק״ב ע׳ב נהתיא ננרא
דלא הוי מוקר אנוהו כפתוהו ופירש״י כפתוהו על העמוד להלקותו
כדחני׳ נד״א דארנעי׳ ותו לא במלות לא חפשה שכנר נפשס העבירה
“ “0שמעתי שנאה שאלת זו לפני מורת הוראה הסמוך ונראה
אנל מלות עשה שלפניו ואינו רולה לקיימו כגון אומרים לו עשת סוכת
לקחלמינו וליוה שתבדוק עלמה ע׳י שפופרת של אנר ופית
ואינו עושה מכין אוחו עד שתלא נפשו ש׳׳מ דאפילו בממון ע״י אומדנ׳
רלוף לתוכה ונותנת במוכה מכחול ובראשו מון ולבדוק מד מקום שהשמש
דממו כפתי׳ להלקותו עד שהודה כדי לחוליא הגזילה מידו ומלקות הוי
דש ואם תמלא דם על ראשו בידוע שהוא מן המקיי ואסורה ואם לאו
נכלל פינוי ויסורים דאמרינן בכתובות דף ל״ג ממאי דמיתה חמורה דילמא
בידוע שהוא מן הלדדיס ומומר .ומת מאוד נפלאתי על הוראה זו דהאי
מלקום חמורה דאמר רב אלמלא נגדי׳ לחמי׳ ומיראל ועזרי׳ הוי פלחי
בדיקה נזכר נע״ד סי׳ קפיז גני אשה הרואית מחמת דישח השמש והתם
לללמא אף דדחי שם הש׳ס ולא שני נין הכאה שיש לו קלבה להכאה
אינו רואיה בשום פעם רק מחמת תשמיש ואנו מסופקים אם מחמת
שאין לו קלבה ופי׳ ר״י יקורי המלכות הכאה שאין לו קלנה מ׳׳מ הא
רישת משמיש בלדרים מתחנן נלדדים ומביא דם או שנונע במקור ומביא
קמן דאפילו היכי דאינו יולה לקיים העשה מכין אותו עד שמלא נפנו
דם מן המקור ולכן יש לכו להבחין ולבדוק ע” מכחול בשפופרת ואס
והחם נסכאה שאין לו קלנה מ״ר/ואץ לחלח דהא ע״פ אומת׳ אין מוליאין
אינו מולאיח בראש מכחול מסתמא נא מן הלדדים אבל בניד שאין האשת
ממון דלא קימ״ל כר׳ אחא דאמר גמל ת5וחר בין הגמלים ונמלא גמל
יכולה לעהר למנות ז׳ נקיים והיא עולאית נתון הז׳ נקיים ע״י בדיקת
העד כתם תנ״ל ולפעמים זנים מעלמס וק־מ״ל דם שנמלא בפרוזדור
הרוג נלדו נידוע שזה הרגו אלא כרבנן כמו שפסק נעור ח״מ קי׳ מ״ח
ובעינן דווקא עדות ברורה וכי היכי דלא מוליאין ממון ע״פ אומת׳ א״כ
ספיקו עמא כמו דאימא נמחניתין משל משלו באשה החדר והפרוזדור
ותעלי׳ דם החדר והוא המקור עמא ודם הנמלא בפרוזדר חזקתו מן
משיעא דאין כופתין אוחו עיי יסוריס להודות והנן עונד׳ דפ׳ נע
משוע דהוי כתוב ני׳ תלתא נפרדיסא מיירי שהי׳ רולה ליקח כל הפרדס
המקור זב וילא לחוץ ואיכ אין אפשר לעתר כשלא ממלא בראש המכחול
דילמא באותו עת כנר זב הדם מן המקור לפרוזדור דהיינו כותלי רחם
שהי׳ מוחזק עד הנס ניד המוכר וכן ההיא דמוי כתב מנת ראינן ושמעון
ואיך אפשר לעתר הדמים שילא כנר ממכה ואם באנו לומר לחלות במכה
אחי אזיל וכתב ני׳ ו״ו ושוי׳ אחי נעי מיירי שילה להוציא עיי שער זה
שמרגשת כאב איכ אפילו ממלא בראש המכחול נמי עהורת דעל האי
מאחי שתי׳ אח שלישי וכן האי שערא דחמס עליה רנא ורב אחא שתי׳ נא
בדיקה שנינו נפרק התינוקות דף ס׳׳ו עיא אס נמלא הדם על ראש המון
להוליא עיי שער וכיון שראה ע״פ אומדב׳ זיוף מתוכו לכך כפתי׳ ואודי
בידוע שהוא מן המקור כו׳ ואם יש לה מכה באומו מקום מולה נמכמת
אבל היכי שהוא מוחזק בממון א״א להוליא אלא בעיים ברורים ולא ע״פ
הרי להדיא דמלד המכה תוכל למלות אף שתמלא ניאש המכחול וכן
אומדכא ר׳ל דאין אנו רשאים ליקרו כדי לקיים המלוח והשיב את הנזילה
כתב בתשובת הנ״ח סי׳ עיד כדברי וחוץ לכבודו עעו בבדיקת זו ועתה
או את העושק,ונס אין לחלק דילמא הא דאמרינן כפתי׳ ואודי ר״ל שביקש
להלקותו אבל צא לקה אומו אלא איים עליו ,ז ה אינו דתא כתב העור
אין לנו לתשע! ללדד להתיר ולתלות נכאב שמרגשת במתניה ותמיד אחר
אותו כאב כשנודקת והיא מולאית כמו מונלא קלם אדומה ויש קלת הוכח׳
יזיע סי׳ מ״ב וז׳יל ואס ליז לכיף לנעל השניי ולהכו® <נגשה כיי ש’^
?' v(c a/
הדין לאמיתו וכתב העור שאפילו אס“יעעון הנמנע חייב הדיין לעעו;  Wשאין זה דם נדה באמת אין לנו ראיה משיס למלות במיחושים שיש לה
אלא דוקא אם אומרת מכה יש לה נאומו מקום ואף לדעת סמקילץ
כדי להוליא הדין לאמיתו וכתב הב” שהאי דינא נלמד מתנן עובדא
שאינה לריכה לידע שמכתה מוליאה דם מ״מ לריכה לידע בבירור שמכה יש
שהבאתי לעיל נח׳ גע פשוע וסבר הרמיה דהיינו שכפאו ע" ’קורים
לה במקור ואף לפי גייסתינו דגיסי ונאמנת אשה לומר מכה יש לי
ולפיכן כתב ואס לרין לכיף נעל השער ולהכותו יעשה וכתב עוד שם
נאומו מקום כתב במשובת הב־ח הניל לאו באיזה מקים שיהיה נאומו
נ׳י כפתו׳ ואודי שימ דאי לאו דאודי לא פסלינן שערא ומיידי שלא חי׳
מקום קאמרי אלא רלונם לומר באומו מקום עלמו שרואה משם דם לשם
סמחק ניכר עכ׳ל הרי להדי׳ דסנר הרמ״ה שכפאו עיי ’סורים להודות
יש לו מכס וסיל דלא תלינן במכה אאיכ יודעת בבירור דממקום שרואה
ואף אם לא חי׳ פקלינן לשערא ה׳נ אעיפ שאין אנו מוליאין ממון ע׳פ
דם משם נאומו מקום יש לה מכה ובניד! שלפנינו אין אומרת שיש לה
אומדנא מ־מ סמלוה על הדיין להכותו וליקרו ע׳׳פ אומדן דעתו שיודה
מכה באומו מקום שמולאים דם אלא שכואב לה במתניה וזה לא שמעכו
האמת .וכן מסתמא מפרש הרמיה בהאי עינדא דאלו מליאות דף כ׳ה
ממלמודא למלות במיחושים כאלו אן מלינו בדברי אחרונים הביא סש״ע
דמר זוערא חסיד׳ אי גנב לי' כסא דכקפא וחזי לנר ני רב דמשי ידי׳
בסיס קל״א דאס מולאית חול וחלץ אדום אחר מי רגלים עחורת דאין
ונניב נגליע׳ דחבריה וכפת״ ואודי :
זה דם רק חול שדרכו להולד בכליות וכמו כן דן הרב הניח בתשובתו
ושמעתי מפי דודי שמעשה הי׳ נימי הגאון מוהר׳ר העשיל
נשאלה פ״ה באשה שיש לה ווסת ובימי ליבונה נא לה כאב גדול בגופת
והגאון השיך הפקיד ניד הגאון שלשלת של זהב ונגנב עיי
ומרגשת כעין נועה תחת הלב ונמשך הכאב עד ששומית ממנה ליחה
משרת של הגאון מוהר״ר חעשיל והסכימו ונחנו את אלנעו נין השרוף
ירוקת כליחה היולא ממויסא שקורי! נלי׳א נשוויר ואחר זה נא ג'כ דם
של קנה השריפה שקורץ נוק׳ס ולא הודה הגנב ואחר שלשת שנים מלאו
לפרקים וכשעושה לדכי׳ עיי הדוחק נא דם הרנה מאותו מקום והאשת
השלשלת באמתחת הגנב ומעמה נלן בעקבות אבותינו נאם שהדבר נרור
אומרת שמרגשת הליחה ודם זה מן הלרדים שלא כדרן ראייתה בשעת
מיפ חקירות אנשים יראי אלקים שיש מקום לחשדו רשאים ליסרו קלם
ווסת והסכים שם הנ״ח עס דעת הנה׳ רמיא דסיכי שיש לה ווסת מולה
ופל כל פנים ע'פ אומדנא הנקי שיכול לקבלו דהא אפילו אס נתחייב
במכמה אע״פ שאינה יודעת דמכמה מוליאה דם וכתב וכך אנו עושים
מלקות בוודאי לרין אומד כמה יכול לקנל וחוכן אני מאוד שלא למקרו
מעשים בכל יום פה קראקא ואין נזה נדנוד ספק כלל עכ״ל .והמיר
לערכומיהם וכנר אמרו חמזיל כמוא מכמר יש לחוש שאם יודה ידונו
האשה זו לנעלה עיי דבריה ודברי אנשים הזקנים שתיו אומרים שדם
אוחו למיתה  .כללא דמילתא בהא נחתא ובהא סלקא אם יראה עיפ
זה בא שיש לה מכה נחלחולית הרי להדיא שאף לא אמרה אשה שיש לה
עולם בינתם וחכמתם להסיר ממנו מוקשי מות ודבר הגורס לזה ישות
מכה במקור רק שהימת מרגשת כעין נועה תחת הלב ולא הימה יודעת
ניחן ליסרו קלת כדי שיודה על תאמת ובלבד”שיסכימו עמי שלשה נעלי
שמכמה מוליאה דם אלא ע׳פ אומדן דעתה ודעת נשים זקנות שליחה ודם
הורה יראי ה׳ ושונא נל״ע היום ה׳ י״ב עבת תל״א לפ״ק הנלעיד כתבתי
נאום מאיר :
זה באו מן הלדדיס שלא כדרך ראיימה בשעת ויסת עיהר אשה זו לבעלה
אף שהבועה שמחת הלב רחוק מגידי המקור קיו בנ״ד שהיא מרגשת
שאלד!
כאב גדול במתני׳ שהם קרובים לכליות ולגידי המקור ורגילה לראות
חלץ אדום ונם משונה ראייה זו שהיא רואית אחר כאב ממני' שהוא כמו
אשה שאינו יכולה לעהר לנעלה ג׳ רביע שנה שתמיד מולאים
ע,׳ נדיקה כתמי׳ אדומים כמי שריוח בשר ויש לס חולי שקורין
ליחה ואינו אדום כמו דם ווסתה אלא דית הרנה שתולית במכתה שיש לס
זניד וקודם בדיקתה מרגשת כאב גדול במתניה ואחר הכאב מולאית
בכליות כיו! שיש לה ווסת קבוע ואינו מולאית הכתמים האלו אלא
סכפמיס סנייל ויש לה וסת קנוע כמו שאר נשים ובשעת השחר אינה
אחר שכואב לה מאוד במתניה ונם רגילה בחול וחלץ אדום שפיר יש
מרגשת כאב רק שמולאית כמו חול אדום והכתמים הכיל כשהם לחים
למלות נמכמה ודומה לזה מה שהביא הנ״י נסי׳ קל׳א נשם מהי׳ שלום
ה« כמו מוגלא ולאחי שנתינש נתקשה הכתם מאוד ויכול לגרור אותן
וז׳ל שאם היא רואה תמיד ע" כאב אז תלינן שמחמת מכה ועהורה אבל
מהבגד עכ׳ל :
אס היא רואה לפעמים בלתי כאב עמאת ועוד כאן יש סמן לומר שלא

תשובה

ק
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« הנר

נא

ה

ברכות פ״א ,מאימתי

התחיל במצוד! ,שצריך לחזור ולברך ,וכששנד38,
לאלתר נפטר בברכה שלקרית שמע׳ ואפי' אם
שונה ולומד עשרה פעמים ביום שכולם מצוה
יזז .כיצד
אחת הם ,כמבואר כקונט׳ הראייות.
מבדך ,»38כשהשכים [• לקרוא] קודם קריית שמע
 •1אומר] בא״י [אמ״ה] אקב״ו על דברי תורה.33
הערב *0נא יי אלהינו את דברי תורתך בפינו
ובפיפייות עמך ישראל ,ונהיה אנחנו [•ועמך
ישראל] וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולנו לומדי
תורתך ויודעי שמך »4°עד סוף כל הדורות**
בא״י המלמד תורה לעמו ישראל .■*3בא״י אשר
בחר^סכל״העמים ונתן לגו את תורתו [•תורת
אמת (ל)[ו]חיי עולם נטע בתוכנו] בא״י נותן
התורה .■*3ומתחיל וקורא בתורה ,בין שקורא מקרא
בין ששונה משנה או ספרא וספרי וכיוצא בהן,
צריך לברך ברכות הללו ,כמו שביארנו .וצריך
ליטול ידיו תחלה** .ונהגו לומר שחרית פסוקים
שלקרבנות ,כגון צו את בני ישראל ואמרת אליהם
את קרבני ,ופסוקים שלברכת כהגים ,ומברכין
עליהם ברכות הללו.*3

פסקי ר׳ ישעיה אחרון ז״ל (ריא״ז)

שנ׳*« עם נבר תתבר ועם עקש תתפל ,כמו  iהשתיקה .ושכר בית השמחה הוא להרבות
שמבואר באגדה בפרק ראשון שלמגלה .83בשמחה .ושכר ההספד הוא הרמת קול נהי.
יו .שנים שנכנסו^לבית הכנסת להתפלל ,וקדם־־־^י .כל המתפלל 83אחרי [בית] הכנסת נקרא רשע,

א ,מזכירין *8יציאת מצרים
הלכה ב.
בין בלילות בין בימים ,שנ׳ *7למען תזכור את
יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך ,ימי חייך
ב .אין נכנסין*8
הימים כל ימי חייך הלילות.
לחרבה מפני החשד ומפני המפולת ומפני
המזיקין ,ואפילו אם היו שנים כשרים ,שאין
חוששין להם מפני החשד [ומפני] המזיקין,
חוששין להם מפני המפולת .ולעולם לא יעמוד
אדם במקום סכנה ויאמר עושין לי גם ,שמא אין
עושין לו נם ,ואם עושין לו נם מנכין לו מזכייותיו,

כמו שמבואר בתענייות בפרק שלישי .*3וכן
העובר תחת קיר נטוי מזכידין לו עוונותיו ,כמו
שמבואר בפרק ראשון שלראש השנה .33ואפי׳ אם
היתד ,חרבה בריאה וחזקה לא יכנס בה אחד כשר
או שנים פרוצין ,מפני החשד ,ואפי׳ במקום שאין
אשה מצויה [שם] ,שאין לחוש מפני החשד ,לא
נ .כל
יכנס בה אחד מפני המזיקין*.5
האומר 33תהלה לדוד שלשה פעמים בכל יום
מובטח לו שהוא בן העולם הבא ,לפי שמשבח
להקב״ה באלפא ביתא ,ומזכיר בה גם כן פותח
ד .אע״פ
את ידיך ומשביע לכל חי רצון.33
שקרא* 3אדם קריית שמע בבית הכנסת ,מצוה
לקרותה במטתו ,וקורא פרשה ראשונה בלבד ,כמו
שמבואר לפגים בפרק אחרון .33ואם תלמיד חכם
הוא 33אינו צריך ,אבל צריך לומר פסוקי דרחמי,
ה .אם ראה 33אדם
כגון בידך אפקיד רוחי.
שייסורין באין עליו ,או שמקבר את בניו,37
יפשפש במעשיו ,שנ׳ 38נחפשה דרכינו ונחקורה.
פשפש ומצא יעשה תשובה ,33שג׳ ונשובה עד
ה׳ .פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה ,שנ׳><°
אשרי הגבר אשר תייסרנו יה ומתורתך תלמדנו.
אם לא היה בו ביטול תורה יידע שייסורין
שלאהבה הן ,שנ׳י» כי את אשר יאהב ה׳ יוכיח,
וראוי לקבלם מאהבה .וכל מי־» שיש לו מארבעה
מיני נגעים הרי זה מזבח כפרה לישראלי ו .מי
שהיד 33,האריס שלו חשוד שהוא גונב ממונו ונוטל
יותר מחלקו ,הרי זה אינו רשאי ליטול ממנו
כלום ,אלא נותן לו כל חלקו משלם ,שאין אדם
רשאי ליטול ממון חבירו אלא על פי בית דין.83
ואם היה חבירו אלם ונוטל את שלו באונם רשאי
להתנהג בו בדרך מרמה כדי להציל את שלו,

אחד מהם והתפלל [•ויצא] ולא המתין את
חבירו ,טורפין לו תפלתו בפניו .ונראה בעיניי
[•שלא נאמר כן אלא בתפילת ערבית ,שמא
יסתכן חבירו יחיד בלילה .וכן ביאר רבינו חננאל
ז״ל .וכן נראה בעיני] ,80שלא נאמר כן אלא
כשנכנסו שניהם יחד ,אבל אם נכנם זה בסוף
תפלתו שלזה אינו חייב להמתין לו ,כמבואר87
ח .אפי׳ יחיד 88העוסק
בקונט׳ הראייות.
בתורה שכינה עמו ,שנ׳ 83בכל המקום אשר
אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך .וכשמתפללין
עשרה" 7שכינה קודמת להם7°א .בשעה שהקב״ה
בא בבית הכנסת* 7ואינו מוצא עשרה כועס,
שנ׳ 73מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה.
ואין תפלתו שלאדם 73נשמעת אלא בבית הכנסת,
שנ׳* 7לשמוע אל הרנה ואל התפלה ,במקום רנה
שם תהא תפלה .כל הקובע מקום* 7לתפלתו אלד,י
אברהם יהיה בעזרו ,וכשמת אומ׳ הי חסיד הי
עניו מתלמידיו שלאברהם אבינו ,שג׳ 73וישבם
אברהם ■בבקר אל המקום אשר עמד שם.
מ .היוצא* 7מבית הכנסת אל יפסיע פסיעה גסה,
;
׳*״י'
ובכניסתו מצוד ,לפסוע פסיעה גסה ולרוץ״א,
וכן ירוץ לדבר מצוד 78,אפי׳ בשבת ,שנ׳ 77אחרי
י׳ ילכו .שכר הדרשה היא המרוצה שרצין בגי
^׳םיייי׳ץ pi/
אדם לשמוע .ושכר הדרשה שדורשין הלכות חג
7
בחג ,הוא הדוחק שבאים ברוב עם ודוחקין זה
את זה .ושכר לימוד ההלכה הוא הסברה ,שיכוין
לבו להבין .ושכר התענית הוא הצדקה ,שנ׳78
הלא פרוס לרעב לחמך .ושכר בית האבל 79הוא

 39כגי׳ רי״ף
38א יא ,ב.
 38בנדפס :אבל כששנה.
 40כן הוא ברי״ף ,ועי׳ פסקי רי״ו העדה .235
ורי״ד.
40א בכי״ש הנוסח :ונהיה אנחנו כולנו וצאצאינו וצאצאי
בל עמך בית ישראל יריאי שמך ולומדי תורתך.
 42ועי׳ תר*י.
 41כ׳־ד ,הנוסח בפסקי רי״ו.
 43וכואמר׳ בגמרא :הלכך לימרינהו לכולהו 44 .בגמ׳
 45כ״ה בטור
שם :דוב קדים ומשי ידיד״ ועי' די״ף.
סי׳ מח ובשה״ג .ועי׳ סור ס״ם מז ,שב׳ בשם הרא״ש
דס׳ התמיד לא יקרא עד שיאור היום ,שהיא במקום
 46משגה יב ,ב.
הקרבת התמיד שאין זמנו אלא ביום.
 50טז ,ב.
 49כ ,ב.
 48ג ,א.
 47דברים סו ,ג.
 52ד ,ב ,וברי״ד ליתא :ג׳ פעמים .וע־׳ש
 ,1 51ב.
 53בנדפס ובכי״ש יש כאן גליון :שמעתי
הערה .57
סעם בדבר שלכל התהילה יש ווי״ן באמצע המקראות

חוץ משנים שאין בהן ווי״ן ,ואילו הן ,חנון ורחום ה׳
ארך אפים וגדל חסד ,ולא אמר וארך אפים .קרוב ה׳ לכל
קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת ,ולא אמר ולכל אשר
וגו׳ ,סימן נתן לך לדרוש חק אל ,ח׳ שבחנון ,ק׳
שבקרוב ,א׳ שבארך ,ל׳ שבלבל ,לומר לך חק אל לאומרו
בכל יום .וכדי שלא יפשע אדם מלאומרו תיקגו שיאמרו
אותו ג׳ פעמים ביום ,דאי אפשר דלא למימריה חדא
זימנא ,תום׳ ריב־ם .וכנראה שזו העתקה מפסקי רי״ד.
 55ס ,ב .ועי׳ שה״ג מה
 54ד ,ב.
ע״ש הערה .58
 57מעובדא דר׳ יוחנן שם,
 56ה ,א.
שהקשה עליו.
ע־ב 58 .איכה  aמ 59 .כגי׳ הגרי״ב וב׳־נ בדק״ם.
 62ה ,ב.
 61משלי ג ,יב.
 60תהלים צד ,יב.
 63וזהו דוקא מפני שלא היה לו רק חשד ,אבל אם
היה יודע ברור שנגנב ממנו ,יתכן שהיה רשאי ליטול

ממנו ,שהרי קיימא לן כרב נחמן דעביד איניש דינא
לנפשיה ואפילו במקום דליכא פסידא .עי׳ רמב״ם והגמי״י
סנהד׳ פ׳׳ב הי״ב ,ואכמ״ל 64 .שמו״ב כב ,כז 65 .יג ,ב.
 66עי׳ תוד״ה המתפלל ותר״י וטוש״ע סי׳ צ סט״ו,
 67בנדפס :כמו שמבואר בפרק
ואוצר",ג פיר״ח סט.
הרואה ,ובגליון כ״י הנדפס כתוב :ס״א בקונטרס הראיות,
וכ״ה בשד",ג .ולגירסא זו אפשר לומר והכוונה על הא
דאיתא שם נד ,ב ,ג׳ צריכין שימור כו׳ וי״א אף ת״ח
 70ו ,ב.
 69שמות כ ,כא.
 68ו ,א.
בלילה.
והקדים רבנו מאמר זה להמאמר שאח״ב ,כדי לפרוט
שכיון שהקב״ה מקדים לעשרה בכדי להשרות שכינתו
עליהם ,וכיון שאינו מוצא אותם בעשרה מיד כועס,
 870בכי״ש
וכמש-ב מהרש״א בחידושי אגדות ,ע״ש.
נוסף :שנאמר אלקים גצב בעדת אל ,מעיקרא משמע,
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שג׳* 8סביב רשעים יתהלכון ,ואם מחזיר פניו
יא .כל הנהנה" 8מסעודת
לבית הכנסת מותר.
חתן ואינו משמחו עובר בחמשה קולות ,שנ׳83
קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול
אומרים הודו 83לה׳ כי טוב כי לעולם חסדו .ואם
משמחו הרי הוא כאילו בנה מזבח* 8והקריב עליו
יב .כל
קרבן ,שנ׳ 83ומביאי תודה בית ה׳.
היודע 80בחבירו שרגיל ליתן לו שלום חייב88
להאדים לו שלום ,שג׳ 87בקש שלום ורדפהו.
ואם נתן לו שלום ולא החזיר לו נקרא גזלן,
שנ׳ 88גזילת העני בבתיכם ,גזילת הענייה.
יג .אין ראוי 89לצדיק לענוש (ב)[ה]בריות ,אפי׳
המינין ,שג׳ 30גם ענוש לצדיק לא טוב.
יד .ומנין 89שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו,
מו .מותר
שנאמר* 3פניי ילכו והניחותי לך.
לד,תגרות*3א ברשעים [• בעולם הזה] ,שנ׳ 92עוזבי
תורה יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם .אם
השעה משחקת לו אל תתגרה בו ,שנ׳ »[ 33יחילו
דרכיו בכל עת] מרום משפטיך מנגדו כל צ[ו]רריו
יפיח בהם ,וכבר ביארנו זה בהלכות מגלה בפרק
טז .גדול*9א המשמש תלמידי
ראשון.
חכמים יותר מן הלומד לפניהם ,שנ׳* 9פה אלישע
בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו ,ולא נאמר
יז .כל מי»3
אשר למד ,אלא אשר יצק.
שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס להתפלל
[• בה] נקרא רשע ,98שנ׳ 97הוי על כל שכיגיי
הרעים .המשכים והמעריב בבית הכנסת מאריכין
לו ימיו ושנותיו ,שנ׳ 38לשקוד על דלתותיי
 71ו ,ב 72 .ישעיה נ ,ב•  73שם ,א 74 .מלכים־א
 875בכי״ש נוסף:
 75בראשית ים ,כז.
ח ,כח.
שנאמר ונדעה נרדפה לדעת את ה׳.
 76שם,
 78ישעיה
 77הושע יא ,י.
וכגי׳ רי״ף ורא״ש.
 80ו ,ב.
 79ראה פרי״ד הערה .96
נח ,ז.
 83לפנינו
 82ירמיה לג ,יא,
 81תהלים יב ,ט.
בגם׳ :את ה׳ צבאות ,ובנדפם :הודו את ה׳ צבאות כי
סוב ה׳ כל״ח 84 .בגי׳ כי׳׳מ בדק״ם 85 .ירמיה שם.
 88ישעיה ג ,יד.
 87ונהלים לד ,טו.
 86בגי׳ כי״מ.
 90משלי יז ,כז.
 89ז ,א.
 91שמות לג ,יד.
 92משלי כח ,ד.
91א ז ,ב.
 93חד,לים י ,ה.
 96לפנינו בגמ׳
 95ח ,א.
 94מלכים־ב ג ,יא.
 98משלי ח,
 97ירמיה יב ,יד.
ובנדפס :שכן רע.
לד.
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ח*מ סימן יג
ז«ם*שלמ<אצמזמ דעיכלא קאמר מימיה כןדנשבעיןאלא
דוקאהיכאשישצאפטרו' חלק כריות היתומים וכה׳גחשיכ שפיר
דמטייא להז הנאה מכחהאפנר־ופסות אכל כניד מי זה אמר דבשביל
תאפטתיחטייא צהו הנאה הא נלאו סאפטתיחלק להם נכסיו לסי'
היותם חתניו לוקחי מזתיו וכיון  pcלארושיב יד הנאה נשכיל ה
האפטרו׳ולאדמיצהה־אדהדמיהכלל מ*מ אוחי אני דאפנדדלא
נקט הרמיה למלתיה כהיבא  exצאפטדו׳תלק בריות ♦ .אלא ראן>
מ* ד תשיב שסיר מאה כיון שהם צא היו ראוים לער® וחלק להם
מנכסיו ותינה אותם אפטדו׳יווהה׳־מ׳הדשפיד חשיבמסייא להד
מאה ואכן שהדי שלאחלק להם נכסיו אלא משו'שדעתו היה למנותם
אפטת׳ונכן מר הדין למיש ימיר נשיעקואפייאטגנת שתא •
כללא דמלתא יבער ן נרגנת היורשיס שרוצים לסלקם באתים שאול
הזיזים טיהדבר ברור דאין בטענתם ממשאם לא שיביאו עדים
וראיה שבדבריהם כן הוא ואו ודאי דמסלקינן להו ונם משבעי׳להו
על הפשיעה ואף טערז שמא ואי לא מייתו ר איה לאו כל כתימיהו
לסלקם ואין כדן ורמת בירם לסלק עצתסמשוס לזות שפתים ואפי*
מלא היה הטיל ח*ם ומלש בניד שהשיל ידם שלא יהיו אפטרו׳אלא
הם וגם אין הת בידם למנות אפשרו' אחרים במקומם עלעיד איש

צעיר מאיר מזרחי "

יג ש׳אלה

מעשה בראובן שבהיותו פרנס על
סיטן
הצבור לקח סר מה בהלואה ממעות
׳
יתומים קטנים של לוי לציכי הוצאו'הקיקלתתלהם הפירות העולות
מידי «ה כשנה להחיות בהם נפש יתומים ונכתב שטיח כדת ■ ויהי
אחרי כןמוזלק ראובן ממינויו ותעז את“ תחתיו להשגיח על הקיק
ויהי כי כן בבא ומן השטיח תבעו אפטרופוסי היתומים פייות הסך
סמ׳לכצכל את היתומים ואין קולואין עונה ואין פונה אליהם "
וידברו את ראובן לעמוד לימינם על הצלת היתומים המי כי הוא
היה גר־מא ויהיכמידישוביני ביני היתומים היו מתעלפים נרעב
זג ם שמעון קרוב היתומים עמר לעזרספן יצילם מפחיקוש ולא
עלתה בידו ואין חק עליהם למציל עסק מיד עשקו * ויהי היום
בעמדם כביה קסשמעון קרובהיתומיסהנז' זהצדיק דין שתיסעל
ראובן כי הוא היה סיכה להפיל תעות היתומים נפת יקוש והחלו
לעורר מוטס ראובן ושמעוןומתוד המחלות‘ ודברי רינות וחרועין
השטן ריקד ניניהם וקס תאונן ממקום «תו בתימה עזה וילך לו אל
מקום מושב שמעוןוהי־יס עליו ירי והכהו בפני כל עדת ישי וארון
הקדש ואלת בזקט ותלש משערותיו ויהי כאנד ראה שמעון ככה היה
.לבע׳ר וילך אל עש׳ג והביא לפניהם עדי ישראל והעירו על מה
שעשה לו ראובן ועיי מ גרם לו נזק ממו! והפסד גדול לפי דברו •
זנכן בא ראובן בליניישראל צווח ככרוכיאלומי־ שהאיש שמעון עשה
סלא כדת והוא מוסד ומזיק וחייב לשלם לו היזקו אחיי אשי לא הלך
לדרוש אלקיס בדיני ישיאל ופנה אל אלקיס אידים כעצת רשעים
בדיניגויסכיאס האתת אתוהלאיש אלקיסטפטיםכאי־ץ והמה
יביטו יראו בשלום ונמיטר ושפטו כין איש וכין תנהו ע'< האמת
והצדק כדת תשהוישיאל אס כין הסת הוא או טפי־ יושת עליו ונתן
ע'פ מידת כיד ייבומה לו עוד אל עצבים ועשיג • ועיד שטיס
צאתו מניה אמרו לו מיקירי אנשי קיק כאותו פרק שלא ילך לעשיג
והם יתבעו עלבוני ולא אבה שמועועור ידו נטויה על העדים ט
שהעידו בעשיג ועיי זה גרמו לו הפסד מנלירש־ת ביד הצדק •
ושמעון טוען ואותר כי חלילהלו לעמת ככה ומנעוייוערהיוס
גזה לאדגל להדים יד על תורת מי־עיהוליתן הח־והדר לדינו איה
מיז זולתי נפעם הזה לפי שי־אהחמס וריב נעיר ממד עניים מ
מאנקת אניומסורמעחהעשיקיס מנעלי דוע וליכא דינא בארעא
בי על כן יתחיל להתקוטט עם יאונן על עינוי הדין של היתומים
והעושק מעשהלהס ואין דורש ואין מבקש • ומה גסכיוה־האיש־
ראובןרעיל ומועד להרים ייעל מי יט־אלפעמים שלש להכות
נאגתףכאש -העידו אנשים כשדים ונתקנלה עדותן כביד ואף
נעת כזאת לא שב אפו ממט ונא ייזתמפניכל ואיש אין נאק

להתייצב מגוז מחתת יראה וכן אומדים אעדיישלכך העידו נעשיל
כלתי ישות כיד כי ירעו שיעכט על ירס מיראתם מראובן ומלתא
דעביראלאגלויי הו.א שלעת הלום רבו המתפרצים ואיש המעוקם
בעיניו יעשהמיאט שמוע את דברה' ואין כת לדיין להכרית ולא
פוצה פה ומצפצף וראיה לדבר כי ראובן הנה את העדים בעצמם
טרם לזה ולא היה מיזמתה כידו תפני היראה• עיד'טוען שמעון
כי טרם נהלך לעשיג הגר הוגד לוכי ראוקהלך לש־ הרגליים וכינג
ידעיכי ראובן אהוב לשרהיגליים ודברו אחור צא יניב וירא לאמיר
פן ילך הוא ויתם־ני לשי הנויולכן חמתו בעיה נו כיותר וקדסיהוא
לעשיג כי הבא להרגך כו׳ולטעסזזו השיב ראובן כי מים הדברים
שהלךצשי היגלייס אכן לא עלה על צט למכרו חלילה האמנם לפי
שהלך שמעון לעשיגהיה ירא והער ולכן הלך אצל שי א”גלי'להיות
נחבא אצלו אי לי תעלה ארוכה למחלתו * והנה כאש -ראן ביד מצת
ומריבה דין עשק ביש ואש המרינה והמחלוקת הולך וגדל נים .כנרש
כי השקט לא יוכל כדי לתווך השלום כין ארס לח :רו ,שלחו אדרי
ראובן ושמעון והעמידום על הרין וחקרו ודרשו על הדבר הנעשה
מון היטב כרת שלתורה וכא xמצאו מתטכתהדכ-יס בכל השיל על
עי עדיהכש־יסכי דיינים הסוכך היה המעשה כדבר האמוך אמה
צ«י כעלי הריב יכתטטעטתיהס וישלה צביר שירצו ויאותו שניחם
כאשרהדשיחנתונ׳להם והיתה טנתם רצויה לאל להתרחק מהחחלו'
אשד אין שלום יוצא ופן יבאו לידי אינה ומאה והדור פרוץ תהנה
פקעיפפק כעו״הוכאסדהפציהס עד לירכה ענו ואמרו אמן
להבאת שלום ובכן קיימו וקבלו שט בעלי הריב כתין נכשם וגס
נשבע; שניהם עיר הדיינים שיירה לאשי־ולקייס בל אר יראיבעיני
הדיינים ביראה ופחד בינם לבין קונס ע'פ העילה מן הדין לדעתם
או קרוב אליו כדרך פשרה ומשפצו שלוס ואהבת צדק מבלי שיוכל טס
אחר משט בעלי הריב לומר הוהגי ׳מהיכן דנתוני או רצוני לילד את*
ביר יפהוגיולתכסולא להיסייולאלגרוע מאש" ינדו כאר ישאל
איש לדני האלקים מביר הגדול והחשוב שיינדאל • הן עתה לתשעט
נקרנהלדעתמה יהיה משפט ראובן עם שמעגן ע*פ הרין ואם יש
לעדים יגון אשר חטא נידם ועל הכל תשוכיהתולה ושכמיה •

תשובח״”גסלי לבב כחללים יהמה הוא פיריס ונוכה
מראות כרע עת אש” ישלוט האדם באד®
ואדם אין לעבוד את האדמהאדמת קדש היא מלטתא בלא תגא אוי
לולדורשכולוראשיסואישאיןבאי־קלשברמתלעות עול זה העם
צאהיהזהבאמיו מה נא בחביטיו ויכו האתי את האחד תבייס
חנייטולאבריךבמקוסמקדשמעטלא שמואלקים לכבדם סלה אין
יראת אלקיס על  rttתאבל האיץ ותלבש נגרי אלתטחה לאמר איה
האלקיסהאדיריס דממט אניגודא ואשמתא לכעי* קוצים מן הגיס
מייצאות ואינם ואף גס זאת רעה תלה ט הליך ילכו האישיים
אשרלהס הריבויבט להם כמות מסולאות כביתמררסיהע׳אחלילה
צאתהאמאתבינדאלליתן הוד והדר צדיתהה של גויסולא תהיה
זאת לפוקה ולמכש־ל כאשר גחנה אזהיה שמעט מבית טט של ה
הדשב׳א שכתב כתשו'חיל ואומר אני שכל ההומדבוה לומר שתותר
משוס דינא דמצטתא טועה וגזלן הוא ואפיינזילה ישיב רשע מקרי
כדאיתאבפרקהטנסוככלל עוקריכל דברי התויה השלימה ומהלט
י
לסםריהקדשהמקודטסשחנרולטרכיואיזייורבינא ורנאשי
ילמדו את ניניהם דיני העיא ועט להם במות ממלאו' בנית מדרסי
העיא חליצה לא תהא כזאת ביש״אל שמא תחגור התודה שק עליהם
ט׳יעישעכיל• אתור מעתה לשוקיו בנדון סלפניטוספיההארץ
על המעש׳הדע הלזה אש~ נעשה לכן אמיתי להסיר עצמי מלתור
ולדעת ברין האנטסהחטאים האלה ומה נס כי ירעגא בי ולכל
דאתי חח׳נתי מיעוט תלכי עלי רלאגמיי־ ולא סביר ומי אנכילגא
עד הלום אכן עדי בשמים כי איןטנתי לא להלכה ולא למעשה
עצתי ללמד דעת אותי כאשד תשיג דעתי דעת הדיוט כאשחיוח־ני
מן השמיסווההתציבסיד • ואומר דהגס ט הדיז׳טתן לפטור את
שמעון מידמימ דניי אלה הקודמים איכס אלא לפלפולא בעלמא
ולחרוט

פרי הארץ  -א מזרחי ,ישראל מאיר בן יוסף עמוד מס (148הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ז־דמסימן יב
ולחדזדידעתיןוהאל«גמרואעןואומרט תחלתדבראתקזילדעת
באיזה 5ד יש לחייב את שמעו ן בהפסד שהפשיר ראובן והיתד יתחייב
לשלם אס מהימן במאמרו ו תת*כ אדון מיד לפטו•־* את שמעון •
.ואטבהאטףיוי לרעת אס העדים חייבים אולא ואומר דאערא
דראובן אשר הריס יד בהכות אתשמעיןנקז 53ועשהכאש־ זמם
והכה את שמעון לא טוב עשה בעמיו ורשע תקרי כהרת׳יד בעלמא
ואם מהו עובר בלאו כמש הד’ת כפיה מהי חונלוזיל ולא תהונל
בלבו אצא כל המכה ארס כשד מישראל מ'דרך כציון ה׳ה עובר כלא
תעשה שנאמר לא יוסיף למותו אס הזהיי־ה תורה נהוס־ף בהכאת
רשע ק ובהכאת צדיק עכיל וכיוצא בזה כתב עייטמהליויסטזרדין
דין ייב יעישוכיכ הסמיג עשין ע׳יעישובודאי «ץן שעוברעל לאו
חייב מלקות וכמו שמנה אותו הי־’מ נפי "ט מהסנהדרין יין ג׳בנלל
ולכאורהתמיהאלידהיאךחלקיןאותו
חייבי מנקיות יעיש •
והלח א/היתו נפקא מקיו כנזיל והא קייב דאין עונשין ואין מ/הידין
מן הדיןוכיוצא בזה תמיהאלי כמה שפסק הר'מ כפיה מל מתריס
גבי מבה אביו ואמו דחייביגק וכתב שס בסעיף ח'עונש שמעט
אזהרה לא שתענו הואיל והוא מוזהר שלאלהטת אדס מיש־אל הדי
או’א בכלל ואף על זה תימה דהא קייל דאין מ!הירין מן הדין ■

איבלא

דלענין מכה אביו היה ב״ל ליושב דליק ולא הוי
מזהירקהןהדין והואעיע מישהי^בעדקל
מהתיאגכי האוכל נהמה ממאה דיליף לההי׳מ מקיו יעישוכתב
שס היה וזיל ודע שאין לתמוה עמיה שלאו תיט בהמה וחיה טמאין
בא מקיר מחזיר ט׳ שהרי אין מזהירין מן הרין לפי שאלו כבר
נאסרו נלאו הבא מכלל עשה מן התירה בביאור וכיון שכן אפשר
ללאו שלהן לבא מק"ועכ׳ל • ובכן גבי אביו ואמו מכר בא העונש
מפורש כתורה ככתוב ומכה אביו ואמו מות יומת א'כ שפיר אפשר
לאזהרה לבא תקיו ורואה אנכי כי דבריו הן הנה דברי הר’מ כשרשיו
שורשייר שכתב כסוף השורש ההוא וזיל ולפעמי'לא יתבאר האזהרה
נכתוב בלאו גמור אכל יזכור העונש לבד ויניח האזה־־ה אבל העיקר
אצליט לא ענשאאיכ הזהיר ט'כתו שזכרו כאזהר׳מקנל אויאותכה
אויא אשר לאנתבארו בכתוב כלל שלא אמי לא הכה אביך אך חייב
המיתה אז יועטשתס מליח והוציאטבהס ולכ׳יוצא נהם האזהרה
ממקומות אודיסוזה איט מתראמרס אין מזהירין מן הדיןוט'
ובכן צדק דינו של רניט גבי מכה אויא דהגס דיליף לה
יעיש •
מהיקשאלא מקרי מזהיריןתןהדין סואיב ועבט מפורש ככתוב
בדברי קדשו מז' • ואגב אודיע תה שלמד י$און מוהראיס זיל
ביזיבורוילסמיג בהי שכיתת עטר תירוץ נאות על מ־שהסתיגשס
דאזהתז אכיל' ושתיה ביהיב מפית לה דמאחי שענש הכתוב למי שלא
התענה למיט שמחה-יס נו על אכילהושתיהועיז תמה הראיס ז׳ל
דכגמייליףלהמהיקשא מק־איואיךהסמיג מפיקלאזהתז מכללא
ושוב מצא מטח לתמיהתו ע*פ דברי ה״*מ הס' בשורש מזיל הגיש
באורך • ולדידי ידאה לי להגיאראיה דסיל להסמיג כדברי הר*מ
נש־שיו תדברי הסמיג טפיה לאוין דייט שכתב וזיל בי אפילו לא
מציט שס טס אזהרה המיתה או הכת! היא האזהרה ותרנריו אלה
יש להוכיח שדעתטטהלסטר כדעת הדימבש־־שיויעיש ־ והרואה
יראה שגס הר׳ מ נפיא מהי מית׳עשיר סעיף דיכתב כדכי׳י הסמיג
וזיל ומאחי שעבשהכתוככתז למי שלא התענה למחט שמוזהדין
אט נו על אכילהושתיה עכילוטדאי שדבריו אלו סס סובבים עיפי
מיש בשישיו וכמיש מוהראיס לדעת יזסמיג בן הוא דעת הדיה ז ל
ובכן עיניד תחזינה מxיס שאין קיום למיש הל'מ שח חיל מאחר
שעגשהכחובכתזס׳ מגיש מפקיק להבגמ' ורבע! קיצי־ כלשונו
דיל שתע דמהעונש לנד שמעט ת  Ah Iה ואיני בן תלא מב ש עב ל•
וצעידהעייך־ בתרי הי־ימ ומהעונש מפיק לה ולא מגישוכמיש
מוהדאיסלדיעת הסמיג וע'פ היסוד והשירש הלזה אשי השי־יש לט
הרימלל לתרץ מישארית נהי׳מחריסדין ד׳וזינאזיד־ה של מקלל
לו"אמטןעונששיזעטנפייאבלהאזס־ה היה בכלל נא תאללוד־ש
מאיל והוא מומר שלא לקלל אדם מישראל הרי אביו מלל ישראל•

עד

ומק תמה עליו מסוגיא דפיד מיתות והתה להשיב וליישב הכוגי’
לדעתו עוד תירץ תיל או שנאמי יסיל ליבינו דכיון ראמרינן נפיק
שבועת העדות דמקלל חברו מכיל רתייכותהדרי' וכתיב לא חקלל
ודש רוייעים • ולכאורה יש נדקדק עג תירוצו זה דהמאי הפס
עיקר הי סוגיא דשכועוח ולא ההיח דפיד מית״ת הכן צפי השרש של
הרב זיל ניחא תוחיל ואשכחנת חיוב למקלל או״א ועונט הפוי־ש
כמו שנאמר ומקלל אביו וחמו מות יומת תו לא אכפת לן באזהרה
שתהיה מפורשת ולכן בפיר ילפינןלה ממקלל את חנתראזהד
^קיא עליה ומינה מייהינמי אזהרה במקלל אויאאעיפשלא נחה
האזהרה מפורשת באויא הוחיל וע נשו הפורש כי הרב זיל דיס מיוסד
ע'פ שרטו זיל ומהטרש הלזה מכהן תשו' מוצאת למה שהמה הצית
שה וזיל והו קשיא אמתי נקי נלאו דלא תקלל רדשטוזדמיניינפקא
לן לאו לאזהרת אביו דהיינו לאו שטתן לאוהי־ת ביר ואין לוקין עליו
ט׳וכיכי־בינו בכייז מה׳עררזיכיוצאבזה הקשו התוס׳נפי' מתקין
ולעיד אין טס
דף פיה דיה הכהו הכתה שאין בה שיפט׳יע־ש •
תימה עליו דיימקס :בא הצ'מ להחזיק הקושיא מפייח מהלכות
סנהדרין משסקכרהיהוהוא בהרירניט שסדין נ׳כהב וכל לאו
שטחן לאזהרת מיתת ביר כגון לא תנאף לא העשה מלאכה בשנת
אקלוקיןעליו וכינשס מקויילוהטעס באין לוקין עליו לפי שלא
ניתן לאזהרה עונש מלקות כשאר לאוין טיייש הרי דדביט השחיעט
שהדהארלאלקיעל לאו שניחן להזהדדז ניד הייט כגון לא תנאף
ודטתייהו י ומעתה סיל ליביט ודוקא בהנהו לאוי ודסתיט שעקד
הלאו לא כא אלא לאזהרת כידולא לזולתוכטן לאו של לא תעשה כל
מלאכה שהזהיר על העונה מלאמואחיכ כהבהעוכשכתיש הרב זיל
נטרש הנזיל וזיל ופעמים יבאר העונש והאזהרה כמו חילול שכת
ףע*ז אשר אומר לא תעשה כל מלאכה ולא תעבדם ואוד־ כד חייב
סקינהלמישיעשה מלאכה אולמי שעובד עיז עביל מצדך לעטטט
ועיין בס‘יכין שמועה כלל קפיב רף עיה שהעלה בדעת ה־מנים
דכדוקאנקט כגון לא תעשה כל מלאכה לומר דהואיל ועיקר הלאו
הוי לאזהרת מיתת ניד אף דנפקא מינה למחתר מ*מ לא לקי הואיל
אמור העתה
ועיקרולאוהרת מיתת ביד הוא דאתא יעיש «
”*דביוקא נקט הר’מ נה'סנהדריןכטןלא תנאף ולא אעשה כל מלאה* v
דהוו לאו שטתן לאזהרת מיתת ביד בדומי וצא למלקות לוח׳דרוקא
כלאוי כגוןהניודטתייהו שעיקר הלאו היא לאזהית מיתה ב*ר ולא
בא להזהיר על עונש מלקות כלל הוא דאחרי' דמון דהוי נחו שניתן
לאזהרת ביד לא לקי עליהו איינס כלאוי כיון הכי של לא תקצב הרש
ולא יוסיף נהטחו דעיקר הלאו הוא להזהיר על המלקות כגון לאו
דלא יוסיף שבא להזהיר על המוסיף הכאה רתת דבקי וכן המכה
את חבת דלקי וכלהו נפקי מק-ארלא יוסיף כמ׳ש הי'מ נהייזנל
פ־הונה׳כגהח־יןפייו דנמצאדעייך ק-אבההי• -על המנקות
הוא דאתא וכן קיא רלא תקלל חיש עיקר ק־א להזהיר על המקלל
את תברובשס דלקי ולהט הוא דאיזא כיון שכן הואיל ועיקרן ל
למלקות הוא להכישכיי פסקהרימ דלקי עלייהו ולא חשיב נא ו
שניתן לאזהרת כיד דלא דמי למהו דחשיב הר'מ בל מהדרין דיחם
שאט דעיקר הלאו להזהיר על מיתת ביד הוא דאתאולאלהזהיר על
מלקוח כלל להמפסקדלאלקי ולא ראי זה כראי זה דרב המתק
ניטהס וכיכתיבנא מיל ליישב לתמיהא זו לדעת הד'מ • ואין טס
תימה עליו מדברי התוס׳רפ׳הנמקיןשהניא הלימכי הדימיתדץ
תמיהתסתוס׳עיפהתילוקדכתייוריק * ואל תשיכטממה שמנה
הד'מ כילאוין לאו רתקלל אויאולאודמכה אויא בשט לאוין אלמא
דעיקדהלאולהכיהואדאתאהא לא תברא שקרירל־יי שסאסט
עליו שהרימנההב׳לאוין הללו למדה חבת ומקלל חכתוהיאד חזר
ומנאסלמכה אן־אותקלל ויישכם ע'פ מיש הסמ׳ב כלאויןייט יע’ש
באורך והדד דיצא נדבתי‘ דעיקד ביהלאוין הללו למלקות יטא דאתא

. I
»
ויה*
לזזכחיןדמדכדיהי-מביס בשרשיו למדנו יטב למאי
י דפתט׳לעילדאמאי גני מכה אייא חשבי'ליה נלאו
מאידדמהיקשאנפקאלןוהא אין מזהיריןמן הדין האמנם לעי
דברי

חדר*י|
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דומסימן ע
ועמי

מבואר לא
זיכדיה-׳תנשרשיו הדי יישב תמתזא זו מואיל
איכפת לן אס האזהרה אתיא מקיר או תהיקשא נתז אכתי לה הונח
לטאפי׳נפי דברי הטישהנז׳ מאי דמותכינז לעיל גני מכה חנרו
מיכייציףלה מקיו דהאאיןמזהירין מן הדין דנני מכה חכת לא
מצאנו עונש מפורש אידונאדמי להסיא ימנה או״א מגשו משור'
מזורה ואס כן הירא קושיא ליזכתין דהאאין מזהירין מן הרין •
ואיןלדוזתולומ-יהואדל ח־רשהן דהמי־ים יד על חבי־ו נקרא רשע
מהנתיב ויאמר לרשע אה זה מקי־יענשו תפורש יהא ודאי מדכא
דאינו אלא דדשאכעלתא ותו דאין זה עונש כלל מאוד שאין ע־נש
לא נטף ולא כממון ס ע'כ אימי אנכי ליישב תמיהאזו מיעדים
זה יצאראש־נה תמ*ש מוהרש׳א בס׳הליכות אלי בכללי האלף הייה'
וזיצודעט כשהדנרהאתד היא ככלל האח׳סיכר אביי דלא מיקרי
דינא ועינשין תמוי־ת דף טיט׳יעים ורואה אנכי כי כלל זה נפקא לן
מדברי אנייגסבהנש-פין דףעיו עיאגטבתו מאנוסאו מכין אתר
אמי קיו על נת בתו ענוש על כתו לא כיש ופריך עלה וכי עונשין
מן הדין ומשני גלוי מלתא נעלתאהיא הנא פליג עליה ו״ליף לה
מגישדהצה הנה זמהימהיעיש והרימבפ׳ב תה'איסורי ניאהס׳ו
נ״׳אהשפכקכאביישכתבואעיפשלאנאמרמזורהע-ות נתך וס‘
מאיד שאסר כת הבת שתק יין הכת וטי יעישוזה כרמי אכיי ממש
וכ'כ נס הרןיע׳ש והנהדקייל אניי ודכא הלכה כ־בא היינו דוקא
היכא דאפליגו אליבא דנפשייהו וכמיש השיירי סהיי ככללי התלמוד
סיימ׳ג יהיכא דלא פליגי אליבא דנפשייהו אין הלכה כתא יע׳ש •
ובכן גס נהר פלוגתא לא פליג -גא מסברא דנפשיה אלא תא קא'
לה בשם י־'יצחק בי־ אכדיתי דאתיא הנה הנה יעיש • והואיל ואינה
סס־א דיכא טפיה אמטי להבו פסקייכאביי לגני דרבא ואס יקשה
עליך יהנס דקאמר נהרבא מסבראדריי בי• אכדיתי מ’« תיכרת
הואדא״הונמיסיל הרזיה ראי לאו הגיש לא מצינא למיל ף מקיו
משוסראין עונשין מיה וראיה לזה מהר פלובתת דתייויה דף ט*
עני סדככיע רעליג יבא עליה דאניידאנייסיל דלא מק־־י עונשין
; מןהדין הואיל ואינו אלא גלוי מלתא בעלמא ורנא פליי .עליה וסיל
דמקרי עונשין מן הדין יעיש והתם אפלינו אליבא דנפשייהו וכיון
שכן גס בה -פלוגתאדהנש־פי; מונדח הוא דיכא סיל נותיה דר׳י
בר אבדימייהיכ הואיל והכרחנו רדכאסיל הביא׳ה הדרא קושיא
לדזכתין ראהאי פסק ה!־’מ כאביי לבכי די־נאלזה אודיעך כלל איד
שסתבהשיירי שס נסיימיה דהיכא דאפליט נפסק הלכה אליבא
זי3אי עסקינן סתיסדאניי .אתור תעתה רהבאבהנשיפין תאי
דאפליט הוא אליבא דתנאימתניידתנן יש בכלל אשהונתה בתו ובת
נתוופישיי דהוי בתו מאנישתויעיש • וענה אפליט אנייורבא
מהיכאנפקאבתומאנוסתו ונמצא דפלוגתיהואליכא דתנאי הוא
גס בסד דתמורה
לפ-ש סכרת התנא ולכן שפיר עסקינן כאביי •
אמיזני'קיימאיעים ילבן איןהכרעלפסוקכתאובכן שפיר כסקי־
כאביי ילא מק-י עונשי ן מה וכיוצא בזה כתג מרן הכית בפי׳א מה'
טומאת תת דין כיעתיש הרית טומאת תשא מפי השמועה וקיו ה
הדבדיסטיוחמהעליו מרן וזיל ־ ויש לתמוה עליו דהאאין עונשין
מיהוכדאת־ושסטיעדואפש-לותר שתשסלמז־ס שאין עונשין
מןהדיןשזהבמן אבוא"תטייעישואיני־א שדברי מרן הכ'מ במיש
ואפשר לומי־ ט' תמוהים כי ה־דאה יראה שלא תי׳-ץ נזה בלוט
ועוין תמיהתו קייתיז דאין עונשין מן הדין ומד עלה על דעתי
לומר שחדי מק אלה אינם תייק אלא סיום תמיהתו היא לומר
דמאיד דאפש -לומר שמשס למיני שאין עונשין מן הדין אם כן
הרדאקושיאלזזטזקדהיאךילפינזלה מלו יהא איזיעינשין מן
הדין אלא ד׳עכיז רואה אנכי דאין זה מספיקבסנת דברי מין •
עיב מצאתי להר ב שיירי כהיג נליקיסי «ד’מ גם בהלכו׳מד כחלב
בהגהתו על הטה־ הייפיז אות ויהביאדני־ימק הכ׳ת הללו וכתב
סדנייו תמוהים ומ-פסן אגי־י דאי•־ אשתמיטתיה כייייתא דאתנייא
גפקיתטתנני אידתו בת אביו ט'שהוא שורשובניזאב לכלל
המסד בידית שאיז עונשין מ?הייז כייותו קדהיאר העלה יפואה
למה שהקשה סימעויך־א מאי סנר ולכסף תאי סכר * .ותולדתה

שתירץ כטומאת משאוכשדבוילבוביזו דהוי גלוי מלתאשזה אינו אלא
לאמי אבל לרנארקי'ל טתיה אפיי בגלוי מל־זא אין מחירון ג ותז

דצא דמי טומאת תשאואכילת בשר כחלב לבתו טי יעיש והניחו 5
בתימה :ולעדין לדון למי הרבנק־׳קע על כל תלונותיו ■ ראשינת
למ׳ש דאיך אשתמיטזיה ההית בי־ייתת דאחניא במכות נראה נע׳ד
נמה שישלהקשות עור דהא הר ברייתא דמטת מתניית אהא דדיניא
התסהרט סין נתי־גין יעיש והנהה־־ואה יראה בהד־־ת פ-ק עשרים
מהיערות דיןב׳המא ההיאדהרט איןנה*נין וסיים כה אבל אס
לקהזה שהעירו עליו לוקקוכן אס יצאתתוןכו' משצתין ומ-־ן שש
העלה בכונתהד׳ת דס’ל דרוקזלעדןמיתה הוא דאמי־ייאין עינשין
מן הדיןובהא הוא דאמדיק כמטת דאין עינשין מ :הרין •’ הכל
לענין מלקות וממון עכשי׳תןהדין יעישבהורך נמצא לפי זה דדיקא
לעיין מיתה מחנייאהך ברייתא דאין עוכטן הן הדין יזבל צענין
מלקות וכיוצא ענשינן מן הדין וכיון שכן ת הי קא תתמה הרן הכית
בהא וטומאת משא דאין עונשין מן הדין וכןככבד יחלכהאכהחו
ליכא מיתה רכטימאת משא ליכא אפילי איסור מלקיתוכן בישר
וחלב ליכא היהיר מיתה אלא מלקות ולדעת ה־'מ דוקא בעיכש
מיתה הוא ד׳אמ-י׳אמע־כשקמןהדיןויזיכ האי קתתמה הרן על
הדימבהני תי־ידנשלמא לעיין בתו דהוי איסורהיקה כפי -איכה
צאתמוהי יהא אין עונשין הן הדין אבל נהנהותרי ילינה איסור
מיתה אין שוס תימה עליו• :ולכן נלעיד דה• קושיא הוי תי-ק ל
לתמיהת הכהיג דתאת־ש-אה מק דמה■• סיגיא דממת ליכא טס
תמיהא על ידית רהך סוגיה היה דוקא בעינש מיתה תשת׳ב הבא
גניטותאת משהונש -כחלב דציכא עונש מיתה שפיר ענשי׳מןהדק
לכן הביא מרן הספרי דמינה יש לצמוד יאכילו היכאדליכא עיננו
מיתהלא ענשינן ה; הדין ולזה אמי מרן דאפשי־ דתשס למדנו דאין
עונשין מן הדין לגמרי ואפילו היכא דליכהעונש מיתה ו .־ק שכן
תמה על רטנו דהיא׳-יליףלטומת משא וכשר בחלב תהיו הא מן
הספרי תשמע דאכיינכהיג אין עונשין מן הדין ובזה נסתציזיתמיה'
זושלהכה׳ג • ולמה שתתה עוד על תי׳מי־ן שזה אינו אלא צאביי
ואגן קייל כ־יא לא ידעתי מאי קמתתה שהיי הוכתם לעיל מדברי
הד'מ נהי איב שפפקכאביי ולא מ־נא וא'כ מרן יפה תי' ע’פ שיטת
הר*מ דפסקכאטי; ולא עוד אלא דאינה תמיהא ילל יהא כבר
הוכחתי ציג׳יל דהכא שפיר פסק כאביי לגני דיבא מתיש הוא טפי'
גס מה שתמה עליו דלא דתי טימאת משא
בכלליו מזיל*
ונשר בחלב לבתו הלא באמת תלונתו זאת אינה על מ-י כי תה לו
להתלונן עליו הלא תמיהתו זאת תפול עני ה’-מ שהשוה אותם יחד •
אכן צע׳ד מה שיש לחמיה בין על הר’מ בין לרעת מרן היא להואיל
וסיללהיימ דנמירידליכא עונש מיתהדעונשקימן הדין ואפילו
לעניןמלקות וכדמוכח מתיש בה‘עדות כמ’נ א*כ ליל להי־’מ לענין
בשד בחלב ולטומאת משא לרמותם לכתו ה־זכלאו הכיתילדשפיר
איר
עגשי׳מן הדין הואיל וליכא עונש מיתה ומנת הדבר צלית •
שיהיה היי למדנו מיל הנידוכתי דס״ללהי׳ינ כאביי דכל היכא
שהדבר האחד הואבכלל האתידלא מקי־י דינאועונשקמז הדין •
ומעתה נס בהא דמכה את חברן הואיל ובכלל לא ייסיץהוא שפיר
נטרנ׳ללתחוהיא^אתתע״פ ־ו^ללשהובוך
^ע^י:מןהדין ׳
בספר יבקשמועהכלל ציב שפעמים לימדיס אזה־ה נ'כ בד-ד גלוי
הלתא בעלמא ולתרכן מדמיי התוספויבססזדייןדץ פיה דיה הא
אמוד
נבט טישכתטשהקיו מהר לגלוייפייקיא דפן יוסיף •
מעתה דשפיי ילפייזה דהמכה את חנית מתיו ולא מק־י עונשין תן
הדין סואילואיט אלא גלוימלתאבעלמא ־ גס מדברי מוה-שדים
נייד סי ,צאוכאיה סייקליבשכתכ וזיל ארנס גדיל עוט מנשיא מ
«כמהפגיסאכיבהימיזידלנדנק-א י־הע ו ־שהכהו עיבר בשת
צאויולא יוםי?> פן יוסית ה־י דקתשיב ליה ללאו ילא יוסיף למכה
את חברו ומראי דהיינו משוס דאיט אלא גלוי מלתא בעלמא לא
מקייעיגשיז חיה איבי־א שדברי מוה־נר׳ס הללו במיש דקאעיד
אתי־ילאויתמיהיסדלא ידזטאמניזלוזההריהי־׳מ לא כתב ■אלא
דקענר אגאו דלא יוסיףליזדואס איתא צאהוה שתיקהרימ מיקן
ותו
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ודבו סימן יג
והו דהאהד קיא אצנדיך לגיפה לעיין המלאה שלא יעמרמליט
וכה  wהיית כפ• ו מה־כנהדרי־ יעיש תיי שיהיה ה״י מדבריו
למדנו סעד צ <;־י ג־ ה־יידצא מק־י עונשין תיה הואיל ואינו
תנה מצוי כענמא:
כצג העיצה רכל ה:י •לילי דע זיגצא לניד דיאונן הלז

ממצא

הב־ הדיה יד להטת כאגרוף ישע בשמעון לא טוב
עפהוי־שע הויופנול נערות ומה נס ניהיסיףעל חטהתו פשע
להריסה־ כהקדש מעט בפני הא־ון הקרש זרוע ימה תשבר יבר
ניגודח ושמ־יו הית יציי־ ייא לכפיה כתשי־ הנגלה תוידשריס
נתכו׳ה-נז׳ובכמה התח׳הסדעדישחרס יטטגרשיס עיוהבתו
הבהר הגוצה נייד נכלל תקנות חמיה וזה עטם הכי סופיים ויי,עי
□פריס כי גדול עיט מנכות תטהו יכה יעתידניתן תת הדין ז
האמ 01בעני־ ,המסיחה שמסרו שמעון לכאורהנר׳דהינה
גפ .וע ודינו רדוקהי טפ-דחיס הותיניתזלהניצו
בנפשו וכדין חרף דייניני ניה משעה שתמר תלי יתמסורכת^ כל
זה פשט מפי סיפייס ומפי ספי״ם ■ והף לתת" שמס" הגס דאין
חתיתין יזיתוהיהחייב הוא נשלם הנזק וההפסי אשי־ הגיע לראובן
והגה שטען כמעה כי ראוכז גברא הצמח הוא ולא ירה הפני כל
ולכן הלך וייקח מ*ת איז •־טענתו זאת חמש ולכיזוי־ה ני־׳דהנל
יפצהפ־ח שהיי הריח בהיכנהדריןליז התירהלא טהא כשתבעו
ללכת כדיני יש־יונת רצה שכתב וזיל הזתה יד הבצטיס תקיפהוגעל
דיט הגס יחינו יכיל נהוצית ממט בדינייזד־' יתבענו לדיני ישי׳ההצה
ואס צא רצה לנה ניטצ רכות מניד ותציל כדיני עטים מכעלריט
עיר• הי־י נד שלה תתיר ללכת לדיני עטים הףכשביעצ דיש אלם
הלא נשתכעי תתנה בדיני ישי" ,ולא אבה שמוע וגסכשדזז לו כיד
רטתהא בחיכי לא • ו־ז כ בניד שנ׳ח שלא נטנרשוח מניר אלא
אדרבא הכציח נו פעמים כלש שנא ללכת לעשב ומיהן לשמוע
ככתוב כשהלה ;דן דינו נכד עטים וגיס צו הפסד דפש־טא דח־־דיב
נחשלומין ככל אש" הפסיד ראובן ־ וכיוצא מה העלהמוידסד׳ס
נארה דעהסי׳קיח יעיש • גסכשויתמשעטישמזרלסייניהונכמה
מתשויהעלהכןיעיש ■ גסמהדיאככוןכתבכןבתט׳יעיש •ואס
נפשך לומר רע'כ צא היינמוהריש אלקלעי בסי׳ניה למוכדלשנה
ההפסד הלא דוקת כניד שהתרה ס נעל דינו לעמוד למשפט לפני
דייני ישד׳זהתדה בו נכניהס ולא שמע ופנה תל הלקים אידיסולכן
יזיינו ברין • משתיב רכ׳רשלא התרהכו רחוק ולא דינר אליו
מחמה כי אס קצת מיחידי הקהל הזה לא חקרי חתראה וכיון שנן
אין לחיינו כהפסד ההוא • הא וראי ליתאדשפיר הויית התראה
שהיי גדולה חזו חצינו כה בהחאהכעוכדא דדי שיצא שהי־טנפי
שידה חצה נייסח ונא מצית שהתרה נו תקורסוכיב היה כפית תה'
הובצעל תיש י־ג־יח ומיקד להחב החוסר ככל חאוסוט׳ותחריןכו
ומ׳וכתב היה וזיל זהמכרוטיוכן כמעשה דד'שילאדפיה־ואהאלא
שאותו העשה היה כמוסר היא למכור נפשות וההוא נמי שיקרוהו
מ־אי׳כפ״א ייה׳רוציזוהואשיש פ:איןר'שילאאפש’שגא היה לו פנאי
עגיל ■ הרי ל״ שהינו נבא התראה לפי שלא היה לו פנאי • אמור
מעתה דאףרניד ביוישתכף ומיד הלך שמעין מניד לידוןאפו
למסדו שנת היה כס סנאי לראובן להתיויז נו דפשיטא ואין צורו
להתרתה ד־מיתלההיא דרישילאשלא התיהנו לפי שלא מסלו
פנאי ואיכמהייכ שמעון והכי' שלא היה 5ס התיאהבלל • לא זו
אףזומצאוזילחוהרישאלגאזי בסוף לתם סתרים שכתב נח«ויםס
דלענין האירה ניחלוקיסיש נדני • ראשינה חילק דמיש הד'מ
סציירלהקרות לחוסר היינו לעניז שיהא דשות ניד ארס להי־גו הוא
דנעי׳שיתח כו מחרס • אבל לערן ממסר כעצמו אין צייד
חידה כו הצל והרשות נתונה ניט להרט אפי'נצחי החראהודייק
לה הרב המ׳מדברי הדיח יעיש ־ ונתב שחלוק זה חצא שנתנו
הייכיש בשם הרזיה ראפייגני רודף מיד דכעי התראה הייכולעגין
אידי׳אנל לגבי נידף עצמו פשיטאדאין צייר הרדאהענ׳ל יעיש •
והדברים האלה לעיר לכאורה תמוהים נמה שדקדה ין מדני-י הי**«
ח־א דלכאורה נראקמילי רדדשאנדנרי הרימועוד דאיאיתא

עה

והריה מחלק מעמסרלאירש אחי־ינא וכדעת החיה שייזב כן בני
חיף • ה״כ יקשה עביט דנייהי־יח נהי חצחפיא ילל היידף אתר
רנירולהרגווטיהדיכליש־יתציוין להצילו ורייייצד אסההיהיז
והי-י הוא דווףאדדיויטיהיזשהרג •עישומי•; הב־י נח־מ סי' ־?‘ה
העלה בדנריהיית דסיצרלאנעי הח״הה ולפיכריקרתנכייד שזס
•הזהיחהו וצא כתב שתס החיו ט יעיש היי לי דאפי' נאי :':ד
דעלמרס"לנכיחדף דלא נעיישיהי־ו נו • וביין שין היא" העצה
מוה־שיא פיז כ־ונת דבי־י הייה דתי ש ימתרין דאיי־י נאיציש דענין'
וכסכחז החיה דסיל כן גני חדף • הרי ניעת ידית גיי רידף נא
כעי הקהה *צל ואפייבאעיש דעביז* ־ ותיכגהצהונדע-ז מוהד־ביא
דבריהייה '/צדקתי• אהדדי • הס לאשג־ימד לדעת תוהרש׳א
דיפכור ב־עיזהטור בכייתכיה י״נן'שהכין ?דני’ר''“ גביח־ף
רגעי התראה גאויה וכתישכס מין הב יי נדעיהטא■-דסילכן
כעד הר'מ יע״ש והש־ית ־גפיי סניה •דיור י־נזילא קשית ציה מההיא
דיו רוצת גס מדברי הה שכתב על מיש היית נהי חבל ומהרין
וט וזיל זה נזכר וחיוכן נמעכה דר'שיצא יט׳ וההיא נמישיייריהו
נדתיינפיא הה'ריצת יכו יעיש • חדבי־יי הנה ישבהוכיה דסיב כדעת
ה מנהיוצחי־גנירוכחכעי ההיאהגמורה וזה מכניס ;דעת
הנזר שהכין כן כדעת הריח •יפגיג היה עם מין ?•':י • • ולעיר
קצתסעדיש צדניי היה והטור רס׳ב דגבי חרף כעי התיהה ייתה
שהציט גבי הנצר כשרדף אודי; יעשרל שההיה בו ואמר צו ־טה לד
וטיצמה הבכה ;טיוכרמוכח קראי • היי דנני חרף כהגייהאיאה
דהי לאו הכי נתה צו נ המי־ בהתחתנו ■ דה קצת תחה לדעת מין
הב׳י הס לה זע־אמר בדעתו שזהת צא הית? התראה תלא אזהיה
בעלמא • כן ציל לרעת הח ה שה־עבה רגבי נרדף כעצמו שה'צ ל
בהתי־ותט ריקשה שהיי אבני היה נידף וציל צהתחת כעשאל •
הבת עתתר דלת היה הבא אזה־ה בעלמא וכמיש לדעת מר :זיל •
איד שיהיה הרי זכינו לחילוקי שב מוהישא שהעל׳דהא רבעי ה־ז-אה
אבל הנמסר
גני מוסד הייני צאיניש דעצמאנדי שיוכל צהרט
נעצמו הין צורך להתרות ט • וכך־ן ה־כ זיל להלכה בניד ־•

ובכן דן אנכי כניד דיאוכן שהוא הנמסר אין טיק להתחיז נו
ולבן מחייב שמעון אפיינלתיהידאה בצל • בטי חיבק
מוהדשיאכיןקדסמעשהדאולאכעייהתי־אה • שכתכמיצדעיל
נ׳ל דכיון דכתיהב"יוכו׳וכתב כשס תוהייסדאפייבעת ש־יצה למפו"
יזם יסל בהצילו בחתיכת לשוט או בסימוי עיט ונכוי להיט והקשה
היב כיי מעונראדי־׳שילא רלמההיט ולת הציבו בס׳התיבדיי וכו'
וכתג עליו בסינית חדש וט'־ ואד טרם באי לעמוד עגמה שתפס
עב הכיח • ראיתי לעמוד על עיהד הקושיא שתתה מין עי .דברי
מותרים מעיבדא די' שיצר ורב כהנא לי«ה נכקעיד • יעז :־י יאו
ראיתי נשיית עטת ביחהף סי‘ניר %נה ליישב גזמיהזזו דידדא
דרב כהנא כבר הוחזק לחפר • והעתיק דבי׳יו כי -או יאיד ניב
כמא שאמר לא תחי לאהוזיתרי זמני וההוא גניה העיז ואמי
מחינא ומחיינא דל הה נאו הדברים בבפליסהלא ודי*י ראייק
ררבכהנא תיצלא תחויייהיתכמשיב מחויכת והוס־׳עית ידי נהתח,
נו לא תחי והשיב מחיכא ונמצא בהתרה נו ביס וידי הרזזהנמיסי
ולהכי פמטיה לקעיה׳הו תויף דברי ה־בזיב יעיש כאד••"
וצעיד אחר המחלה כדז לא ניזחוח דבריי אלה אצצי יי איצס תצא
מילי דררשא דמה נכר שהארה בו פעמים הל א דיך -ל ההאיאית הן
הוא שמתחן ט פעמים ומי יה תמי• דנשביל שידירו מפעמים.
ולא אנה שמוע דבהא וקרא תוחזק למסיך כרי צהרט הרבייס הי.ע
לפיזעיר אין להס שירשכלל ואיקישט יהיי הכי צא הוי שתקי
ולעיר הייי ש־אה שאס בתט בקלי
הכיס־ מלהודיענו דין זה •
דדרשא יואר מהמה היהנ״ל לישה תמיהת מיז רנז יס ל להחיד• t
דפיימיש מחינאומוסיגתפייל־׳מחינא כלומר פעמים הינה ה
הראיתי וחפיחי ממון ישייומחיכא פי׳לויונס נפע׳ הזה איאה עוד
וכאלו אמר עשיתי ואעשה ואיני שנולכן שפיר היט י״בההנא
הואיל ופיו עצה נו שרטט להיות מוחזק למסר • או אפילו אקז
נאמר
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שרת סימן נדנה

אף הנשיא הגדול פורק ומדען וכתב ע״ז אבל א״א זיל כתב כיון
דהתורה פטרה לזקן אין לו לזלזל בכבוד תורתו ואיסורא הוא
לגבי דידיה עיש ולפי הנ׳ל הרי צ״ע דמניל להמור שהראיש יחלוק
על הרמב״ס לענין פריקה וטעינה הא הרא״ש מיירי באבידה
ועכ״ם הרי לפנינו דהטור אינו מרלק בזה גבי חכם לענין לפנים
משה״ד בין אבידה לפריקה וטעינה וא״כ מאי ק״ל על הב״י אכן
באמת מש״כ כח״ר לחלק בי; פריקה לאבידה הוא תמוה מאוד
דאי נימא כמש״כ הרא״ש דבמקום שאין החכם חייב מדין אסור
לו להחמיר ולזלזל בכבוד תורתו א״כ מאי עדיפותא דפריקה משום
צעב״ח כיון דמדינא פטור איך הותר לו לזלזל בכית וזה ברור
מאוד גס אף לפי דבריו הרי הרמב״ם כתב גם בטעינה דאף
הנשיא טוען לפנים משוה״ד .ומש״כ כתייר דגם בטעינה איכא
צערא קצת הוא תמוה ביותר דהראשונים כתבו זה רק לפרש
דברי הנמ׳ בב״מ שם (דף ל״א) דאמר אי כתב רחמנא פריקה
וטעינה הו״א משום דצערא דמרה איתא צערא דידה איתא אבל
אבידה כו' ועי׳ בשיטה מקובצת שם אבל לדינא לא נחשב טעינה
לצער בע״ח כלל לכל הדינים וכמבואר שם בסוגיא (דף לב)
ובדברי הראשונים ועי׳ בנימוקי יוסף שם ומכש״כ דאינו ענין
לומר שהחכם יזלזל בכבוד תורתו משוס צעב״ח של טעינה אבל
באמת נם בפריקה דאיכא משוס צעב״ח מ’מ לסברת הרא״ש לא
הותר לו לזלזל בכבוד תורתו כיון דפטור מדינא:
־לע״ד עוד לומר בהיפוך דמש״ב הרמב״ס דלפנים*
משה״ד אפילו הנשיא הגדול פורק וטוען היינו רק
משוס צערא דמרה אקל משוס צעב״ח לבד גס לפנים משהיד אינו
צריך לפרוק ונ״מ גס לדינא במקום דליכא משום מצות פריקה
רק משום צעב״ח בלבד וכמ״ש הראשונים ועי׳ בשו׳ע סי׳ רע״ב
בזה זק; ואינה לפ״כ גס לפנים משהיד אינו צקיך לפרוק • והנה
הטורי אבן במגילה (דף כ״ח) הביא דברי הריב״ש בשם הראכ״ד
דאף שהרב שמחל על כבודו כבודו ממול היינו רק במידי דלית ביה
בזיו; רק כבוד אבל על בזיונו אינו יכול למחול וכתב הטייא לה״ר
לזה משבועות (דף ל׳) גבי ר״י הוה ידע ליה סהדותא למר זוטרא
אתא לקמיה דאמימר אותבינהו לכולהו אמר האי עשה והאי עשה
עשה דכ״ת עדיף ואמאי הו״ל למחול על כבודם לקיים עשה
דועמדו ובע״כ משוס דעמידה הוי בזיו; ולא יוכל למחול ע״ש
אולם באמת אינו מספיק לישב שי׳ הרמב״ס דהרי הרמב״ס
ס״ל בהדיא דבכה״ג יוכל למחול על כבודו לקיים מצוה דהרי
כתב דלפנים משהיד אף נשיא שבישראל פורק וטוען וא״כ קשה
דהו׳יל למחול על כבודם לקיים מ״ע דועמדו והנה יסוד דברי
הרמב״ס הוא מהא דמבואר בב״מ (דף ל׳) ר׳ ישמעאל בר״י
פגע ביה ההוא גברא דהוה דרי ■פתכא דאופי כו' והא ר״י בר״י
זקן ואינו לפ״כ הוה ומשני לפנים'משה״ד הוא דעבד ועי' בכ"משס
ובב״י .ולכ״ג דהנה עיקר שם לפנים משוה״ד הונח רק על הדברים
שבי; אדם לחבירו דאפילו במקום שפטור מן הדין צריך ליכנס
עש חבירו לפנים משהיד ועיש בברייתא ואת המעשה זה הדין
אשר יעשו; זו לפנים משה״ד אבל במצות שבי; אדם למקום אינו
נופל בנדר לפנים משהיד רק לפעמים צריך להחמיר ממידת
חסידות ולס״ז נראה דבמקוס שהחכם פטור מצד כ״ת אס הוא
בדברים שבין אדם למקום גס ממידת חסידות א״צ למחול על
כבוד תורתו והיינו דאמימר אותבינהו לכולהו ורק לענין אבידה
ופריקה וטעינה שהדבר נוגע לחבירו בזה צריך לפנים משה״ד
למחול על כבודו כדי שלא יהא חבירו נפסד על ידו ולפיז נראה
דבמקום שפעור משום מצות פריקה רק משוס צעב״ח לבד אס
הוא זקן ואינה לפ"כ גס לפנים משהיד א'צ לפרוק כניל:

ובאמת

והנה

בהיותי בענין זה אמרתי לכתוב מה שהוקשה לי עוד
בדברי הטורי אבן שם ועיש מה שהביא עוד ראיה
דהרב לא יוכל למחול על בזיונו מדאמר ר״פ הנמנקין רב לא
שביק ליה לבריה למשקל ליה סילויא כו׳ דלמא חביל והויל
שגגת איסור ואי האב יכול למחול על בזיונו א״כ היה על
הכאתו נמי יוכל למחול א״כ למה לא שביק ליה לבריה למישקל

ז
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;

יצחק

ליה סילוי^ הו״ל למחול על כבודו אלא ודאי כל כה״ג שהוא
דרך בזיק אין כבוד האב מחול והיה לכבוד הרב והא דפריך
התם אי הכי אפילו אחר נמי ומשני אחר שגגת לאו בנו שגגת
חנק אע״ג דאחר יכול למחול על הכאתו כדמוכה בס״פ החובל
(דף צ׳ג) הא דפריך א״ה אפילו אחר נמי היינו בסתמא היכי
דלא מחל בהדיא פ״ש  '1אולם דבריו צע״ג"דמה שכתב דמם
האב יכול למחול' על בזיונו היה מל הכאתו נמי יוכל למחול כנ״ל
הוא תמוה מאוד דמאי כמין הכאה לבדו; דאפילו אי נימא
דאב יוכל למחול לבנו גס על בזיונו היינו משום דעיקר איסור
בזיון כרי נמשך ג'כ רק ממצות כיבוד ועיקר ענין כיבוד הוא
תלוי ברצון ולפ״ז אפיל דלעולס יוכל למחול גס על בזיונו אולם
מאי ענין זה להכאה דמכה אביו הוא בחנק מגזהיב ולא משום
מורא וכיבוד דלא דרשינן טעמיה דקרא ומה שייך מחילה בזה
וביותר נראה דאף בחובל בחבירו לא שייך מחלה כלל לעני; הלאו
ומה שהביא הטורי אבן ראיה מס״פ החובל דאחד יוכל למחול
על הכאתו באמת לאו ראיה הוא כלל דהסוגיא שם מיידי רק
לענין חיוב ממון כמבואר שם באומר הכני פצעני ע'מ לפטור
ע״ש אולם עיקר האיסור של חובל בחבירו לעולם אימא דלא
מהני מחילה כלל ותדע דהרי במיתה בודאי לא שייך מחילה וה״ה
בחובל בחבירו ומכש״ב מכה אביו דלא מהני מחילה ע״ז וזה ברור
ועי׳ בנ׳ק (דף צ״א) לעני! אם אדם רשאי לחבל בעצמו ע”ש:

סימן

גה

למרבה הברכה ולשלום אין קץ לכבוד ידיד ד׳ וידיד ע®
הרב המאוה״ג הגאון המפורסם הגביר המרומם צדיק תמים
בקשית סויה אברהם ליטש ראזעגבוים הלוי (ג״י) ז״ל :
אחרי מבוא השלום כמשפש לכחר״ה בו׳ ומה בהיותי סע״ן בשפר שערי
אמת לסר אחיו הגאון שיחי' מצאתי שס בחמדת אריה ה׳ מנילה ׳(סי'
תרצ״ו) חמדה גנוזה מכבוד ־הדייג אשר הביא מר אחיו מאון בשעריו,
וקילס את אמריו :

הנה

כתר״ה הביא שם דברי התו' בשבועות (דף ל׳ ע״ב) בד״ה
אבל שכתבו שם בתי' השני דהא דמבואר בנמ׳ דצורבא
מרבנן צריך להעיד באיסורא אע״ג דכבוד הבריות דוחה בשוא״ת
אפילו באיסורא • היינו משום דכשעושין איסור עיי לא מקרי
שוא“ת • ובממונא שרי אפילו מוציאין ממון על ידו מבעליו שלא
כדין ומצא שק או קופה דמייתי ראיה מיניה כגון שרוצה אחר ליעלו
עכ״ל התר ■ וע״ז הקשה כת״ר מנ״ל לרב שישא בריה דריא דאמר
אף אנן נמי תנינא דהאי מתניתין איירי ברוצה אחר ליטלו דלמא
מיירי מתניתין דוקא באינו רואה שרוצה־אחר ליטלו • ותי׳ כת״ר
דעיקר הראיה הוא דסמך אברייחא דוהתעלמת דאיתא שם כה;
והיא בבה״ק או זקן ואינו לפי כבודו או שהיה מלאכה שלו מרובה
משל חבירו • והנה כהן והיא בבה״ק פשיטא אף אם רוצה אחר
ליעלי אינו מטמא דאין עשה דוחה ל׳ת ועשה וכן שלו מרובה משל
חבירו נמי כן הוא • והברייתא מדמי הנך ג' להדדי וממילא משמע
דה׳ה באינו לפי כבודו פטור ג״כ אף בשרוצה אמר ליטילו עכ״ד •
ויפה הקשה אך תי׳ הוא דוחק • דמש״כ דמדכייל הברייתא הנך
ג׳ אהדדי ובכהן והיא בבה״ק או מלאכה שלו מרובה בודאי דאף
ברוצה אחר ליטלו פטור א'כ ה״ה בזק; ואינו לפ'כ דפטור אף
בשרוצה אחר ליטלו הוא דקדוק קלוש למאוד • ואין דומה דמייתי
הגמ' ראיה מכח דקדוק זה דאינו עני; כלל להשוות הנך ג׳ אהדדי
בכל הפרטים ולאו בחדא ממתא מחתינהו • ועוד דאבתי קשה
מנ״ל באמת להברייתא גופיה דבאבידה פטור זקן ואינו לפי כבודו
אף צשרוצה אחר ליטלו אף דהו׳ל כקו״ע לסברת התו׳ בתי׳
השני וכנ״ל:
נלעיד בפי׳ דברי התו׳ דדבריהס פשוטים ומבוארים בלי

ולכן
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פשט

דף ל"

מקצת השליחות אין שליח לדבר עבירה ולכן
בטלה כל השליחות .משא״ב בשבת דלא
נתבטל שום שליחות ודו״ק( .ועי׳ באריכות
מש׳׳כ ביסוד זה להלן לג.):

גמ׳ אפילו תימא אחותו
כיתומה ומפותה.

נערה

ויל״ע כיצד מהניא מחילתה והא אק חיוב קנם
קודם גמ״ד ועל מה מחלה .וצ״ל
דהטעם הוא לא משום שהיא מוחלת אלא
שאק חיוב קנס כמפותה ,וכדכתב הקצוה״ח סי׳
רמ״ו םק״א דהוא מזק ברשות ואק כלל חיוב.

ועיין בר״ן מה שהאריך בזה .ומ״ט שיטת תום׳
(לה :ד״ה ולא פיתוי) חו מחילה ממש והדרא
קושין[ .עק מה שנכתב נזה לעי׳ בדף כט.].
ועו״ק מה תירצה ועט׳ דביתומה ומפותה כיון
דמחלה אינו משלם אלא לוקה ,הרי
מחילה ה״ז כמשולם והוי כאילו המפתה שילם
הדמים ומדוע ילקה והא אינו לוקה ומשלם .וכן

הקשה בקצוה״ח (חכ״ד ס״ק א׳) ,והביא ראיה
מהא דכתב בשו״ע שם החובל בעבד כנעני
שלו פטור ופטור אף ממלקות משום דכיון
דפטורא דרבו אינו אלא משום דמה שקנה עבד
קנה רבו וה״ז כמשלם לעצמו ותשיב עי״כ
כמשולם ובמקום שיש ממון אק מלקוח .ועיק
בב״י שם ראם המכה פחות משוה פרוטה
דליכא חיוב ממון לוקה .וקשה דה׳׳נ כיתומה
מפותה אמאי לוקה הרי לתום׳ הא דפטור
מלשלם הויא משום דמחלה וא״כ ה״ז כמשולם
ובמקום שיש ממון אק חיוב מלקות .עי״ש
היטב.

ונראה ליישב דמוכח מכאן דמחילה אינה
מחילה על הקנם ,אלא דיש לה זכות
לתובעו לדק על הקנס ועל זכות זו היא מוחלת,
דעל הקנס גופא לא מהני מחילה דהוי דבר
שלא בא לעולם ,וכיון שכן אק זה חשוב

ועי׳^ ׳־*

ע״א

קפט

כמשולם ושפיר לוקה .ומיושבת ג׳׳כ קושיתנו
הראשונה דכיון דהמחילה היא על הזכות
תביעה ,זכות זו יש לה משעת הפיתוי ושפיר
מהניא מחילתה ,מה שאין כן בחובל בעבד
כנעני דהוי חיוב ממון .ומכיק דיש חיוב להעבד
ורק דהאדון זוכה ממנו שפיר חשיב כמשולם
כיון דחל חיוב ממון ממש .משא״ב בקנם דאין
כאן חיוב ממון ומה דמהני מחילה הוא רק
לסלק אח זכות התביעה לא חשיב עי״ז
כמשולם.

גט׳ ואי ממונא לקולא.
ויל״ע מה הם׳׳ד של הגט׳ דטמונא חומרא הוא
וכי לא ניחא ליה לאיניש שהזק בש״פ
לשלם ש״פ במקום לקבל מלקות שיהא בספק
מיתה (דהרי כל פעם שנותנים מלקות בעינן
אומד) .וי״ל ע״פ המבואר בסמ״ג דהמעביר בנו
אחד למולך חייב מיתה ,אבל המעביר כל בניו

פטור .ותימה דכ״ש שחייב ,ובארו בכוונתו
רעונשו במסר כל בניו למולך כ׳׳כ חמור עד
שעונש מיתה לא מספיק לו לכפרתו ולכן אין
נותנים לו כלום .וה״נ אפשר לומר דבמלקות
בעלמא קיי״ל כיון שלקה הרי הוא כאחיך ,ום״ד
דחובל בחברו היא עבירה כ׳׳כ חמורה שמלקות
שמודים לגמרי אינם מספיקים לכפרתו ,ולכן אק
נותנים לו מלקות ,והוא משלם ממון לפצוח
הנחבל על נזקו ,אבל באיסורו קאי .וזו כוונת
הגט׳ ממון חומרא היא ,מה שמשלם רק ממון
זה חומרא עליו דעי״ב באיסורו קאי ואין כפרה
לחטאו.

תום׳ ד״ח ואי ממונא קולא בא״ד
וי״ל דשאני הכא דחס רחמנא
אממונא של נחבל.
ויל״ע בשלמא בחובל בחברו יש לומר דחם
רחמנא אממונא דנחבל שלא יפסיד
ממונו ,אבל בעדים זוממים דלא הפסידוהו
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פרק שלישי

כלום מה מקום לסברא זו דגם על עדים זוממים
איתא בגט׳ ממונא לקולא .וי״ל דהנה נחלקו
הראשונים עדים זוממים שמשלמים ממון למי
ניתן הממון ,דעת היראים דניתן לבי״ד ויעשו בו
כראות עיניהם ,ודעת רש״י עה״ת
י׳) ,והרמב״ם (הלכות עדות פכ״א ה״ד> דניתן
לזה שהעידו עליו .ולכאורה סברתם דהוי
תשלום לאדם שהעידו עליו ,בפיצוי על העוגמת
נפש שגרמו לו ,ויש בזה כעין השבת חסרון
הכיס לנחבל ושייבא שפיר סברת תום׳ אף
(שמות כ״ב

בעדים זוממים.

גט׳ שכן הותר מכללו בבי״ד.
נחלקו הפוסקים אנוסים בזמננו שרצו שבי״ד
ילקו אותם לכפר על עוונותיהם האם
שרי ,או יש בזה משום "לא יוסיף"< .עיין
במועדים וזמנים ח"ו סימן ל׳ שהארכנו בזה).

והרמב״ם כתב בהלכות חובל ומזיק
ה״א> דאיסור חבלה הוא רק דרך
נציון ולסברא זו הרב המכה את תלמידו והאב
את בנו פטור דאינו דרך נציון .ולפי״ז ה״ה
באנוסים יוכלו לקבל מלקות לכפרה.
(פ״ה

ועיון

קרובים למיתה יש בם איסור "לא יוסיף" ,אע״פ
שאינם דרך נציון.

דף ל״ב ע«׳ ב׳
גמ׳ ר׳ יוחנן אמר אפילו תימא
אחותו נערה כאן שהתרו בו כאן
שלא התרו בו.
כתב הרמב״ם בהלכות חובל ומזיק <פ״ד ה״ט)
החובל בחבירו ביוהכ״פ אפילו במזיד
חייב בתשלומין אע״פ שעבר עבירה שהוא חייב
עליה מלקות .והלוא כל המחויב מלקות
ותשלומין לוקה ואינו משלם שאין אדם לוקה
ומשלם ,כך הם הדברים בבל חוץ מחובל
בחבירו שהוא משלם שהרי בפירוש ריבתה
תורה חובל בחבירו לתשלומין .מבואר בדבריו
דאפילו במקום שיש חיוב מלקות על עבירה
אחרת אם מעורב בזה ענין חבלה אמרינן
ממונא משלם מילקא לא לקי .ולפי״ז יל״ע מה
תירץ ר׳ יוחנן כאן שהתרו בו כאן שלא התרו
בו ,אפילו בהתרו בו אמאי לוקה והא חייב ממון
דבושת ופגם ,וממון זה שם ממון חבלה עליו,
וכן מבואר בתום׳ ישנים דף לב .ר״ה ועוד,
ונימא דממונא משלם מילקא לא לקי .ולפי״ז
יקשה היאך משבחת באחותו מלקות( .עיין

והנה בסוגין סלקא דעתיה ללמוד דבממון
ומלקות ממונא משלם ולא לקי מחובל
ודוחים שאני חובל שהותר מכללו בבי״ד .ויל״ע
מדוע הוצרכנו להיתר מיוחד כדי להלקותו
בבי״ד והרי אינו דרך נציון וחסר בעיקר הלאו
ופשיטא ששרי ,ולכאורה ע״ב רלא כהרמב״ם
אלא שאף שלא בדרך נציון יש איסור.

תכ״ד וברעק״א שם ובעוד הרבה אחרונים
שהקשו כן.

והנראה לומר דחובל בעלמא אסור רק דרך
נציון אבל כשיכול להגיע לסכנת אבר
אסור אף שלא דרך נציון .והלוקה בבי״ד דבעינן
מלקות הקרוב למיתה יש בזה משום חשש
סכנת אבר ולולא שהותר מכללו להדיא ה״א
דאסור .ונראה רזו סברת המהרלב״ח שאסור
להלהות האנוסים לכפרתם דכיון דמלהות

ונראה לומר דיש לחלק בין הדברים ,עד כאן
לא קאמר הרמב״ם דבכל חובל ממונא
משלם מלקא לא לקי אלא כשסיבת חיוב
המלקות היא על מעשה החבלה אבל במקום
שסיבת חיוב המלקות היא על מעשה אחר
לגמרי לא אמרינן ממונא משלם מילקא לא לקי.
ולכן ביוהכ״פ שסיבת חיוב המלקות היא על

חזו״א חו״מ סימן י״ט ס״ק ד' ובאב״ע בליקוטים

למסכתין) .ועיין בדו״ח רע״א מערכה ה׳ אות
ל״ד ובמשניות כאן .ועיין בתרומת הברי סי׳

פשט ועיון  -כתובות שטרנבוך ,משה עמוד מס (194הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (6

מועדים

יום הכפורים סימן ל

במה דכתיב ארבעים ,שאפילו יוסיף לארבעים ,מפני שמדמה
שהכה חלשות דאפשר להוסיף ג״כ לא ימות ,שהאומר ל״ט
ד,יעו בחזקות כפי כהו ,ובחלשות אפשר באמת בארבעים,
וזהו בכל אומד למלקות שאומדין דאפשר לו לקבל ל״ט
חזקות ואם חלשות יותר ,ואם יוסיף שמדמה שחלשות ג״כ
לא ימות ,ולכן מפורש בתורה ארבעים ,לרמז שאפילו
בארבעים ,והיינו שיוסיף מפני שמדמה שחלשות ,שבלאו הכי
אין לחוש שיוסיף ,יוצא חובת מלקות ולא ימות כמ״ש.

וכדברינו מדוייק בלשון הרמב״ם ,שבר״ם י״ז דסגהדרין
מקדים דמלקות תמיד היינו כפי כחו שנאמר
""כדי רשעתו במספר ,והיינו כפי האומד ,וזה שנאמר ארבעים,
היינו אפילו בריא ביותר אין להלקותו טפי ,אבל פוחתין
^כאומד לחלש גם מל״ט שבלאו הכי הוא מת ,ולכן אמרו
חכמים (ולא תיקנו חכמים) שמלקין אפילו הבריא תמיד ל״ט,
שכוונת הקרא בארבעים היינו שהואמד כה״ג ,שאם יוסיף
שמרגיש שהמכות היו חלשות וראוי המוכה לעוד מכה שיהיה
מכה רבה לא ימות ,וזהו מעיקרא תמיד האומד ,שראוי לקבל
ל״ט חזקות ,וארבעים כשיוסיף שחלשות ראויות לו ,שנאמד
מעיקרא דראוי לארבעים כה״ג ,וא״כ עיקר דין מלקות קבלנו
שיעורם ל״ט מכות ,והאומד היא לארבעים ,שאם יוסיף אחד
שהיו חלשות לא ימות ,ובה״ג עיקר דין סלקוו 4מם כי
הדברים סתומין נראה כמ״ש בעזהשי״ת .ובזה תתיישב כל
מה שהקשינו לעיל על דברי הרמב״ם ושיטתו בזה (ובמדרש
תנחומא פרשת קרח דמשמע שמה״ת צריד ארבעים וחכמים
פיחתו לל״ט משום לא יוסיף ע״ש ,יש לומר שמפרש בכוונת
הקרא דכתיב במספר ארבעים ,שהאומד לארבעים יקבלנו אף
ששיעורו ל״ט שמא יוסיף וא״ש).
—

אמנם בעיקר דברינו שגם לרמב״ם גם מה״ת העב מלקות
בל״ט ,ולא עקרו חכמים ושינו החיוב מה״ת ,יש
לתמוה שבמכות (כ□) במשנה איתא בעבר עבירה שיש בה
שני לאוין אמדוהו אומד אחד לוקה ופטור ,ואם לאו לוקה
ומתרפא וחוזר ולוקה ע״ש ,ובגמרא מקשינן מברייתא דאיתא
שאין אומדין אומד אחד לשני לאוין ,ומסקינן ל״ק הא
דאמדוהו למ״א הא דאמדוהו למ״ב ,והיינו במ״ב הוה כבר
שיעור מלקות דבעינן שלש אחרי הל״ט שצריך מכות
הראויות להשתלש ,וא״כ במ״ב הוה עוד מלקות ופטור ולא
במ״א ,אבל הרמב״ם בפרק י״ז דסנהדרין (ה״ד) מחלק אם
נתחייב שתי מלקיות ואמדו שיכול לקבל ארבעים וחמש
ולא פירש מ״ב כגירסתיגו בגמרא וצע״ג לכאורה.

אמנם יפה העיר ב״אור שמח" שם שלרמב״ם גופא לשיטתו
א״ש ,שאי נימא שלדידיה מה״ת צריך ארבעים ממש

וזמנים

מט

דוקא ,ורק מדרבנן פיחתו דסגי בל״ט ,כיון שמה״ת בארבעים,
הלוא במ״ב אין עוד שיעור שתי מלקיות ,ולכן צריך לדידיה
מ״ה וא״ש .אבל לדברינו שגם להרמב״ם השיעור מלקות
גופא ל״ט ,דבעינן מה" ת מכות הראויות להשתלש ,הלוא
במ״ב כבר שיעור שתי מלקיות ,וא״כ למה אוקים הרמב״ם
האי דינא בשיעור מ״ה דוקא.

ובשם רבינו החזון איש זצ״ל שמענו חידוש נפלא ,שיש
לגרוס ברמב״ם גופא גירסא אחרת ודלא כגירסא דילן
וז״ל "כיצד נתחייב שתי מלקיות ואמרו שיכול לקבל
מ״ה כיון שלקה מ״ה נפטר" ,רק ראוי לגרוס מי שנתחייב
שלש מלקידת ואמרו שיכול לקבל מ״ה נפטר בכך מכולהו
וכן מתחיל ההלכה שם מי שנתחייב מלקיות הרבה דלא קאי
בתרי לבד ,ושורש שיטתו דלשנים סגי מ״ב ולשלש מ״ה,
אף שיכול לקבל יותר ,שבבת אחת ל״ט הראשונים מצורף
להו ליהוי בג׳ עלה שם מלקות ,והא דמתרפא וחוזר ולוקה
היינו באינו יכול לקבל אפילו מלקות אחת וע״ש שמסיים
בעצמו והדבר צריך תלמוד (ובכנסת ישראל חוברת י״ג
דבריו "מפי השמועה" ע״ש).
אמנם בפשוטו להרמב״ם גירסא אחרת בגמרא דילן ולא
גרים מ״ב רק מ״ה ,ויש לומר דהיינו טעמא שלא
התירו אומד מעיקרא אם יכול לעמוד במכות אחר שיקבל
ל״ט שאין לשער כ״כ ,והיינו אם אמדו למ״ב לפטור בזה
אותו מפעמיים מלקות ,חוששין שמא ראוי רק למ״א ופוטר
עצמו ממלקות שנייה שלא כדין ,ולכן הדין שראוי לאמוד
אחרי שכבר לקה ל״ט כדין דוקא וא״ש ,אבל באמדוהו למ״ה
מסיק דמהני ,שעכ״ם בודאי יש שיעור שלם לשניים ושפיר
התירו ,וכבר ביארנו שזהו גירסתו בגמרא וא״ש בעזהשי״ת
ועדיין צ״ב.

ובסיום הדברים נחזור לראשונות ,שבכל קונטרס הסמיכה
דמהרלב״ח ומהר״י בירב אריכות דברים בעניו
סמיכה בזמן הזה ,כדי שהאנוסים בצפת בעלי תשובה ימצאו
תיקון במלקות שפוטר מידי כריתות ,ולכן נתאוו לסמוך
שיוכלו להלקות מלקות כהלכה ,ואני בער ולא אדע ,מה קול
הרעש הזה ,הלוא בני אנוסים היו ,ואין לך אונס יותר מזה,
ולמה צריך מלקות שקרוב למיתה לתיקון כרת כשאין כאן
מזיד וא״כ אין חיוב כרת לאנוסים הללו אם מדורות נתרחקו,
ולכן לא שמרו גחלת המצות ,ומי הוא זה אשר החמיר טובא
כ״כ להצריך מלקות דוקא שקרוב למיתה לתיקון אנוסים
הללו ,ונעל בזה דלתי התשובה ,בשעה שנראה שלדידהו
ודכוותייהו בתיקון קל סגי למרק עונם ,וגם בזמן סמוכין
לאלו וכיוצא בהם שאין כאן מזיד גמור לא צריך מלקות
בבית דין דסמוכין אם נדבה לבבם לתיקוני תשובה ,ומה
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קול הרעש שחכמי צמת דרשו סמוכין שיוכלו למלקוח ממש
אנוסים אלו וכמבואר באריכות בקונטרס הסמיכה ,והלוא
החמירו בזה לכאורה יותר מדאי ונעלו דלת בפני שבק.

ואולי אנוסים אלו נטמעו ביו העכו״ם וחמור טובא ,ומ״מ
לא נח דעתי בזה ,שעכ״ם אין חקב כרת לבני בניהם,
רק נראה שאנוסים הללו נם לאחר שידעו והכירו חיוב מצות
ועונש החטא עוד לא חזרו מז ,ולכן חייבין היו כרת ממש,
אבל מי שעבר עבירה שחייבק עלה כרת או מיתה בידי שמים
בשוגג אין להחמיר עליו ,דסגי בזמן המקדש כתשובה וקרבן
ובזמן הזה תענית דומה לקרבן וגתכסר כששב בחלב ודם
שנתמעט ונפטר בזה מייסורים בזה ובבא כנלע״ד ,זדי בזה
ללמד זכות על בית ישראל ולהקל בזה תיקוני תשובה
בעזהשי״ו4

ולא נתברר לן סיכום המחלוקת בין חכמי צפת וירושלים,
בסמיכת המהר״י ב״ר וסמך אחרים ,ולא נתבאר
אם נהגו אז כבית דין סמוכין והלקו עוברי עבירה או
לא ,ועיין בחזו״א בליקוטים למעשרות (סימן י״ג) שמפרש
שלא עלתה בידם ולא דנו מעולם דיני קנסות ,והסמיכה נשאר
סתם כתואר רב ,אבל החזו״א זצ״ל שם שולל סמיכה בזה״ז
שתומך בשיטת מהרלב״ח שאם יהיה לגו בית דין סמוכין
נתחייב בקידוש החודש ,ולכן דוחה לגמרי שיטת חכמי צפת.
ולע״ד שיטת מהר" י ב״ר זצ״ל וחכמי צפת ברור,
שקידוש החודש שאגי שבעצם יסודה בסנהדרין או
נשיא שכל בית ישראל כפופין להוראותיהם ,והשלשה
שמקדשק היינו ע״פ הסנהדרין שהם שלוחם להחליט בזה,
^אחרי החורבן נשיא ארץ ישראל קבע בית דין לקדש עמו
וכל בית ישראל קיבלו אותו לעניני אסור והיתר ,אבל לאחרי
החורבן זמן מה כשנתפזרו ישראל בעו״ה לכל פינות העולם,
והשתוקקו לבית דין דסמוכין למלקות וקנסות ,אבל לקידוש
החודש לא השתוקקו אלא בשוב ישראל לארצם ויהיה •לנו
סנהדרין בלשכת הגזית ,או מנשיא שכל ישראל כפופין לו
דוקא ,אבל גם בסמוכק לא יוכלו לקדש החודש שאין כל
ישראל כפופין להו וכמ״ש.

ובעיקר דברינו שמלקות קרוב למיתה דוקא ,הלוא מהר״י
בירב חידש הסמיכה ,וסמך על שיטת הרמב״ם
(בפ״ד דסנהדרין הלכה י״א) שאם כל חכמי ארץ ישראל
מסכימים לסמוך מועיל וכהנ״ל ,וכוונתו לזכות האנוסים
שיקבלו מלקות אחרי התשובה ויתכפרו לגמרי ,ומהרלב״ח
בעיה״ק ירושלים לחם נגד הצעתו ולדעתו אין לסמוך בזה
על הרמב״ם ,וכן לדבריו מלקות אינו פוטר אלא כשחייב
מדיגא בעדים והתראה ,סשא״ב בבא מעצמו חסר יסוד

וזמנים

המלקות שצריך ונקלה אחיד לעיניו־ דוקא ,וביותר לדעתו
אסור להלקות אפילו הנלקח מסכים דהוה חבלה ולא שייך
ביה מחילה ,ואף שלדעתו מחילה מועיל גם בזה בעלמא ,מ״מ
לקטע יו־ לא מהני ,וכן במלקות שקרוב למיתה לא מועיל
מחילה ,ומהר״י בירב דחה דבריו ולדעתו אף שמלקות
קרוב למיתה כיון שמתכוון לתשובה שרי ,ומייתי דברי הב״י
ביו״ד (קנ״ז) בשם הגאונים דמהגי מלקות גם בזה״ז,
ומהרלב״ח השיב שזהו רק לייסורים ולא צריך לחדש לזה
הסמיכה.

ובעצם אני תמה על תרוייהו המר״י בירב ומהרלב״ח
שלא העירו שאפילו סמוכין לא מועיל למלקות
וכמבואר ברא״ם (רמ״ד) ,סמ״ג (לאוין רי״ג) וגאונים
שהבאנו לעיל וכן בחינוך (רמ״ט) דבעינן במלקות כ״ג ע״ש
וצ״ע דקיימא לן בשלשה ,וכן פוסק בעצמו החינוך (תקצ״ד)
ע״ש ,רק נראה שצריך שלשה מבית דין דכ״ג ,וא״כ גם
לדידד ,אין מלקות בזמן הזה דחסר בית דין דכ״ג לנפשות,
וכבר הערגו בזה לעיל.
והנה בפ״א דתשובה הרמב״ם מביא שחייבי מלקיות
נתכפרו רק עם תשובה ,וכן מבואר בפיהמ״ש ספ״ג
דמכות ,וא״כ צריך מלקות ותשובה דוקא ,ומה שפירש בפרק
י״ב דעדות (ה״ג וה״ד) שאם שב או לקה כשר דמשמע
שבחדא סגי ,היינו לעדות שאינו רשע אבל נתכפר רק
בתרוייהו.
ומצאתי בשם מרן הגאון דבריסק זצ״ל חידוש ,שאסור
בל יוסיף במלקות אינו מדין מכה חבירו בעלמא,
רק הלכה מיוחדת במלקות שלא להוסיף עלה ,ויסודו דכתיב
ונקלה אחז לעיניך דמאחר שלקה הרי הוא כאחיך ,וקשה
למה בעינן האי קרא ,והלוא לאחר שלקה תו אינו רשע ולמה
שרי להלקותו ואין אסור בל יוסיף ,וע״כ לא יוסיף כלול
בו אסור מיוחד למלקות ואפילו ברשע ,וכן מוכיח דמי שעבר
שני עבירות וחייב פעמיים מלקות אסור להוסיף על
הראשונה ,אף שהוא רשע מפני השניים ,וע״כ זהו אסור
מיוחד ,רק ילפינן מינה אסור חבלה בעלמא.

ולדברינו נראה שברשע אם לא שב כלל אינו אחז ,ואפשר
דשרי נמי להוסיף להכותו כיון שאין בו אסור
חבלה ,רק קרא דנקלה מחדש לן שהוא כאחיך אף שלא שב
כהלכה ,ומ״מ כשלקה תו אינו רשע ,וליכא למילף מאסור
בל יוסיף לחז דמיזי בשב דוקא ,וכן מי שחייב פעמיים
שאסור להוסיף היינו בשב שאינו רשע ,וחלוק בזה מחייבי
מיתות שאם נגמר דינו למיתה שאינו מקויים שבעמך אפילו
עביד תשובה פטור וכמבואר בסנהדרין (פת) ,אבל נגמר דינו
למלקות ועבז תשובה איבו רשע והחובל בו חייב וכמ״ש.
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יום הכפורים סימן ל

וזמנים

נא

וביותר לע״ד עיקר דברי מרן זצ״ל צע״ג ,דנלע״ד שברשע
המכה אותו דוקא פטור ,ואפילו כחבורה שרי
להכות באגרוף רשע .אבל לסמא עינו או לקטע ידו ורגלו
וכדומה לא מצעו שהותר למעבד הכי לרשע דהוה תולדה
דמיתה ,והכאה לקללה מקשען להתיר חבורה אבל לא ראשי
איברים או מלקות דקרוב למיתה ,וע״כ נראה שאפילו לרשע
אין להתיר מכות דמלקות כלל,

נחזור לדברינו שהארכנו לבאר חומר מלקות מפני שלדעת
הח״ם זצ״ל מלקות שקרוב למיתה דוקא במקום
ייסורים ,ולדברינו במקום שהחמרת בסופו הקלת בתחלתו,
ואתה נועל בזה דלת לשבק ,והאמת קרה דרכו שאק שיעור
קבוע לייסורים ,ווזז״ל הקילו טובא מפגי תקנת השבק וכ״ש
בזה״ז אין להחמיר בכך.

וביותר במק״א הסברתי דנראה שחייב מלקות חמור מחייב
מיתה בייסוריו ,שבחייבי מיתות אפילו המחוייב
סקילה השקו אותו קודם קורט דלבונה בכוס יק שלא ירגיש
כ״כ הצער וכמבואר בסנהדרק (מג ).והמב״ם סרק י״ג
דסגהדרין (ה״ב) ע״ש ,דהתם העיקר לבער הרע וכדכתיב
וביערת הרע מקרבך ,והסקילה עיקרו לפרסם חומר חטא
שראוי לסוקלו באבנים עד שמת ,משא״ב במלקות נראה
דבעינן צלילות דעתו כשמקבל מכות דכתיב ויסרו אותו והא
דאומדין שמא ימות ולא שמא יתעלף שלא מועיל המלקות,
שבנתעלף מהמכות לא איכפת לן וגומרין עגשו ,ואומדין
תמיד כפי כחו דוקא ודו״ק היטב בזד-

ומיהו במק״א הבאנו סמוכק לקיים פסק הח״ם זצ״ל,
שמלקות דוקא הייסורים למרק עונש כרת אפילו
אחרי תשובה ,אבל יסוד המלקות אינו בהמכות דוקא ,שאם
אממדוהו וכפתוהו וברח פטור (מכות כג ):והיינו טעמא
שנתקיימה "ונקלה אחיך לעיניך׳ שנתבזה ,והכא נמי אם
נתבזה ושותק שנעלב ואינו עולב הוה כמלקות ממש ,וממרק
חייבי כריתות כמלקות ועדיף מעת ויצא בזה גם דעת הח״ס
זצ״ל שצריך ייסורים כמלקות ,שאין צורך למלקות לעיכובא,
דק בבושה סגי וכדמוכח בגמרא ,ובזה״ז קיל ספי דסגי בכך
וע״ש היטב וכמש״ג ע״ם

סימן ל״א

אסור סיכה כשתייה
בתוספות יומא (עז ).מייתי שיטח רבעו תם שסיכה
כשתייה בכל האסורים רק מדרבנן אף באסור
יוה״ב ,ומייתי דאייה שכן והקרא אסמכתא בעלמא ,מהא
דאיתא בפ״ק דכריתות (ז ).כהן שסך בשמן של תרומה בן
ס־זו ישראל מתגעל בו ואינו חושש דאיתחיל ע״ש ,וקשה
 .היאך גפקע דין תרומה דאורייתא ,ואי סיכה כשתייה מה״ת
היאך שרי לזר לשתותו ,וע״כ מסקי דסיכד .כשתייה רק
מדרבנן וכה״ג כיון שכהן כבר סך לא אסרו ע״ש.

ולכאורה יש לתמוה הלוא להרבה פוסקים ,וכן דעת התום׳
גופא בכמה מקומות (יבמות סו :ד״ה לא ,ופסחים
לג :ד״ה אמר ועוד) הגאה של כלוי אסור מה״ע ותו תיקשי
היאך שרינן אסור תורה דהנאה ,ואף שסיכה כשתייה דק
מדרבנן ,הלוא יש כאן אסור תורה דהנאה של כלוי ,וממה
הועילו התום׳ במה שפירשו שדין סיכה כשתייה רק מדרבנן,
הלוא יש אסור תורה מדין הנאה של כלוי ,וא״כ שוב תיקשי
היאך התירו לישראל להתעגל בו (שוב מצאתי שכבר הקשה
כן במנחת חינוך רפ״ב).

אמנם נראה שאסור הנאה של כלוי אינו כמו כל אסור
הגאה שהאסור בהנאה גופא ,רק יסודה שמבטל מעה

בכלוי מצותה דהיינו אכילה שתייה וסיכה ולכן אסור ,ובזה
גם לדעת התום׳ בלאו הכי א״ש ,שאם הכהן כבר סך שפיר
יש לומר שאין אסור כלוי ,שכבר נתקיימה מצותה שהכהן
סך בו ,אבל באסור סיכה כשתייה ממש ,אי מה״ת הזה כזר
ששותה תרומה ,לגבי אסור שתייה לזר לא מסתברא שנפקע
מינה קדושת תרומה בסיכת כהן ,ולכן פירשו בתום׳ שתאסור
סיכה לזר רק מדרבנן ,ולא גזרו לאחר שסך הכהן וא״ש,
אבל מצד הגאה של כלוי שיסודה ביטול מצוחה כשנתקיימה
פעם סגי כמ״ש.

ועדיין לא תתיישב שיטת התום׳ ודבריהם צ״ע ,דמפרשי
שאסור סיכה לזר רק מדרבנן ,ואסור הנאה של כלוי
ליתא מסברא אם הכהן כבר סך כמ״ש ,ולדבריהם לכאורה
תיקשי על הגמרא בכריתות שם (ז ).שמקשה מאי שנא דגבי
שמן המשחה ,כהן גדול שנוטל משמן המשהה שסך בו אבי
אמו כהן עובר ,ובתרומה לאחר שסך כהן ,בן בתו ישראל
מתגעל בו ואינו חושש ,ומתרצינן דבתרומה כתיב ומתו בו
כי יחללוהו ולאחר שסך בו כהן איתחיל ע״ש ,וקשה הלא
לא ׳דמי כלל ,דבשמן המשחה האסור מה״ת וכדכתיב בקרא
על בשר אדם לא ייסד ,ולא הותרה אם הכהן גדול סך בו
דקדושתו עלה ,משא״כ בתרומה לזר הוה לן לומר שאינו
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חושן

פתחי

לד

פרק ב .נזקי גוף ונפש
א.

אסור להכות את חבירו(א> ,וכ״ש שאסור לחבול בחבירו(□) ,ואם הכהו עובר בלאו (ג>,

(א) שו״ע סימן וע סעיף א ,ומדברי הפוסקים משמע שאין איסור הכאה אלא בישראל ,וכן משמע מהא

'11

דמרבינן עבד כנעני מפני שחייב במצות ,וכל זה בהכאה שאין בה חבלה .אבל בחבלה שהוא בכלל נזיקין,

נראה שגם בעכו״ם אסור .ועי׳ פרק א הערה א.

(ב) טור שם ,וכתב כן לאחר שהביא דין המרים יד על

חבירו ,ולכאורה מדלא כתבו לאחר דק מכה חבירו שעובר בלאו ,היה אפשר לומר שאינו עובר בלאו אלא
בהכאה רומיא דמלקות בב״ד (וקצת רמז לזה מדברי החנון־ מצוה תקצה שלאו זה חידוש הוא ,וא״כ אין
לך בו אלא חידושו) ,אבל בחבלה שלא כדרך הכאה אינו אלא בגדר רשע ואיסור .אבל מדברי הרמב״ם

נראה שכל חובל עוברבלאו ,שכתב (בס"ה מה׳ חובל הלכה א) ולא החובל בלבד אלא כל המכה וכו׳ ,וכן
מוכח ממה שאמרו בפירוש ריבתה תורה חובל לתשלומין ולא למלקות ,משמע שכל חובל בכלל מכה,
ר •
׳י

J

ולפי״ז צריך לפרש גם בדברי הטור דהאי וכ״ש קאיאלפניו .ובתוספותיוה״ב יומא דף פב מצדד לומר
שמותר לחבול כחבירו במקום פקו״ג ,שלא אמרו מאי חזית וכו׳ אלא בנפש בנפש ,אבל בסכנת אבר ,כגון
שאומרים לו סמא עינו של פלוני ואם לאו יהרגוהו ,מותר ,עיי״ש ,ועי׳ פרק ד אם מותר למסור במקום

פקו״ג.

(ג) שו״ע שם ,והוא מקרא דפן יוסיף (בסמ״ע הביא שרש״י והרמב״ם כתבו דילפינן מקרא דלא

יוסיף ,ועיי״ש מ״ש ליישב ,ובשו״ת מהר״י אסאד ח״ב סי׳ קסד הביא בשם רבינו יונה בשערי תשובה
שעובר בב׳ לאוין ,עיי״ש ועי׳ כנה״ג) ,וסיים ,שאם הקפידה תורה בהכאת רשע (שחייב מלקות) שלא

להכותו יותר על רשעתו ,ק״ו בהכאת צדיק .וכתב הרמ״א סימן לד סעיף ד שפסול לעדות מדרבנן ,ועי׳
בהגרעק״א ובאמרי ברוך שם ,ובערך ש״י כתב שהחובל פסול מדאורייתא והמרים יד ולא הכהו פסול

מדרבנן .ומבואר בגמרא ובפוסקים שאין לוקק על לאו זה שניתן לתשלומין ,אבל אם הכהו מכה שאין
בה ש״פ (ומשמע דה״ה כשאין נזק כלל) שאינו בר תשלומק .לוקה ,כמ״ש בשו״ע שם סעיף ב (ולא

מצאתי למה הביאו הטושו״ע דין מלקות שאינו נוהג בזמה״ז) ,והחובל בעבד כנעני לוקה כמבואר בשו״ע

שם ,ועי׳ בסמ״ע וש״ך שם באיזה עבד כנעני איירי בשלו או של אחרים ,ועי׳ שו״ע סימן תכד סעיף ג
ובנו״ב שם .ובהך דהכהו מכה שאין בה ש״פ דלוקה ,עי׳ במנחת חנוך מצוה מט שמסתפק באם הכהו
מכה שאין בה ש״פ וחזר והכהו מכה שאין בה ש״פ ,ובצירוף שניהם יש ש״ס ,אם לוקה בזה ,ועי״ש עוד
שהאריך בענק מכה עבד כנעני ובדין מכה חצי עבד וחצי בן חורין ,ואיכמ״ל .כתב הרמב״ם פ״ה מה׳
חובל הלכה א .כל המכה אדם כשר מישראל (לאפוקי כשהוא רשע ומצווה להכותו ,וכן יש אופנים

שמותר להכות ,כמו שיתבאר להלן) ,בין קטן בין גדול ,בין איש בין אשה דרך נציון (ובגליון שם הוגה,

דרך בזיון ,וצ״ע מה בא לאפוקי) ,ה״ז עובר בלא תעשה וכו׳ ,ועי׳ שו״ת מהר״י אסאד ח״ב סי׳ קסד וסי׳

תמה וסי׳ רמט שהאריך לדון בדין חובל בקטן ובאשה ,ועי׳ להלן ,ובשד״ח אס״ד מערכת ה סימן ד כתב

בשם חסד לאלפים שמסתפק במכה דרך שחוק אם עובר בלאו ,וכתב השד״ח שאיסוראעכ״פ איכא ,ועי׳
פרק א הערה כט .כתב הרמ׳׳א באהע׳-ז סימן קנד סעיף ג ,איש המכה אשתו ,עבירה היא בידו כמכה
חבירו ,ואם רגיל בכך יש ביד ב״ד ליסרו וכו׳ ,אבל אם מקללתו בחנם אי מזלזלת אביו ואמו והוכיחה
בדברים ואינו משגחת עליו ,יש אומרים דמותר להכותה ,ויש אומרים שאפילו אשה רעה אסור להכותה,

והסברא ראשונה היא עיקר ,ע״כ .ודעת האוסרים הביא בד״מ שם והם המרדכי בפ־ נערה בשם מהר״ם
שכתב שיש להחמיר הרבה על מי שמכה אשתו ,ועון גדול הוא ,ואין מדרך בני עמנו להכות נשותיהן רק

הוא דרך עכו״ם ,ובגמרא בפרק הבא על יבמתו דחיק למצוא תקנה לאשה רעה ולא קאמר שיבנה

בשוטים ,וחלילה לכל בני בריתמעשות כדבר הזה .וגם בשו״וז בנימין זאב סימן פח כתב בשם תשובת

פתחי

חרשן

פרק ב

לה

ואפילו לא הכהו ,אמרו חז״ל שהמרים יד על חבירו להכותו נקרא רשע (ד> ,ויש אומרים שהמכה
חבירו יש עליו תר׳ הקדמונים ואין לצרפו לעשרה עד שיקבל עליו ויתירו לו ב״ד(ה) ,וכן אסור

לבייש את חבירו ולא לצערו(ו>.
רבי שמריה להחמיר על איש המכה אשתו ,ובבאר הגולה שם הביא בשם תשובות מהרי״ו שעונש המכה

אשתו יותר ממכה חבירו ,שבחבירו אינו חייב בכבודו ובאשתו חייב לכבדה יותר מגופו וכו׳ ,ועונשו גדול
ממכה חבירו כי היא יושבת לבטח אתו ודמעתה מצויה וכו׳ .וכעין זה כתב הב״י שם בשם רבינו שמחה

ובשם הג״א פרק המניח וכתב שאם הזיקה חייב בנזקיה .אמנם בתרוה״ד סימן ריח כתב במי ששמע
אשתו מקללת ומזלזלת באביה ואמה (מדברי הרמ״א משמע שצ״ל אביו ואמו ,וכן משמע ביש״ש פ׳
המניח סימן ט ,אמנם בשו״ת מהר״י אסאד נראה שמקיים הגירסא אביה ואמה ,עיי״ש) ,והוכיחה כמה
פעמים ולא הועיל ,שמותר להכותה ,ואע״ג דבמרדכי בשם 1־בינו שמחה כתב שהמכה אשתו עובר בלאו

והחמיר מאד בדבר ,מ״מ לאפרושי מאיסור חמור כזה מותר ,והביא מסוגיא דפ׳ המניח גבי נרצע שכל מי

שהוא תחת ידו ורואה שעושה דברי עבירה דשאי להכותו כדי להפרישו מן העבירה ,וא״צ להביאו לב"ד

(עי׳ להלן) .והב״י באהע״ז סוף סימן עד הביא תשובת הרמב״ן שאין לבעל להכות ולענות אשתו ,דלתיים
ניתנה ולא לצער ,ואם טוען שמקללתו חנם והוברר שכן הוא הדין עמו (ומ״ש שיוצאה שלא בכתובה ,עי׳
ב״י שם סימן קטו שתמה על זה וכתב שאין ללמוד ממקללתיולדיו ,עיי״ש) .ומדברי התרוה״ד משמע
דלאו דוקא מקללת אביו ואמו ,אלא כל שעוברת על דין תורה מותר להכותה כדי לאפרושי מאיסורא,

וכשם שמותר להכות אדם אחר לאפרושי מאיסורא ,כמ״ש להלן ,וכ״כ בהדיא ביש״ש פ׳ המניח סימן ט
שכל מה שהיא עושה כנגד דת תורה ,אפילו בשב ואל תעשה ,מכה אותה עד שתצא נפשה ,ומ״מ אל ימהר
בהכאה אם לא בתוכחה גמורה מקודם ורואה שאינה נשמעת עיי״ש ,וכן פסק הרם"א בחו״מ סימן תכא
סעיף יג כדעת התרוה״ד שמותר להכותלאפרושי מאיסורא ,ועפי״ז פסק גם באהע״ז כדיעה ראשונה ,ועי׳
שו״ת מהר״י אסאד ח״ב סי׳ קסד שרצה לפרש בדעת האוסרים להכות אפי׳ אשה רעה ,משום דאפשר

ליסרה באופן אחר ,עיי״ש ,ולכאורה מדברי הפוסקים לא משמע כן ,ואפשר דס״ל דעיקר ההיתר להכות

לאפרושי מאיסורא הוא משום שהוא תחת ידו ,והאשה לא מיקרי תחת ידו ,שהרי יכול לגרשה ,וצ״ע ,ועי׳
שד״ח אס״ד מערכת ה׳ סימן ה שהאריך בגנות המכה אשתו ,ועי׳ שו״ת רדב״ז ח״י סי׳ קנז( .ד) שו״ע
שם ,ומדברי החנוך מצוה תקצה משמע שאינו אלא מדרבנן ,וקרא דלמה תכה רעך אינו אלא אסמכתא,
ועוד משמע מדברי החנוך שאפילו אינו מרים יד אלא כל שמאיים עליו להכותו בכלל זה.

(ה) רמ״א

שם ,ומיד שקיבל עליו לעשות דין (בבאר הגולה ביו״ד סוף סימן שלד כתב שיקבל עליו כל מה שיגזור

ב״ד) מתירין לו אפילו אין המוכה מתרצה ,ובסס״ע שם סק״ד  pאם הוא מנידה ועומד או שיש לנדותו,
אבל בשו״ע הרב סתם שהוא מוחרם ועומד וכן משמע בשו״ת חת״ס .ובבאה״גיו״ד סוף סימן שלד מנה

חר׳ זה בין חדר״ג ,וכתב שיש שם קנס קצוב למכה

pn

לביהכנ״ס ,ולמכה בביהכנ״ס הקנס כפול.

ובשו״ת חת״ס חו״מ סי׳ קפב דן אם מותר לענות אמן וקדושה אחר המכה חבירו ,והעלה שבודאי
לכתחלה צריך למנעו מלעבור לפני התיבה ,ואם יתפלל בחזקה לא יענו אחריו אמן .אך בנדון שלפניו
שאין איש שם על לב לענשו והצבור עומד לימינו ,אם היחיד לא יענה אחריו אמן ,נמצא מפסיד עניין אמן

וקדושה והוא יעמוד במרדו ,ומה בצע בזה .עיי״ש.
שנתבאר בדיני אונאה ,ועי׳ עוד בפרק יא.

ובדין

(ו) והוא בכלל לא תונו דאונאת דברים ,וכמו

צעב׳־וז באדם לענין מצות פריקה ,עי׳ בסמ״ע סימן

רעב ס־׳ק יג דמשמעשיש איסור צעב״ח,וכן משמע בשו״ת הרשב״א ח״א סי׳ רנה ,ובשו״ת חו״י סי׳קצא

נראה שאין דין צעב״ח באדם ,ועי׳ ברכ״י יו׳־ד סיכן שעב .שו״ת רדב״ז ח״א סי׳ תשכח ,שו״ת מנחת
אלעזר ח־׳ד סי׳ סא ,ובכנה״ג מדייק מלשון השו״ע שאין מצות פריקה באדם שהוא בן דעת ולא היה לו
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נראה דעת רוב הפוסקים שאין אדם רשאי לחבול בעצמו (ז> ,ולא לבייש עצמו ולא

לצערו <ח) ,ויש אוסרים אפילו לצורך (ט) ,וכ״ש שאסור לאדם לאבד עצמו לדעת(י).

להטעין עצמו במשא כבד.ועי׳שו״תבצלהחכמהח״דםי׳קכה( .ז)1מב״ם פ״ה מה׳ חובל,וכן פסק
בשו״ע סימן תב סעיף לא ,כסתם משנה בפ׳ החובל שאמרו החובל בעצמו ,אע״פ שאינו רשאי פטור,
ולכאורה הוא בכלל אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש ,דמה לי קטלא פלגא ומה לי כולו ,אבל מדברי

היש״ש לא משמע כן ,ולדבריו נראה שאינו אלא כעין בל תשחית .אבל הטור שם כתב בשם הרמ״ה
שאינה הלכה אלא האדם רשאי לחבול בעצמו ,ועי׳ ב״י בטעמו ,וביש״ש פ׳ החובל סימן נט כתב שאף

הרמ״ה לא התיר אלא לאיזה צורך ,כמו שהתירו איסור בל תשחית לצורך (עי׳ פרק א) ,ולפי״ז לדידן
דקיי״ל אסור לחבול בעצמו ,אף לצורך אסור ,ועי׳ כנה״ג שהאריך בזה ,ועי׳ להלן .וקצת צ״ע בדברי
שו״ע הרב שם שכתב אסור להכות את חבירו אפי׳ נותן לו רשות להכותו ,כי אין לאדם רשות על גופו

וכו׳ ,ומשמע מדבריו שעיקר הטעם שאין מועיל נתינת רשות מפני שאין לו רשות על גופו מטעם שאין

אדם רשאי לחבול בעצמו ,ואילו בגמרא גבי סמא את עיני קטע את רגלי משמע שעיקר הטעם הוא משום
דצערא דגופא לא מחיל ,ואפשר שלכו״ע אסור לו לעשות כן (וכתב בכנה״ג בשם מהר״ם מינץ סימן צג

שמ״מ אינו נקרא רשע) ,אלא שלענין תשלומין נתנו טעם רלא מחיל ,שהרי גם בקרע את כסותו יש איסור
בל תשחית ,ואפ״ה מועיל מחילה ,ולא אמרו שם אלא לענין פטור מתשלומין ,אבל ודאי שלכתחלה אסור

אפילו בנזקי ממון ,ועי׳ להלן סעיף יד בדין תשלומין כשנתן לו רשות לחבול בו ,שוב ראיתי בשד״ח

כללים מערכת הא׳ כלל מא שכתב בשם ספר חסידים סי׳ תרעו שאסור מדאורייתא לחבול בעצמו ,וכ״כ
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בפאה״ש שם סימן מ בשם הלח״מ בפ״ג מה׳ ריעות ,וכן משמע בר״ן פ׳ שבועת העדות ,וכתב שמ״מ

חלה שבועה ע״ז מפני שאינו מפורש בתורה ,וכתב לפרש כן מ״ש הב״י ביו״ד סי׳ רלז שהוא מדרבנן,
דהיינו מדרש רבנן ,ותמה על הרלב״ח בפרק הסמיכה שמצדד לומר שהאומר לחבירו הכני פטור ומותר,
ומדייק כן מדברי הרמב״ם שכתב המכה אדם כשר דרך נציק ה״זעובר ,והרי הרלב״ח עצמו כתב שאסור
לחבול בעצמו .ואיך יתכן שיהא מותר לחבול בחבירו ,וכתב דאפשר דס״ל להרלב״ח דדוקא לחבול
עוד כתב השד״ח שם בשם
בעצמו אסור אבל להכות עצמו מותר ,והאריך שם מדברי הפוסקים.
הגרא״ם גארדאן דמ״מ אינו לוקה כשחובל בעצמו ,ומסתפק באומר לחברו הכני אם לוקה ,וכן לענק

מקלל עצמו ,עיי״ש באריכות !,והגרי׳־פ בביאורו לסה״ם לרס״ג ל״ת מז מצדד לומר שהמקלל עצמו עובר
בלאו ,ובשם הרשב״ץ כתב שאינו עובר אלא בעשה דשמור נפשך .ומצדד לומר דתליא בפלוגתא דלעיל

(ח) שו״ע הרב הלכות נזקי גוף ונפש
אם מותר לחבול בעצמו ,ועי׳ שו״ת בצל החכמה ח״ד סי׳ סו,
סעיף ד ,וז״ל ,כי אין לאדם רשות על גופו כלל להכותו ולא לביישו ולא לצערו בשום צער (עי׳ בדבריו

בהלכות שמירת גוף ונפש סעיף יד שכתב ,כשם שצריך להזהר בגופו שלא לאבדו ולא לקלקלו ולא
להזיקו ,כך צריך להזהר במאודו וכו׳ ,ומדתלה זה בזה משמע שהאיסור הוא משום בל תשחית ,וכמו

׳-־"•

שכתב היש״ש פ׳ החובל סימן נט ,וקצת צ״ע איזה בל תשחית יש בבושת וצער לעצמו ,ועי׳ עוד מ״ש

בפרק א) ,אפי' במניעת מאכל או משתה ,אא״כ עושה בדרך תשובה שצער זה טובה היא לו להציל נפשו
משחת ,ולכן מותר להתענות לתשובה אפי׳ מי שאינו יכול להתענות ,ומי שיכול להתענות מותר אפי׳

שלא בדרך תשובה אלא כדי למרק נפשו לה׳ ,שאין טובה למעלה מטובה זו ,ע"כ .ועי׳ שו״ע או״ח סימן
תקעא ובאחרונים שם.

(ט) עי׳ לעיל הערה ז שכן העלה היש״ש ,ולדבריו צריך לומר שלא התירו בל

תשחית לצורך אלא בהשחתת ממון ,אבל לא בהשחתת גוף ,וכמ״ש בגמרא בל תשחית דגופא עדיף,
אמנם בשו״ע הרב שם בקו״א אות ב תמה על היש״ש מדאמר ליה רב לרב כהנא פשוט נבילתא בשוקא

וכו׳ ,וכן מיעקב אבינו שציער עצמו לצורך פרנסתו ,כמו שנאמר הייתי ביום אכלני חורב וגו׳ ,עיי״ש,
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כל מכשול שיש בו סכנה מצות עשה להסירו ולהשמר ממנו (יא) ,ואם לא הסיר והניח

המכשולות המביאים לידי סכנה ביטל מצות עשה ועובר בלאו דלא תשים דמים בביתך (יב).

ולכאורה מוכח כן גם ממה שדרשו בפועל ואליו הוא נושא את נפשו מפני מה עלה זה באילן וכו׳ ,הרי
שמותר להכניס עצמו לסכנה לצורך פרנסה ,וכמ״ש בנוב״ת יו״ד סימן י ,שגם זה אסור משום ונשמרתם

לנפשותיכם ,ואפ״ה לצורך מתייתו מותר ,ועי׳ דיני שכירות פרק ז סעיף יז ובפלא יועץ ערך דרך .וצ״ע.

וכבר דנו האחרונים אם מותר לעשות ניתוחים שאינם לצורך רפואה אלא להצלה מצער קטן או לשם נוי,
ואין כאן מקומו ,ועי׳ שו״ת אבנ״ז יו״ד סי׳ שכא וחלקת יעקב ח״ג סי׳ יא .מנחת יצחק ח״ו סי׳ קה ,ועי׳
להלן פרק יב.

(י) בש״ך יו״ד סימן שמה סק״א כתב דעק גדול הוא דכתיב אך את דמכם לנפשותיכם

אדרוש (ועי׳ בשו״ע שם הלכותיו .ובגשר החיים ח״א פרק כה) ,ונראה שכונתו למ״ש בגמרא (ב״ק דף צא

ע״ב) ר״א אומר מיד נפשותיכם אדרוש את דמכם ,ואמרו בגמרא דילמא קטלא שאני ,משמע דקאי
אמאבד עצמו לדעת ,וכ״כ הרמב״ם בפרק כ מה׳ רוצח הלכה ג (וכתב שם בהגהות משל״מ שיש חילוק
בין הורג עצמו בידיו למי שאומר לאחרים שיהרגוהו ,עיי״ש) .ובחידושי מהרי״ט לכתובות דף קנב כתב

שחז״ל אמרו ותהי עונותם על עצמותם זה המאבד עצמו לדעת שאין לו חלק לעוה״ב ,והגריעב״ץ בלחם
שמים לסנהדרין פרק י כתב שמצא כן בתוספתא דשמחות ,ועי׳ תפארת ישראל פרק חלק אות יב.

ובערוה״ש סימן תכה סעיף יד ,ועי׳ להלן בדין מי שחייב מיתה אם מותר לו לאבד עצמו ,ועי׳שו״תקנין
תורה ח״א סי׳ ק ,וכתב במנ״ח מצוה לד שמאבד עצמו לדעת אינו בכלל לא תרצח ,והרמב״ם כתב שחייב
מיתה לשמים ,וכתב המנ״ח שאם שיבר כלים בשעת מעשה חייבים היורשים לשלם .ועי׳ פרק יב הערה נב

ובמקום שמן הדין אינו חייב ליהרג ורוצה להחמיר על עצמו ולא
בדין הצלת מאבד עצמו לדעת.
לעבור ,עי׳ יו״ד סימן קנז סעיף א שפסק שרשאי ,אבל הרמב״ם כתב שהוא מתחייב בנפשו ,ועי׳ בנו״ב
שם שדעת רוב הפוסקים כדעת השו״ע ,ועי׳ ש״ך שם בדין הקדושים שהרגו עצמן מפני שחששו שלא

יעמדו בנסיון ,וביש״ש פ׳ החובל סימן נט האריך להוכיח שאסור לעשות כן ,ומ״מ משמע מדבריו שאם
אינו הורג עצמו ממש ,אלא גורם שיהרג ,אינו בכלל חובל בעצמו ,עיי״ש .ועי־ שו״ת מנחת אלעזר ח״א

סי׳ יח וסימן עג ובשירי המנחה שם וכן בח״ב סימן נג שדן במי שנתחייב מיתה בב״ד ויודע בעצמו שאינו
חייב ,אם מותר לו לברוח ,וק שם כיוצא בזה בנתחייב ממון בב״ד ויודע בעצמו שהעדים הם עדי שקר,
אם מותר לו לחזור ולתפוס אותו ממון .עיי״ש.

(יא) שו״ע סימן תכז סעיף ח ,שנאמר השמר לך ושמור

כתב בשו״ע הרב ה׳ שמירת גוף ונפש סעיף ג שלא יעמיד סולם רעוע בביתו ובחצירו,
נפשך מאוד.
ונראה שגם זה בכלל לא תשים והשמר לך ,שאם לא הסירו עובר בעשה ול״ת .ומשמע מקרא דביתך
דאפילו אין חשש סכנה לאחרים אלא לעצמו ,ה״ז בכלל העשה והל״ת .ונראה שבכלל סולם רעוע כל
דבר העומד לשימוש ואינו במצב תקין ,וכן מכשיר לא תקין שיש סכנה בשימוש ,כגון מכשיר חשמלי

מקולקל וכיוצא בזה.

(יב)שו״ע שם ,ומשמע שאפילו לא נכשל בה אדם עובר ,וגם מצות עשיית מעקה

נכלל בלאו זה ,אלא שבמעקה יש מצות עשה דמעקה ,כמ״ש בשו״ע שם סעיף ו ,ובמנ״ח מצוה תקמז

האריך לבאר מנין להרמב״ם שיש עשה במניעת מכשול ,וכתב דאפשרשלמד ממ״ש בגמרא ששור המזיק
יש מצוה בהריגתו וכן בקציצת אילן המזיק ,כמ״ש בשו״ע סימן שפב סעיף א שאם קדם אחד והרגו או

קצץ האילן ה״ז כחוטף מצוה( ,עי׳ דיני גניבה סוף פרק ו) ,וגם הש״ך שם סוף סק״א ציין שהמצוה היא
משום עשה דמניעת מכשולים ,כמ״ש בסימן תכז סעיף ח .ועי׳ שו״ת בצל החכמה ח"ד סי׳ קיח.

ומלשון

השו״ע היה נראה לדייק דלאו דוקא הבעלים מצווה על כך ,אלא כל מי שרואה מכשול ולא

הסירו עובר עכ״פ על מ״ע דהשמר לך ,וצ״ע ,ויש לעיין ממ״ש בשו״ע סימן תטו סעיף ג שמדת חסידות
שיצניע קוציו ושאר כל דבר המזיק וכו׳ (עי׳ פרק ח) ,ומשמע שאינו אלא מדת חסידות ,ואפשר דהתם
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וכן אסור לאדם להיכנס למקום סכנהלג) ,וכן צריך להזהר מהדברים שאמרו חז״ל שיש

בהם סכנה (יד) ,וכל העובר עליהן ואומר הריני מסכן בעצמי ומה לאחרים עלי בכך ,או איני
מקפיד בכך ,מכין אותו מכת מרדות ,והנזהר מהם עליו תבא ברכת טובוטו).

ה.

המכה אביו או אמו ועשה בהם חבורה חייב מיתה (טז> ,ולכן לא יקיז דם לאביו ולא יוציא

קוץ מבשרו שמא יעשה בו חבורה (ת) ,ויש אומרים שאם אין שם אחר והאב מצטער ,מותר לו
לעשות כל מה

ו.

שירשהו (יח).

הרואה חבירו עובר עבירה והוא תחת ידו ורשותו ,רשאי להכותו ולייסרו כדי להפרישו

מאיסור ,וא״צ להביאו לב״דלט) ,ויש אומרים שה״ה משרתו בכלל זה (כ) .אבל לאחר שעבר

איירי במזיק ממון ואין בו סכנת נפשות ,ולאו דהשמר לך אינו אלא במקום סכנת גוף ונפש ,אלא
שלכאורה גם בדבר המזיק ממון יש איסור להניח במקום שעלול להזיק (עי׳ פרק א סעיף א) ,יש לומר
שמדת חסידים הוא שלא די שאינו מניח במקום חשש נזק אלא מצניעם באופן שלא יוכל לבא לעולם לידי
תקלה ,וכמ״ש בשו״ע שם שמשליכם לנהר או שורפם.

(יג) רמב״ם פי״ב מה׳ רוצח ושמירת הנפש

הלכה ו ,כגון לעבור תחת קיר נטוי או על גשר רעוע ,וכן כל כיוצא באלו משאר הסכנות אסור לעבור

במקומן ,ע׳׳כ .ובשו״ת נוב״ת יו״ד סימן י האריך בענין היוצאים למדבריות לציד חיה ,והביא דברי
הרמב״ם וכתב שהמהלך במקום סכנה עובר על דברי תורה דכתיב ונשמרתם מאד לנפשותיכם וגם

מזכירין עונותיו ,ומצדד שם להקל במי שמוכרח לזה מפני פרנסתו ,והורו לנו חז״ל שיתפלל על עצמו,
עיי״ש ,ובדרכי תשובה סימן קטז ס״ק נב כתב בשם שו״ת בית אריה יו״ד סימן כז שבדבר שהוא מנהגו

f

של עולם ודרך הכרח ,כגון לפרוש בספינה או לצאת למדבר ,לצורך סחורה או מזונות אין לחוש לסכנה
בדברים כאלו ,אבל לשם טיול מצדד שם לאסור ,עיי״ש ,ואפשר שבזמננו שדברים אלה הם כדברים

רגילים מאוד ,וכמעט שאין בהם חשש סכנה( ,ואם באנו לחוש למיעוטא דמיעוטא א״כ אף בכבישים כן,
ולא מצינו מי שחושש לכך) ,מותר אף לטיול ,וצ״ע .ובפת״ש ליו״ד סימן קנב סק״ג כתב בשם תפארת

ישראל על משניות פ״א דברכות משנה ג שמותר להכניס עצמו לספק סכנה לקיים מצוה ,במקום דלא
שכיחא הזיקא ,ומצוה דעסיק בה אגוני מגני עליה ,עיי״ש ,ובדרכ״תשם ס״ק יא כתב בשם שו״ת טוטו״ד
מהדו״ק סי׳ קפט שמותר להכנס לספק סכנה במקום ספק מצוה ,ואף בודאי סכנה וספק אחד מג׳ עבירות

מותר ,עיי״ש .ועי׳ שד״ח כללים מערכת הב׳ סוף כלל טז אם מותר להסתכן לקיים מדת חסידות.
(יד) שו״ע סימן תכז סעיף ט ,וכתב הסמ״ע משום דכתיב השמר לך ושמור נפשך מאוד ,והדברים
האסורים משום סכנה מבוארים קצת בשו״ע יו״ד סימן קטז ובפת״ש ובדרכ״ת שם .ובשו״ע הרב דיני
שמירת הנפש מסעיף ד ואילך ,ועי׳ שו״ת בצל החכמה ח״ד סי׳ קיח( .טו) שו״ע שם סעיף י ,וכל הסעיף

הוא מלשון הרמב״ם ,אבל הסיום אינו מלשון הרמב״ם ,וכפי הנראה הוא הוספת המחבר כדי לסיים

השו״ע בלשון טוב ,ועי׳ באר הגולה שם ,ועי׳ דרכ״ת סימן קטז ס״ק נז שהביא מדברי האחרונים אם הוא
מדאורייתא או מדרבנן(\ .טז) שו״ע סימן תכד סעיף א .וביו״ד סימן רמא סעיף א וב( .יז> שו״ע שם,
ועי׳ פסקי תשובה סימן רצא בשם הגר״י ראזין אם מותר להעמיד באנקעס לאב ואם הוא בכלל חבורה.

(יח) רמ״א ביו״ד שם ,וכבר דנו האחרונים בענין זריקה לאב,ונטו כמה אחרונים להתיר במקום צורך וקל
יותר ממקיז דם ,עי׳ גשר החיים חלק ב פרק א ,שו״ת מנחת יצחק ח״א סי׳ כז וכח ,וח״ו סימןצט ,שו״ת

/ל

שבט הלוי יו״ד סי׳ קיב ,שו״ת חלקת יעקב ח"ג סי׳ יא ,קנין תורה ח״א סי׳ צד ,ובמנחת חנוך מצוה מח
/כתב שכל לרפואה אפילו שלא ברשות האב מותר ,עיי״ש.

(יט) רמ״א סימן תכא סעיף יג (וכתב בשו״ע
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לט

הרב שאם כבר עשה האיסור אינו רשאי להכותו ,אלא יביאהו לב״ד ויענישוהו) ,ומשמע דוקא מי שתחת

ידו ורשותו ,וכמ״ש בגמרא בעבד עברי נרצע שיכול רבו להכותו ולמנעו משפחה ,ובתרוה״ד כתב כן

לגבי אשתו שמקללת אביו ואמו (עי׳ לעיל הערה ג) ,ובשו״ת מהר״י אסאד ח״ב סי׳ קסד העלה שאפילו
באיסור דרבנן מותר להכותו להפרישו מאיסור וכמ״ש המשל״מ שם ,ואע״ג דאיסור לא יוסיף הוא

דאורייתא ,צריך לומר שהתורה מסרה לחכמים ,ומשמע מדבריו שם שבשליח ב״ד נחלקו הפוסקים אם
יכול להכותו כשיכול להפרישו באופן אחר ,ולפי״ז אפשר שבשאר אדם המסור לרשותו ,לכו״ע אסור

כשאפשר למנעו באופן אחר .אמנם ביש״ש פ׳ המניח סימן ט כתב וז״ל ,ולאו דוקא הרב לעבדו ובעל
לאשתו ה״ה כל בר ישראל יכול להכות חבירו כדי לאפרושי מאיסורא ,וכן לקמן פסק הרא״ש להדיא
שמותר ,וכן איתא בערכין (דף טז ע״ב) יכול לא יכנו ולא יסטרנו על דבר תוכחה וכר ,אלמא שמותר
להכותו על דבר תוכחה (עי׳ להלן) .ודוקא באדם מוחזק לכשרות שידוע שלשם שמיס עושה .והוא אדם

חשוב ומופלג ,אבל בסתמא דאינשי לאו כל כמיניה ,דא׳׳כ לא שבקת חיי לכל כריה ,וכל אדם ריק ילך

ויכה חבירו על דברי תוכחה ,כי אין צדיק בארץ וגו׳ ,והתורה לא נתנה רשות ומקל ורצועה אלא לדיין או
לאדם חשוב שראוי להיות דבריו נשמעים ,ג״כ לפי שעה מותר להכות חבירו ולהפרישו מאיסורא ,והכל
לפי ראות עיני הדיין ,עכ״ל .וכתומים סימן ד סק״א הביא דברי היש״ש וסתם וכתב שכל אדם מותר

להכות חבירו להפרישו מאיסור ,ולכאורה משמע כן גם בנה׳־מ סימן ג סק״א ובמשובב נתיבות שם,
ובשד״ח אס׳׳ד מערכת ה סימן ד הביא בשם החקקי לב או״ח סימן יט שמסתפק בזה ,ומביא מדברי

הרדב״ז ת״ד סי׳ רנח (אלף שכט) שסובר דדוקא מי שתחת ידו מותר ,כגון משרתו (עי׳ להלן) וכן כל אדם

באשתו ובני ביתו ,ובשם העמק שאלה להנציב פרשת וישב שאלתא כז סק״ו כתב בדעת הרמב״ם שאפילו
לעבדו אסור להכות אלא שבדיעבד סטור ,ודלא כפירש״י ,ועי׳ ערך ש״י סימן ד ובשו״ת חת״ס חו״מ סי׳
ועי׳ עוד בשד״ח כללים מערכת ו׳ כלל כו סימן יד שהביא דברי האחרונים במ״ש שהמכה בנו
קעז.
גדול עובר משום לפני עור ,אם גם בדרך תוכחה אמרו כן ,והביא שם מ״ש בערכין יכול לא יכנו וכו׳,

ובשם חתן סופר כתב שאיסור מכה משום לפני עור הוא לאו דוקא בבנו גדול ,דה״ה לכל אדם ,עיי״ש.
וכל זה לענין להפרישו מאיסור ,אבל להכות חבירו לקיים מצותעשה ,מדברי הנה״ט סימן ג סק״א נראה
שלמד מהך דנרצע דה״ה שיכול כל אדם לכוף חבירר לקיים מ״ע ,והמשובב נתיבות שם כתב דדוקא

להפרישו מאיסור מותר( .וכתב שם דה״ה הרואה חבירו לבוש כלאים יכול לפושטו מעליו אפילו בשוק,

ומשמע שדימה לזה לדין הכאה ,ומשמע מדבריו שמותר להזיק ממון חבירו שעובר בו עבירה ,ובדיני
אבידה פרק א הבאתי ממצא שטר שיש בו רבית שמצוה לקרעו ,ועי׳ מ״ש בזה בפרק א הערה א) ,אבל
לכופו לקיים מצוה אינו מסור רק לב״ד ,ועוד כתב שאף להפרישו מאיסור אינו מותר אלא בהכאה
בעלמא ,אבל אין מכין עד שתצא נפשו ,שלא אמרו כן אלא בעבירות ידועים כגון רודף אחר ערוה או

במקום שקנאים פוגעים בו ,אבל לא בשאר איסורים ,עיי״ש .ועי׳ אמרי בינה דיני דיינים סימן ט.
(כןשד״ח אסיפת דינים מערכת ה׳ סימן ד בשם שו״ת הרדב״ז (ח״ד סי׳ רנח — אלף שכט) ,והשד״ח
מצדד לומר שגם הרדב״ז סובר כהיש״ש שכל אדם מותר ,אלא דאיירי בסתם אדם שאינו אדם חשוב ,ולכן
הוצרך לטעם שכיק שהוא משרתו מוטל עליו להפרישו מאיסור ,ועיי״ש שהאריך בזה .ובשו״ע הרב
דיני נזקי גוף ונפש סעיף ד כתב וז״ל ,ומשרתו ,אפילו אינו שומע בקולו אסור להכותו ,אא״כ הוא עבד
כנעני ,ואם התנה עמו מתחלה כששכרו שיהא רשאי להכותו כשלא ישמע לקולו ,מועלת נתינת רשותו,

הואיל והיא לטובתו כדי שישכרוהו ,ומ״מ אם חזר בו המשרת מתנאו ,אסור להכותו ,שהרי יכול לחזור בו
אפי׳ באמצע הזמן (ולפי״ז נראה פשוט שיכול גם בעה״ב לחזור בו ,כיון שחזר זה מתנאו ,ועי דיני

שכירות) ,ועוד שבצער הגוף אין תנאו מועיל לשלא יחזור בו ,כמ״ש באהע״ז סימן עו לענין מחילת עונה,
שהיא יכולה לחזור בה משום שהוא צער הגוף ואינו ניתן למחילה עולמית אלא כל זמן שמוחלו ברצונו
לבד ,ע״כ ,ומדבריו נראה דלא איירי במכהו להפרישו מאיסור ,ואפשר שבזה ס״ל כהרדב״ז ,וגם לא איירי
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עבירה ,אסור להכותו שלא ע״י ב״ד<כא) ,וכן שליח ב״ד רשאי להכות במסרב בו ,ואם הזיקו
פטח־(כב).

ז.

מותר להכות בניו הקטנים (כג) ,אפילו שלא לשם חינוך תורה ומצוות ,אלא להדריכם בדרך

ארץ(כד) ,וכן ליתום שברשותו (כה) ,וכן הרב לתלמידוןכו) .ומ״מ לא יכנו דרך אכזריותנכז).

כשתושש שיגנוב .שבאופן זה כבר פסק לעיל שבלא״ה מותר להכותו ,כמ״ש להלן ,אלא איירי כשאינו
שומע בקולו ,וצ״ע מהיכי תיתי מועיל נתינת רשות ,והרי כתב לעיל שאק נתינת רשות מועיל שאין לאדם

רשות על גופו .ואפשר שלזה נתכוין במ״ש הואיל והוא לטובתו וכו׳ ,ולשיטתו בקו״א שם שלטובתו
מותר לצער עצמו( ,עי׳ לעיל סעיף ב) ,ולפי״ז אפשר שאף לחבול בעצמו מותר ,וכיק שמותר לעשות כן

לעצמו ,מועיל גם נתינת רשות ,ולא הוי מתנה ע״מ שכתוב בתורה.

(כא) כ׳׳כ בשו״ע הרב ה׳ נזקי גוף

ונפש סעיף יג שכל שאסור להרגו אסור להכותו (שם איירי בגנב לאחר שגנב) ,אא״כ אי אפשר להציל
ממנו בענין אחר ,כי הכאה לגנב אינו דין תורה אלא שלב״ד וטובי העיר יש רשות להכותו לסייג וגדר אבל

לא ליחיד ,ע״כ ,ונראה דה״ה לכל עוברי עבירה ,ועי׳ להלן סעיף יב בדין גנב.

(כב) רמ״א סימן ח סעיף

ה ,ומשמע שכל שמותר להכותו פטור מנזקיו ,וכתב הסמ״ע שם שאפילו יכול להצילו בדבר אתר ,ובערך

ש״י כתב בשם כמה פוסקים שאם יכול להצילו בדבר אחר חייב ,וסיים דהוי ספיקא דדינא ,ונראה דמ״ש
הרמ״א הזיקו בממונו לרבותא קמ״ל ,וכ״ש כשהזיקו בגופו ,ועי׳ להלן הערה כז מדברי השבו״י בשם

הראנ״ח.

(כג) עי׳ לעיל מדברי השד״ח בדין איסור מכה בנו גדול ,וכתב הרמ״א יו״ד סי׳ ו־מ סעיף כ

שאינו נקרא גדול לעגץ זה רק אחר כב או כד שנה ,ולפי״ז אפשר שגם בהא דמותר להכות לבניו הקטנים

הוא בכלל זה ,אלא שאפשר שיש שיעור ביניים שאינו מותר ואינו בכלל איסור ,והוא כל שהוא ברשותו,
ועי׳ ברכי יוסף שם בשם הריטב״א ,וצ״ע.

(כד) שו״ע הרב ה׳ נזקי גוף ונפש סעיף ד ,הואיל ומתכוין

לטובתם ,וטובתם מוטלת עליו שהם ברשותו (נראה שבא ליישב שלא התירו למי שהוא ברשותו אלא
להפרישו מאיסור (ולדעת הקצה״ח ,אף לא לקיים מ״ע) ,דשאני בניו הקטנים שגם טובתם בדרך ארץ

מוטלת עליו ,והוי כאפרושי מאיסורא) ,וכתב עוד שאם אינם שומעים בקולו מותר להכותם אפילו לטובת
עצמו שיכול הוא לכופם שישמעו בקולו כמצווה עליהם (והיינו מצות כיבוד אב) ,אבל אם שומעים

בקולו אסור להכותם שלא לטובתם ,כמו שאסור להכות את אחרים.

(כה) שו״ע הרב שם ,וציין במ״מ

לדברי הרמב״ם סוף פרק ו מה׳ דעות ,ושם כתב הרמב״ם לגבי יתום שאם עינה אותם הרב כדי ללמדם

תורה או אומנות או להוליכן בדרך ישרה ,ה״ז מותר .ונראה פשוט דכ״ש באינו יתום ,אם מוטל עליו'
לחנכו ,כגון מדריך במוסד או בישיבה ,מותר( .כו) עי׳ שו׳ע יו״ד סימן רמה סעיף י ,וכ״כ בשו״ת שבות
יעקב ח״ג סימן קמ ,ומדברי הרמב״ם שהבאתי לעיל משמע שמותר לרב להכות אפי־ ליתום קטן.
(כז>שו׳ע יו״ד שם ,אלא ברצועה קטנה ,ומסתבר דה״ה בבניו ,וכמ״ש בחידושי רעק״א ביו״ד סימן ו־מ

בשם מהריק״ש שהמכה בנו קטן יותר מדאי מנדין אותו ,ובפלא יועץ ערך הכאה האריך בדין הכאה
לקטנים יותר מהראוי ,וכתב באחד שהיה פרנס על הילדים שבשעת פטירתו צוה להכריז בביהכנ״ס שהוא

מבקש מחילה מכל הקטנים שהכה אותם שלא כדין .והמכה בנו או תלמידו כדי לייסרו וחבל בו אם
חייב בתשלומין עי׳ פת״ש סימן תכד סק״ד שהביא מדברי שו״ת שבו״י ח״ג סימן קמ שכתב עפ״י דברי
התרוה״ד שמותר לרב להכות לתלמידו כדי לייסרו ,ואף שעבר והכה באכזריות אין לקונסו בשביל כך,

וכמ״ש שהרב שהרג תלמידו בשוגג פטור מגלות ,ואע״ג דבשו״ת הראנ״ח סי׳ קיא כתב ששליח ב״ד
שהכה מפני כעס וחימה חייב ,מ״מ במלמד דאורייתא מרתחא ביה ,וצער גדול הוא כשלומד עם התלמיד

ואינו משים לב על לימודו ,יש לפוטרו מכל ,ומ׳־מ סיים שכדי שלא יהא רגיל בכך ולמגדר מילתא ישלם
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הרואה אחד מישראל מכה חבירו ואינו יכול להצילו אם לא שיכה המכה ,יכול להכותו כדי

להפרישו מאיסור(כח) ,וכ״ש כשרואה מכה אביו או בנו או אחיו(כט).

שכר הרופא ,וסיים הפת״ש שלדבריו מ״ש בשו״ע סימן תכד סעיף ז שהחובל בבניו חייב לשלם ,היינו

כשחבל שלא כדי לייסרו ,ובשם שו״תקרית חנה סימן כב כתב שאף כשמכה לייסרו חייב ,ומ״ש יצא האב

המכה בנו והרב לתלמידו שפטורים מגלות ,היינו רק לענין גלות ,אבל לא בד־ דברים ,ובערוה״ש כתב
דתלוי לפי הענין בראיית עיני ב״ד .ועי׳ מ״ש בדיני גניבה פרק א הערה יז ,ובפלא יועץ שם כתב בשם
הרשד״ם שאם תבעו הקטן לדין נזקקין לו וקוצבין לו קנס ,אלא שנראה דלא איירי שהכהו לצורך.

(כח> שו״ע סימן תכא סעי יג (ובשו״ע כתב יכול להכותו ,ובשו״ע הרב דיני נזקי גוף ונפש סעיף ב כתב
מצוה להכותו ,ועי׳ להלן) ובסמ״ע שם ס״ק כח כתב שאם המציל אינו רגיל בכך .שכמה פעמים ראה מכה
חבירו ולא חשש להפריש המכה מאיסור ,אסור להכותו ,שיש לומר שמחמת שנאה עושה עתה כן ולא

להפרישו מאיסור ,והט״ז שם חלק עליו .דוכי בכונת הלב תלוי הדבר ,ומה שלא עשה כן כמה פעמים לא
טוב עשה ,ועתה מצוה קעביד ,ומשמע מדבריו שאף אם באמת יש לו שנאה על המכה מותר ,דסוף סוף
מצוה קעביד ,וביש״ש פ׳ המניח סימן כז כתב שאם נתברר שהמכה הכהו כדין ,חייב המציל ,שלא הותר
אלא להפרישו מאיסורא ,וכיון שהוברר שלא עשה איסור ,אינו אלא שוגג ואדם מועד לעולם ,עיי״ש.

ולולי דמיסתפינא נראה מדברי הסמ״ע והט״ז שבמקום שמותר לו להכות ,אם עושה כן להפרישו
מאיסור ,אע״פ שהוברר שברשות עשה ,כיק דמצוה קעביד ,הו״ל אונס ופטור (עי׳ להלן בדין קרובים),
ואפשר שלכן כתב הרא״ש להפרישו מאיסור ולא כתב להציל המוכה ,כמ״ש גבי קרובו (עי׳ להלן) ,לומר

שההיתר הוא משום אפרושי מאיסורא ולא משום הצלת חבירו ,דאילו משום הצלת חבירו הרי קיי״ל

 .המציל ממון חבירו בממון אחרים חייב לשלם (עי׳ פרק יב) ,ובזה פטור ,ואפשר שלכן שינה בשו״ע הרב

מדברי הרא״ש וכתב מצוה להכותו .אלא שלכאורה יש לחלק בין מציל ממון חבירו לבין מציל גוף

חבירו ,ויתבאר בע״ה בפרק יב ,ועי׳ ערך ש"י סימן ד מ"ש בענין אשה המכה את המכה אתבעלה .כתב
הש״ך סימן שפג סק״ב בשם המרדכי (עפ״י האמור בשו־׳ע שם בדין שור שעלה על שור חבירו) ,ב׳
אנשים שמכים זה את זה ובא אחד ודחף אחד מן חבירו ,חייב לעשות לו דין (היינו שחייב לשלם) ,דהיה

לו לשמטו בנחת ,וכתב בשו״ע הרב ,וכן הרואה אחר מישראל מכה חבירו ואינו יכול להצילו מידו אם לא

שיכה המכה ,מצוה להכותו כדי להפרישו מאיסור ,אבל אם אפשר להצילו בלי הכאה אסור אפילו
לדוחפו אם אפשר לשמטו בנחת ,ובערוה״ש מחלק בין שמט המכה לבין שמט המוכה שלעולם פטור

כמ״ש גבי שור שעלה על שור חבירו בשו״ע שם סעיף ב (עי׳ פרק יב) ,וסיים הערוה״ש רכל זה כשהכו
זא״ז ,אבל אדם גבור המכה את החלש ממנו ובא השלישי להציל החלש המוכה פטור בכל ענין ,דזמנו
בהול וא״א להתיישב באופן ההצלה ,ועוד נראה שבבא להציל מהמכה את חבירו או מהמכים זא״ז אין

חילוק בין קרוב הבא להציל או איש זר ,דכולם דינם כקרובים לענינים אלו ,ע"כ ,ועי׳ להלן( .כט) טור
שם בשם הרא״ש (ובשו״ע השמיט הלכה זו ,וכן בשו״ע הרב ,ואפשר דלא ס״ל כחילוקים שכתבו

האחרונים ,וה״ז דומה למכה שאר אדם מישראל) ,וכתב הסמ״ע שבקרוביו אפילו אינו רגיל פעמים
אחרות להציל המוכה ,כיון שקרובו הוא מותר ,ולא אמרינן שמחמת שנאה עושה כן ,אלא להצלת קרובו
(עי׳ לעיל) ,והט״ז מחלק שבקרובו פטור אפילו שאין בירור שלא היה יכול להציל בענין אחר ,שדומה

למכה לעצמו שאפילו בספק הצלה מותר להכות ,עיי״ש ,והיש״ש שם כתב שבמכה קרובו אע׳־פ שהוברר
אח׳־כ שכדין הכהו פטור ,כל שלא ידע המציל שמכהו כדין ,שאין אדם יכול לראות ולהתאפק בצערו,
והו״ל כאונס ,וגם המכה לא היה לו להכות בפני אביו או בנו או אשתו ,אא״כ יש עדים שידע המציל
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וכן המכה את הכירו ,רשאי המוכה להכות מכהו כדי להציל נפשו (ל) ,ודוקא כשאינו יכול

שבדין מכהו ,חייב לשלם.

(ל) שו״ע סימן תכא סעיף יג (ומ״ש הסמ״ע ס״ק כה מסימן תכה ,לכאורה

שם איירי ברודף להרגו ,ואפשר דס״ל דכל הכאה הוי כבא להרגו ויש לו דין רודף ,וצ״ע) ,וכתב הסט"ע
שאפילו לאחר שפסק המכה להכותו ,אם חזר המוכה והכהו בעוד יחם לבבו סטור .אבל הט״ז והב״ח
חלקו עליו ,דלאחר שפסק מלהכותו אסור וחייב ,אא״ב רואה שעדיין עומד לחזור ולהכותו ,שהמכה

הראשון עדיין ברוגזו פטור ,וכן פסק בשו״ע הרב .אבל בביאור הגר״א נראה דס״ל כהסמ״ע.עיי״ש,ועי׳
ומדברי הסמ״ע נראה שאפילו לא התחיל להכותו ,אלא
להלן מדברי השאלת יעבץ ,ועי׳ כנה״ג.
התחילה במריבה שייך כבר טעם חימום ופטור ,אבל מדברי הט״ז נראה שחולק על זה ,ודוקא התחיל
בהכאה מיקרי התחיל ,ומ״מ נראה שהרואה שעומד להכותו גם הט״ז מודה .ועי׳ בכסף הקדשים מ״ש
בשיטת הסמ״ע בדין התחיל במריבה ,ודבריו צ״ע שאם הטעם משום חמימות אין אדם שולט על עצמו

להבחין במה מחרפו.

ולדברי

הט״ז נראה שגם בהא דסימן תב גבי שוורים אין לפטור מחמת חימום,

ומ״ש הרמ״א שם שאם התחיל האחד השני פטור ,היינו ג״כ תוך כדי הכאה ,דאל׳׳כ תיקשי תמיהת

הרמ״א שם על המחבר ,אא״כ נאמר שיש לחלק בין אדם לבהמה ,וכמו שרוצה הסמ״ע לחלק בתחלה
ודחה ,והט״ז סובר כסברא זו להלכה .וביש״ש פ׳ המניח סימן כג כתב דפשיטא מה שחבל בו יותר מן
הראוי .כגק שלאחר שכבר נשמט המוכה ממנו מחמת שכבר הכהו וחזר עוד המוכה וחבל בו יותר ממה
שצריך להציל עצמו ,אע״פשאין בו דין רשע דהוי אונס משוס שאין אדם נתפס על צערו ,ועוד שהראשון

התחיל ונעשה רשע ,מ״מ מדין תשלומין לא מיפטר ,ואף בצער רפוי ושבת חייב ,אבל אם הכה הראשון
בשני מכת לחי וזה חזר והכהו והפציע ראשו .אין נראה שישלם המותר ,וכה״ג שפיר אמרינן כל המשנה
וכו׳ אפילו גבי אדם ,דמי יכול לשער להציל עצמו בקו המדה ,וגם היה מתיירא שלא יחזור עליו להכותו,
ודוקא גבי מיתה אמרינן שאם יכול להצילו באחד מאבריו חייב ,שהיה לו לדקדק שלא להמיתו ,אבל

בחבלות ונזקין אין לו לשער ולדקדק כ״כ ,אם לא שחבל בו יותר מכות וחבלים יתירים שידוע לכל שלא
היו צריכים להציל עצמו בהם ,ישלם במותר (נראה שבמה שהיה צריך להציל עצמו לפי האומד פטור,

ואינו משלם רק המותר על הצריך להצלתו) ,ומ״מ גבי בהמה ליכא שיעור כלל ,ואפילו הזיק אחד הרבה
והרבה יותר ,לעולם המתחיל חייב והשני פטור ,לפי שאין לה דעת ,ואפילו בהמה שניה המיתה את

הראשונה השני׳ פטורה ובעל המתחלת חייב ,ע׳׳כ .ובפי החובל סימן סו כתב הרש״ל בשם הר״מ בר״פ

מעיל צדקה שאם תחב אצבעו בחזקה לתוך פיו כדי להפיל שינו או להזיקו בענין אחר ,וזה נשכו להציל

עצמו ממנו פטור ,עיי״ש .ובשו״ת חות יאיר סי׳ סה מדייק בלשון השו״ע שכתב שאם התחיל האחד
השני פטור מפני שיש לו רשות לחבול בו להציל עצמו ,וא״כ בחירופין לא שייך טעם זה ,ועיקר הטעם
שם משום שבשעת מעשה יחם לבבו ,ולמה לא הזכיר בהכאה טעם דחימום ,וכתב דטעמא דמציל עצמו
הוא מדינא ,ואילו טעמא דחימום הוא ממנהג או מתקנה ,ועוד דדוקא בצערא דגופא כגון בהכאה או

במוסר גופו פטרו את השני ,משא״כ בצער ממון כגון שמסרו ממון או שיבר כליו אין מקום לפטרו אם
הזיקו יותר ,ולא פטרו מטעם דאין אדם נתפס על צערו אלא מקנסות דהכאה וגידופין אבל לא מתשלומי

הנזק ,אמנם בהכאה יש לפוטרו מטעמא דחימום אבל לא מטעמא דמציל עצמו ,דסו״ס אדם מועד לעולם,

וטעמא דהצלה לא שייך אלא מיד ממש אחר הנחת אגרופו ,אבל כשיש כבר הפסק זמן שוב אינו מציל

עצמו ,אבל טעמא דחימום שייך גם לאחר זמן קצת .ואין שיעור קצוב לשעת חימום ,ועוד שמטעם
דהצלה מותר לכתחלה ,כשם שמותר לאחר להכותו ,וטעם חימום אינולכתחלה (וגם לחבירו אין לפטור

מטעם חימום) ,ומ״ש בשו״ע לשון מיד ,היינו מיד לאחר שהכהו כבר ,ופטור דנקט גבי מציל עצמו היינו
לפטור לגמרי ,ואין מנכין מה שחזר והכהו ,ואפילו הכהו יותר ממה שהראשון הכהו ,הראשון חייב בכל

פתחי

חושן

פרק ב

מג

להציל עצמו אלא בהכאה ,וכן אם יכול להציל עצמו בהכאה מועטת אסור להכותו יותר (לא) ,וכן
אם חירפו אסור להכותו(לב) ,אבל אם חזר וחירפו פטו(1לג).
י.

שנים שנתאבקו יחד והפיל האחד את חבירו פטור(לד).

הנזק ,ומ״ש הרמ״א וכן לענין גידופין המתחיל פורע הקנס ,הוא ממנהג או מתקנה ומטעם חימום.
ומיישב החו״י מה שתמה הרמ״א בסימן תב סעיף א על המחבר שם לגבי שוורים שנגחו זא״ז שלא
הזכיר לחלק בין התחילו כאחת או שחזר וחבל לאחר שנפרדו לבין התחיל האחד וקודם שנפרדו חזר

השני ונגחו ,ואילו כאן גבי אדם הזכיר חילוק זה (והסמ״ע שם סק״ד תירץ ד״אה״ג שאין חילוק בין אדם
לבהמה) ,ותירץ החו״י שיש חילוק בין אדם לבהמה ,שגבי בהמה פטור רק מטעם חימום והמתחיל חייב

משום ששינה ,כמ״ש הרמ״א שם ,אבל באדם אין לפטור מטעם חימום ,משום דאדם מועד לעולם ,ורק
כשמציל עצמו פטור (ומשמע מדבריו דהרמ״א ס״ל שגם באדם יש לפטור מטעם חימום) ,ועי' שו״ת

רדב״ז ח״ד סי׳ רכ,שו״תמבי״טח״א סי׳שיא ,ועי׳ חזו״אב״ק סימן ח .כתב הרמ״א שם ,ראובן שהכה
את שמעון וחזר שמעון ובא להכות לראובן ,ובאה אשתו של ראובן והחזיקה בשמעון ,והוא נתק ידו
והכה אותה פטור ,ובד״ט סיים שהרי הוא לא פשע נגד בעלה ,והיינו באופן שמותר להכות חבירו להציל
עצמו מותר גם להכות מי שבא למנעו מכך ,והגר״א מפרש מ״ש הרמ״א חזר ,דהיינו אפי׳ לאחר שכבר

פסק ראובן מלהכותו אלא בעודו בחמימות ,וכפירוש הסמ״ע ,ולשאר פוסקים צריך לומר דאיירי בעוד
ראובן מכה את שמעון.

(לא) שו״ע שם ,ואם חבל בו יותר חייב לשלם ,וכתב הרמ״א שמ״מ פטור מן

הבושת דהוי כשוגג ,שהרי לא נתכוין לביישו .ועי׳ לעיל מדברי היש״ש .כתב בכנה״ג סי׳ תכא הגה״ט
אות יא בשם הרדב״ז ח״א סי׳ רב שאם התחיל הוא להכות חבירו ובא חבירו והכהו ולא היה יכול להנצל

ממנו כי אם בהכאה מרובה חייב ,כיון שפטר מים ,והיינו שהוא התחיל הריב ,עיי״ש ,ועי׳ בדבריו שם אות
כה ,וביש״ש פ״ג סי׳ כו כתב רכל שהכהו לאחר שכבר נשמט ממנו ,אע״פ שאינו רשע משום דחם לבבו,
מ׳׳מ אין זה פוטרו מתשלומין ,אבל אם חזר והכהו בשעת מעשה ,אפילו מכה גדולה יותר לא מסתבר

שיתחייב בתשלומין ,עיי״ש.

(לב) שו״ע הרב שם ,וכתב בקו״א שם דמה דמשמע מרש״י בקידושין (דף

כח ע"א) שהקורא לחבירו רשע יורד עמו לחיו ,דהיינו לשנאותו ולירד לאומנתו ,כברחזרבורש״יבב״מ

(דף עא ע״א) ופירש כאילו יורד עמו לחייו ,ותמה על הפירוש שהביא בקידושין ,דאיך יתירו להנקם
ולגמול רעה ,וגם התום׳ בב״מ תמהו על תשובות הגאונים (עי׳ דיני גניבה פרק ט הערה ב מדברי

האביאסף) ,ועוד כתב שאינו דומה למ״ש הפוסקים שמותר להכות אשתו שמחרפתו (עי׳ לעיל סעיף ו),

דשאני אשתו השרויה עמו בביתו והכאתה היא הצלתו ,משא׳׳כ באחר שיכול לילך ממנו ולא ישמע
חירופו ,והר׳ יונה מפרש יורד עמו לחייו דהיינו על לחיו שמותר להכותו ,ובכנה״ג הגהב״י אות כח כתב

בשם הריב״ש סי׳ שעד שהביא פירוש אחר בשם הגאונים ליורד עמו לחייו ,דהיינו ששורף שליש
תבואתו ,והריב״ש נתן טעם לפירוש זה ,ובשם נימוקי הרמ״ם כתב הכנה״ג שמפרש כפירוש הר׳ יונה,

וביש״ש פ׳ החובל סי׳ מב משמע שגם בחירופין אם חזר והכהו עובר בלאו ,ומ׳׳מ פטור,
עיי״ש.
(לג) רמ״א שם במ״ש וכן הוא לענין גידופים,
ואפשר שגם הרב מודה לכך לענין תשלומין בדיעבד.
ונראה שבחזר וחירפו .אף לאחר שגמר מלחרפו .אם חזר וחירפו מיד בעודו בחמימות לכו״ע פטור ,וכן

משמע ברמ״א שכתב המכה חבירו וחבירו קראו ממזר פטור שנאמר והיה כי יחם לבבו ,וכן אם אחד קרא
לחבירו גנב והוא אמר לו אתה מכזב או קראו ממזר פטור מהאי טעמא ,וכ׳־כ הסמ״ע בשם נימוקי הרמ׳־מ

ועי׳ כסף הקדשים ,ועי׳ דיני אונאה פרק טו בדין התחיל לחרפו.

(לד) שו״ע סי׳ תכא סעיף ה .משו״ת

הרא״ש (כלל קא סימן ו) ,ונראה מדבריו שם דאיירי שנתאבקו שלא בדרך קטטה אלא מעין תחרות מי

פתחי

מד
יא.

סרק ב

חושן

הנכנס לחצר חבירו שלא ברשות ,רשאי בעל החצר להוציא (לה) ,ואם מסרב לצאת יש

אומרים שמותר להכותו כשאי אפשר להוציאו בענין אחר(לו> ,וכן משרת שיש עליו חשש
יכול להפיל את מי ,וכתב דאע״ג דאדם מועד לעולם וכר ,היכא דהוא אונס גמור פטור (צ״ע מה אונס יש
בזה) ,והביא מהא דאמרו אין דרך כ״א להתבונן בדרכים (עי׳ פרק ח> ,ומהא דהניח להם אביהם פרה
שאולה ,ומהא דאם עמד בעל חבית ,ומנכנס לחצר חבירו שלא ברשות והזיקו בעה״ב ,ומסיים מהא דרץ

ברה״ר שאם היו שניהם רצים והזיקו זא״ז שלא בכתה פטורים (בפרישה סימן שעח הוכיח מכאן דס״ל
להרא״ש כדעת הרמ״ה שבשניהם רצים ועושים מעשה גם בהזיקו פטורים דהוי כהוזקו ,ודלא כפירש״י

(עי׳ פרק א הערה נו) ,ולכאורה יש לדחות דהרא״ש לישנא דגמרא נקט ,ומי עדיף לשון הרא״ש לפרשו

כפירש״י ,ועוד יש לציין שהטור העתיק מדברי הרא״ש הזיקו זה בזה ,והלשון מתקבל יותר כפירש״י),
וכן בנ״ד נתאבקו מדעת שניהם והזיקו זא״ז שלא בכתה ,כי הדבר ידוע כששנים מתאבקים עיקר כתתם
שיפיל האחד את חבירו ,וכשהאחד נותן (אולי צ״ל נופל) על חבירו א״א לצמצם ולכוין שיפילהו בנחת

שלא יזיקו ,כי בכל כחן מתאבקים וכל אחד מכוין להפיל חבירו (אם יזיקנו) ואדעתא דהכינתאבקויחד,
ובטור סיים מדברי הרא״ש ,ומחלו זה לזה (נראה שכאן יש להוסיף תיבות אם יזיקנו דלעיל) ואדעתא

דהכי נתאבקו ,ע״כ ,וכל האחרונים הזכירו שטעם הרא״ש הוא משום שמחלו ,שמסתמא ראה הטור כן

בדברי הרא״ש .ותמה הב״י בבד״ה שהרא״ש פתח בטעם שהוא אנוס וסיים בטענת מחילה ,וגם מה
שהביא הרא״ש ראיות שיש אונסין שהוא פטור ,כתב הב״י דשאני הכא שהתכוק להפילו ועשה שיהא

ניזק ע״י ההפלה ,וגם בטעם מחילה מפקפק הב״י שהרי בחבלת גופו קיי״ל דלא מהני מחילה ,ותירץ
דשמא יש לחלק בין אחד מוחל לחבירו לבין שנים מוחלים זה לזה (צ״ע הרי הרא״ש סובר דמחילה
בפירוש מהני גם בחבלת גוף (וכן הקשה במשל״מ פ״א מה׳ חובל ה׳ יא) ,ואפשר דס״ל דכאן לא הוי

מחילה בפירוש ,אלא משום דשנים מוחלים זה לזה הוי כמחילה בפירוש ,וא״כ אפשר שלדעת הרמב״ם
אף במחילה זה לזה לא מהני).

והלבוש

מפרש בדברי הרא״ש שבאמת שני טעמים יש לפטור ,האחד

משום דהוי כאונס גמור ,ועוד דהוי מחילה ,ועי׳ בדבריו שמנסה להסביר למה חשיב כאונס גמור,

והדברים צריכים ביאור ,והפרישה (וכן בסמ״ע סק״י) כתב ליישב דברי הרא״ש שרצה להוכיח דהא
דאמרינן אדם מועד לעולם הוא לאו דוקא ,כמו שמצינו בכמה מקומות לפטור אונס גמור ,וע״כ דתליא

בסברא ,וע״ז קאמר הרא״ש שגם בנ״ד מסתבר שהוא פטור משום דדמיא לשנים רצים ברה״ר שכל אחד

יודע שיש גם לאחר רשות לרוץ ,ומתחלת ריצתו מחל למי שיפגע בו שלא בכתה ,וה״נ בנתאבקו ,עיי״ש,

ולכאורה גם דבריו צ״ע שהרי באמת אין רשות לרוץ ברה״ר ,ומהיכי תיתי יעלה על דעתו שגם אחר ירוץ
שימחול לו ,וע״כ אין הטעם משום מחילה (והפרישה עצמו בסימן שעח כתב שאין לומר בשנים רצים

שהטעם הוא משום מחילה,עי׳ פרק א) ,וא״כמאי ראיה יש לשנים מתאבקים ,והיה נלענ״ד כדעת הלבוש
שיש כאן שני טעמים אלא שהטעם השני מתחיל בדברי הרא״ש במ״ש וכשהאחד נותן (או נופל) על חבירו

א״א לצמצם וכר ,וכך הם המשך דברי הרא״ש ,דכיק שנכנסו להתאבק יחד הרי כל אחד חושב בודאי
שיצליח להפיל את חבירו מבלי שיגרום לו נזק ,או כמ״ש הפרישה שלא חשב שיבא נזק גדול כזה ,והוא

מעין ליביה אנסיה ,ועוד כתב הרא״ש שא״א לצמצם שלא יזיקנו ובא לפטרו משום מחילה ,וגם זה דוחק,

שלכאורה שני הטעמים סותרים זה לזה במציאות ,ועי׳ ערך ש״י ובאולם המשפט מ״ש ליישב דברי
הרא״ש.

(לה) כמ״ש בגמרא נהי דאית ליה רשות להוציא וכו׳ ,וכמ״ש בסימן תכא סעיף ו.

(לו) שו״ע

סי׳ תכא סעיף ו ובשו״ע הרב ה׳ נזקי גוף ונפש סעיף ג ,ובזה אמרו עביד אתיש דינא לנפשיה ,וכתב
התומים סימן ד סק״א דמ״ש השו״ע הלכה זו בלשון יש אומרים ,משום שמדברי הרמב״ם משמע שאף
באופן זה אסור ,וכמ״ש המשל׳־מ פ״ג מה׳ עבדים ה״ה ,וכתב התומים עוד עצה לאסור רשותו עליו

פתחי

חרשן

פרק ב

מה

שיגנוב יכול להוציאו קודם זמנו(לז> ,ואם מסרב לצאת רשאי להכותו עד שיצא (לח).
יב .וכן אם בא אחד לגוזלו או להזיקחלט) ,או שכבר גזלו ואינו יכול להציל חפץ שלו מיד
הגזלן באופן אחר מותר להכותו ,אפילו בדבר שאין בו הפסד אם ימתין עד שיזמינו לב״(1מ),

ומ״מ אסור להציל את שלו ע״י ערכאות של עכו״ם(מא).

יג.

החובל בחביו־חמב) חייב לפעמים בחמשה מיני תשלומין ,כפי שיש בחבלתו(מג) ,והן,

בקונם ,ואז אם לא יצא מותר להכותו להפרישו מאיסור ,ועי׳ כסף הקדשים סימן ד מ״ש בזה .ועי׳ ט״ז סי׳
שפד דמשמע שאם הזיקו בהוצאתו פטור ,ועי׳ פרק א.

סעיף ט.,

(לח) רמ״א שם.

(לז) רמ״א שם ,ועי׳ דיני שכירות פועלים פרק י

(לט) רמ״א סימן ד סעיף א ,והוא מדברי הטור שם ,וכ״כ בשו״ע הרב דיני

נזקי גוף ונפש סעיף ג ,וכ״ש כשנכנס לחצרו וחושש שיגנוב ,ועי׳ יש״ש פ׳ המניח סימן ט וכתומים סימן

ד סק״א .ובשו״ע הרב שם סעיף יד כתב לגבי גנב לאחר שגנב שכל שאסור להרגו אסור להכותו (עי׳

לעיל) ,ולפי״ז אף קודם שגנב כשאין לו דין בא במחתרת שאסור להרגו ,ה״ה שאסור להכותו ,ולמה כתב

כאן שמותר להכותו כשבא לגוזלו ,ואפשר שלא כתב כן בסעיף יד אלא בהכאה כעין עונש ,וכמ״ש שם

שהכאה לגנב מסור לב״ד .אבל הכאה להציל ממונו ,אף במקום שאסור להרגו מותר להכותו ,ועוד נראה
שמיד כשרואה אותו שרוצה לגנוב הופך להיות גזלן ,והרי כבר כתב שמותר להכותו .ועי׳ דיני גניבה פרק

ט הערה כ בשם מהרי״ל דיסקין.

(מ) שו״ע סימן ד סעיף א ,דעביד איניש דינא לנפשיה ,ומשמע בתומים

שם שבזה גם הרמב״ם מודה שמותר להכותו ,וסיים בשו״ע דהיינו דוקא בחפץ מבורר שהוא שלו ,וכבר
הבאתי מדברי האחרונים בענין זה בדיני הלואה פרק ו ובדיני גניבה פרק א סעיף ו .באמרי בינה דיני
דיינים סימן ט הקשה במה שאמרו שהרואה את שלו ביד חבירו מותר להכותו ולהוציאו ,וכי עדיף מב״ד

שכל שהוא ציית דינא אין גובין בע״כ .וכל שלא נחשד שאינו ציית דינא למה מותר להכותו ,ותירץ

דהכאה זו היא לאפרושי מאיסורא ,והיינו איסור גזל או מזיק ,ואע״פ שישלם אח״כ ,האיסור כבר עובר,

ומדבריו משמע שלאחר שכבר עבר אסור להכותו ,ובערך ש״י סימן ד כתב שבאיסור שבממון אפשר
שאסור להכות משום דנוגע הוא בעצמו .ועי׳ פרק דבענין מציל את שלו.

(מא) רמ״א שם .וכ״כ בשו״ע

הרב ה׳ גזילה סעיף כט ,ויש לעיין בזמננו אם מותר למסור למשטרה החשוד בגניבה ,ונראה שבשעת

מעשה מותר ,וכמ״ש בפרק ד ובפרק יב ,ועי׳ להלן הערה מט ,ובהגהות חכמת שלמה סימן שמח סעיף א
כתב שאפי׳ עפ״י אומדנא מותר להכותו שיודה ,והביא ראיה מהא דם׳ אלו מציאות גבי מר זוטרא

דכפתיה ואודי ,וכתב הרא״ש שסמך על אומדנא שלו במה שנגב ידיו בבגד תכירו וכפה אותו בשוטים,
עיי״ש ,ומדברי כמה אחרונים נראה דמר זוטרא עשה כן כדין דיין ,ולפי״ז אפשר שרק לב״ד מותר אבל

לא לאדם מן השוק .ובערך ש״י סימן עה ד״ה תיבה פרוצה מסתפק אם מותר להכותו עפ״י אומדנא.
והביא מ״ש בשו״ע סימן מב סעיף ג גבי שטר שיש בו ריעותא שיכול הדיין להכות לבעל השטר עד
שיודה ,וכתב ג״כ שרק לדיין מותר למסור למי שחשוד על הגניבה (עי׳ שו״ת מנחת יצחק ח״ט סימן ט),
ובחפץ חיים ה׳ לשה״ר כלל ז סימן יד כתב שאין להכות עפ״י אומדנא ,ועי׳ קובץ הפוסקים סימן ד כמה

פרטים בהלכה זו ובד״ג כלל יז סימן יג ,ועי׳ עוד בפרק ד.

(מב) מדברי שו״ע הרב נראה שבכל אופן

שנתבאר שמותר להכותו פטור מתשלומין ,וכן בכל אופן שאמרו שפטור מתשלומין כתב הרב שמותר
להכותו ,ועי׳ לעיל הערה כז בדין מכה בנו ותלמידו ובהערה כט מדברי היש״ש שיתכן שאע״פ שמותר
להכותו ,אם אח״כ הוברר שהכהו שלא ברשות חייב בתשלומין.

(מג) והיינו אם יש בו כל החמשה

משלם כולם .ואם אין אחד מכל אלה ,או שהוא פטור מאחד מהם מאיזו סיבה אינו משלם רק מה שהוא
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נזק ,צער ,ריפוי ,שבת ובושתומד).

יד.

אפילו נתן לו חבירו רשות אסור לחבול בו ,ואף חייב לשלם (מה) ,ויש אומרים שבראשי

אברים כגון שאמר לו קטע את ידי או סמא את עיני ,אפילו אמר לו בפירוש ע״מ לפטור ,חייב

לשלם (מו) ,ויש אומרים שאם אמר בלשון שאין להסתפק בו ובודאי שכוונתו לפטרו ,פטור
מלשלם (מז>.
טו.

ההורג אדם מישראל במזיד חייב מיתה ,וההורג בשוגג חייב גלות(מה) ,ובזמה״ז אין

בידינו לדון דיני מיתת ב״ד וגלות ,ואף לא להלקותן או לחבטן ,אלא מנדין ומבדילים אותם מן

חייב.

(מד) שו״ע סימן תכ סעיף ג ,ופרטי התשלומץ והלכותיהן נתבארו בפרק יא.

(מה) שו״ע סימן

תכא סעיף יב ,וכבר כתבתי לעיל מדברי הפוסקים שאין מועיל נתינת רשות שיהא מותר לחבול בו ,לפי

שאין לאדם רשות על עצמו ,וכשלא אמר לו ע״מ לפטור לכו״ע חייב ,ואפילו שלא בראשי אברים ,וכ״ב
בשו״ת הרא״ש כלל סא סימן י בהדיא שאף בע״מ לפטור שפטור מתשלומין אסור לחבול בו או לגרום לו
שום צער ,ועי׳ שד״ח כללים פאה״ש סימן מ שהאריך בזה.

(מו)שו״ע שם לדעת הרמב״ם ,וכתב

הסמ״ע דוקא בראשי אברים ,אבל בחבלה שלא בראשי אברים מודה הרמב״ם שמועיל כשפטרו בפירוש.

(מז) רמ״א שם ,ואפילו בראשי אברים ,ולא אמרו אלא כשאמר לו בלשון שאפשר לפרש דבריו בלשון
כתב היש״ש פ׳ החובל סימן סו בשם הר״מ ב״ר פנחס מעיל צדקה ,ראובן
תמיהה ,ועי׳ סמ״ע שם.
ושמעון שנתקוטטו והושיט ראובן ידו נגד שמעון ואמר לו תנשוך ,ושמעון השיב אם תתחב אצבעך בפי

אנשכנו ,ועשה כן ראובן ,ושמעון נשכו ,נראה דשמעון חייב וכו׳ ,ועל מה שתחב אצבעו לתוך פיו אין
לפוטרו מטעם דאצבעו בתוך פי מאי בעי כדאמרינן גבי שור ,דגבי אדם לא אמרינן הכי ,והיה לו להוציא
אצבעו ולא לנשכו ,אבל אם תחב אצבעו לפיו כדי להזיקו ונשכו להציל עצמו פטור ,עיי״ש .ועי׳ לעיל
הערה ל( < .מח) הלכות אלו מבוארים ברמב״ם הלכות רוצח ושמירת הנפש? ולא הארכתי בזה שאין דיני

מיתת ב״ד נוהגים בזמן הזה ,וגם דיני גלות אינם נוהגים בזמה״ז ,אבל דיני גואל הדם לכאורה נוהגים
בזמה״ז ,ועי׳ קצוה״ח סימן ב סק״א שמסתפק בזה .ואפשר שאין דין גואל הדם נוהג אלא במקום שחייב
מיתת ב״ד או גלות ,ויש הרבה אופנים שאינו חייב לא מיתה ולא גלות ,ממילא אי אפשר לדון דין גואל
הדם בזמננו ,ואפשר שלכן השמיטו בטושו״ע דיני גואל הדם .ומ׳׳מ משמע מדברי הגמרא והפוסקים
דאע״פ שיש רשות לגואל הדם להרוג הרוצח ,יש בזה משום מנהג שופכי דמים ,ועי׳ כמה הלכות בדיני

רוצה וגואל הדם בערוה״ש סימן תכה שהאריך בהלכות אלו .ועי׳ חזו״א חו״מ סימן יז וסנהדרין סימן יט

וכתב בחידושי רעק״א מכות דף ה ע״א שאע״פ שיודע האמת שהרג אין
ובקובץ הפוסקים סימן ב.
עליו חיוב כלל להמית את עצמו ,וליכא חיוב אלא ע״פ ב״ד ,ובשו״ת שאלת יעבץ ח״א סימן מג כתב
שמ״מ אם המית את עצמו אינו בכלל מאבד עצמו לדעת ,ואדרבה נראה שזכות הוא לו ,וכמה מעשיות

בש״ס ומדרשות יוכיחו שספרו מבעלי תשובה שדנו דין הריגה בעצמן וקילסום שזכו לחיי עוה״ב,

עיי״ש ,ובח״ב סימן ט דן השאלת יעבץ במי שהרג נפש ונתפס בדיניהם ,ויכול להציל עצמו ממיתה ע״י
שישבע לשקר ,והעלה דכיק שדין מיתת ב״ד לא בטל והוא חייב מיתה ,אסור לו לעבור על עבירה חמורה
להציל עצמו ,ומשמע מדבריו שם שאסור להציל הורג נפש מישראל אפילו בדרך היתר (וכתב שם דרך

אגב שאם הנהרג התחיל במריבה והכאה וחם לבבו ועמד והכה מכהו נפש ,אפשר שבכלל רודף הוא ,ואין

עליו דין מיתה (אמנם בנדון דידיה לא הכהו הנהרג אלא השליך מפיו שפופרת של טבאק שעישן בה
בפתח ביהכנ״ס .וכתב שאין זה כהתחיל במריבה) .ואע״פ שלא הכהו אלא באגרוף .יש אגרוף ממית ,ואף
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מז

הקהל ,ומ״מ אם רואים ב״ד צורך שעה ומגדר מילתא יכולים לענוש במה שירצו(מט).
טז.

ובכל אופן אין דין תשלומים בהורג אדם בן חורין <נ).

אם לדעת המתחיל כדין עושה ,מ״מ מותר לו להציל עצמו) ,וחלק על המורה שהתיר לו לישבע לשקר

ובפת״ש סימן תכו סק״א כתב בשם שו״ת צ״צ שמצוה על קרובי הנרצח
להציל עצמו ,עיי״ש.
להעמיד לדין רוצח קרובו ,שמצוה מוטלת עליו להמית הרוצח ,ואם אינו יכול להמיתו בעצמו חייב

להוציא ממץ על זה ככל מ״ע ,ואין שיעור לקורבה אלא כל שאין קרוב ממנו ממשפחת אביו שראוי
ליורשו ,ומ״מ אינו חייב להוציא יותר מהרגילות ,אבל אם יצטרך להוציא שכר מליצים (עו״ד) וכיוצא
ודאי שאין לחייבו .והנכק שאותן הוצאות יתנו הקהל כדי לגדור פרצה שלא יהא ח״ו דמן של בני ברית
כהפקר ,עיי״ש ,ונראה מדבריו דאיירי ברוצח עכו״ם (ואפשר שגם בישראל אם ברור לו שהוא הרוצח,

אבל אין לסמוך על ערכאות להרוג מי שחשוד בהריגה) ,וכן לא איירי ברוצח בשגגה מדין גואל הדם,

וחידש שאף בשאר נקמה מן הרוצח המצוה על גואל הדם והקרובים ,ועי׳ שו״ת חו״י סימן קמו והבאתי
תוכן דבריו בפרק יב.

(מט) רמ״א ריש סימן תכה ,ופירש הסמ״ע דהיינו במקום שיש לחוש שיעשו כן

להבא ,והתומים כתב שאין לדון מיתה בזמה״ז ,אלא שמצדד להתיר במי שהרג בשאט נפש ,ולכאורה
משמע אפילו כשאין לחוש על להבא ,וצ״ע ,ועי׳ בשו״ע הרב הלכות?זקי גוף ונפש מסעיף טו ואילך בדין
ז׳ טובי העיר שיש להם רשות לענוש לעבריינים ,וסיים שם שמכיון שיש הרבה פרטים איך וכמה לענוש

לכן כל טובי העיר שיש בהם קצת יראת שמים לא יקנסו שום אדם מישראל בשום קנס ועונש בלי שאלת
ב״ד שיורו להם כדת ,ותהיה דעתם לש״ש בלבד וכו׳ ,ועי׳ שו״ע סימן ב סעיף א וברמ״א שם ,ובקובץ
ועפי״ז נראה שכל מה שדנים בזמה״ז שופטים מישראל
הפוסקים שם ,ועי׳ להלן פרק ד הערה יח.
בא״י בין בעונש הגוף ובין בעונש ממון אינם בכלל זה ,ובפרט שידוע שהם קלי הדעת ואין להם שיקול
■ דעת המבוסס עפ״י דיני התורה ,ורובא דרובם בעוה״ר שונאי תורה ולומדיה .אמנם בכמה ענינים שבין
אדם לחבירו שבעוה״ר אין ביד ב״ד או הצבור להטיל מרות ולמגדר מילתא ואף לא מצד דינא דמלכותא
על כרחינו אנו צריכים למוראה של מלכות שבלעדיה איש את רעהו חיים בלע לךש לדון עד כמה יש

רשות להזדקק למשטרהאו להעיד בפדערכאותיה^שעל יד כך־יענעואדם^ןח2ראל בגוף או בממון.
והנלעג"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 יטול

רשות מב״ד שישקלו הדבר אם יש מקום לעונש כזה ,ואפילו במקום דקיי״ל עביר איניש דינא לנפשיה,

כבר פסק בסימן ד סעיף א שע״י ערכאות של עכו״ם אסור,ואע״פ שמדברי התרוה״דשהוא מקור לדברי
הרמ״א משמע שאינו אלא דבר מכוער ,אבל אין בו איסור ,נראה דהיינו דוקא כשיודע שלא יענשוהויותר

מכדי ממונו ,אבל במקום שיש להניח שיענשוהו יותר מהוצאת ממונו ,כיון שאיסור תורה להזיק אדם
מישראל בגופו או בממונו ,אפילו ע״י גרמא (עי׳ פרק א סעיף א) ,לא מצינו היתר לכך משום הפסד ממון,

ואף למ״ש המהרש״ק בהגהות חכמת שלמה סימן שעח שמותר להכות ולייסר למי שחשוד בעיניו שגנב
כדי שיודה ,אפשר דהיינו דוקא עד שיודה ויחזיר ממונו ,אבל יותר מזה מסתבר שאסור ,ובפרט לפימ״ש
אמנם בשעת מעשה כגק שהוא מותקף ,או אפילו
לעיל שנראה שדברי המהרש״ק לאו לכו״ע הם.
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 ,ועי׳ עוד בפרק ד הערה יח.
(נ) לא מיבעיא במקום שיש חיוב מיתה ,דאמרינן קם ליה בדרבה מיניה ,ואפילו בשוגג הרי קיי״ל שחייבי

?9)0

עמודי גולה (םמ״ק)

סימן פד

רכא

פד א] (א) שלא להסות א> וזבירו
דכתיב
גיוזנים א] רמנ״ם הל׳ תונל ומדק פ"ה והל׳ סנהדרין פי"א ,סה"ח ל״ת ש' ,סמ"ג לאוין קצא:

הגהות חדשות

צביון העמודים

(א) שלא להכות זזבירו כו' .כן אמרינן נאלו נערות
דאף דהוא אינו רואה ,אבל אחרים רואים ,ומתוך כך
נכתונות ונסנהדרין גע' ד' מיתות ,דהמכה
נקרא גלוי לפניו .וכן בלילה ,הרי אילו היה יום היה
חנירו עונר נל״ת דלא יוסיף ,וכן כתב הרמנ״ם נסה״ת
רואה ,וגם עתיד להיות כן שיאיר היום ,וגם יתכן שיראה
שלו מיצוה ש׳ וגיזיגורו ,והסת״ג נלאווין ועשין:
בלילה ע״י הדלקת אש ,ומש״ה נקרא דהוי גלוי לפניו,
ואסור .אבל קול ,הרי לא הוא ולא אחרים ,ולא עכשיו
ולא לאח״ז ,יוכלו לראותו ,גבכה״ג אינו נכנס בסוג של ראייה ,ולכן לא שייך לאסור משום קרא דולא יראה.
וא״כ ע״כ הא דאמר שמואל בגמ׳ קול באשה ערוה ,לא לענין ק״ש קאמר לה ,אלא לענין שמיעה בעלמא .ושייך להאזהרה

שהביא רבינו ז״ל לעיל סי׳ ל׳ ,מקרא דולא תתורו וגו׳ אחרי עיניכם ,עיי״ש:

והנה בשו״ע סי׳ ע״ה סעי׳ ג׳ כתב וז״ל ,יש ליזהר משמיעת קול זמר אשה בשעת ק״ש ,עכ״ל עיי״ש .וכתב
בביאורי הגר״א ז״ל ס״ק ח׳ ,דמש״כ יש ליזהר ,הוא לחוש להפוסקים דלענין ק״ש איירי ,עכ״ד עיי״ש.
ולפמ״ש ,היינו דהב״י לשיטתו ,דס״ל דלסומא או בלילה ליכא האזהרה דולא יראה בך וגו׳ ,וכמו שהבאנו לעיל
אות ז׳ עיי״ש .וא״כ מעיקר הדין אין לאסור גם בקול ,כיון דהאיסור הוא משום ראייה ,ובגמ׳ לאו לענין ק״ש
אמרו ,ורק דמ״מ יש לחוש להפוסקים דלענין ק״ש אמור וליזהר בזה ,משום דהרהור מיהא איכא .ואמנם לשיטת
הב״י בדעת רבינו יונה ז״ל דהעלמת עין מותר ,והיינו דבראייה תליא[ ,עי׳ מש״כ לעיל אות ז׳] ,ובכ״ז הביא
בב״י שם בשם הר״י ז״ל דקול לענין ק״ש נאמר ,והרי בכה״ג ליכא ראייה .ונראה ,די״ל דס״ל דלא תליא ממש בהדדי,
דאף דאה״נ דהא דסומא מותר הוא משום דבראייה תליא ,מ״מ הרי בקול כל עיקר מאי דקרינן לה ערוה ,הוא משום
שמיעה ולא משום ראייה .ורק דהרי בקרא ולא יראה כתיב ,ע״ז מועיל סברת הראבי״ה ז״ל דגם הקול ישנו
במציאות אך אין העין שולט בו ,ודמיא לסומא ,אבל גם חמיר מיניה ,דהתם אין זה שייך אליו ומסיח דעתו
ממנה לגמרי .אבל בקול אינו יכול להסיח דעתו ויודע כל שעת השמיעה שזה לידו ,ולכן אסור:
ה מה~ שלפגינו-כאך דקיקות הר״ף ז״ל אות נ /דדהית קוש׳-זה-מדברי רבינו ז״ל:
א) חכירו .משמע דבמכה את עצמו ליכא לאזהרה זו .ולא דמי לאיסורא דרציחה ,דהוכחנו לעיל סי׳ פ״ב אות א׳,
דגם הורג את עצמו הוי בכלל האיסור ,דשאכי התם דלא תרצח סתמא כתיב ,וכיון דאיכא ריבויא
בקרא אחרינא להורג עצמו ,מפרשינן דהוי בכלל קרא דלא תרצח .אבל לענין הכאה ,הרי קרא איירי במכה חבירו
בפרשה דמלקוח[ ,עי׳ באות שלאח״ז] ,ליכא למשמע מינה לענין מכה עצמו .ומהא דבב״ק דף צ״א ע״ב דשקיל וטרי
מנלן דחובל בעצמו אסור ,ולא קאמר דהוי בכלל הכאת אחד מישראל .ולא גרע הוא מאחרים ,וע״כ דליכא הך איסורא
בחובל בעצמו .יש לדחות ,די״ל דזה גופא דייק ,מהיכן אית לן ריבויא לאיסור הכאת עצמו בכדי לכלול תו באזהרת
פן יוסיף .וכמו בהורג עצמו ,דע״י הריבוי מפרשינן דהוי בכלל לא תרצח:
אך יש להוכיח מהא דאי׳ בכתובות דף ל״ג ע״א ,חובל בחבירו נמי אם כן בטלת לא יוסיף פן יוסיף .ופירש״י
ז״ל וז״ל ,ופרכינן חובל בחבירו דע״כ בממון נידון ,תקשי בטלת לאו דלא יוסיף פן יוסיף ,שהוא אזהרה למכה את
חבירו ,עכ״ל .ומשני חובל בחבירו נמי איכא לקיומה ,כגון שהכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה ,ע״כ עיי״ש .ואי
איתא דאזהרה דפן יוסיף קאי גם אמכה עצמו ,מאי קושיא א״כ בטלת כו׳ ,הא איכא לאוקמי במכה עצמו,
דתשלומין ליכא ומלקות איכא .ומדלא קאמר הכי ,מוכח דבכה״ג לא הוי בכלל אזהרה זו ,ומשום הכי שפיר פריך
אם כן בטלת כו׳:
והנה אי הוי אמרינן דהכאת עצמו הוי בכלל אזהרת הך קרא דפן יוסיף ,היה צ״ל דגם בהכאה בעלמא שאין
בה חבלה עבר ע״ז .וכמו בהך דמוסיף על המלקות ,דעבר ע״ז אפי׳ בדאיכא רפואה למכתו .ולא דמי
למכה אביו ואמו ,דאינו חייב עד שיהיה הכאה שיש בה חבורה ,דהיינו רק לחיובא ,אבל איסורא בכל גווני איכא.
אבל כיון דאינו בכלל קרא דפן יוסיף ,יש לדון באיסורא דחובל בעצמו ,אם זה רק בחבלה דלא הדרא בריא:
והיה נראה לכאורה להביא ראיה מהא דאי׳ בשבת דף קי״ג ע״ב ,כדבעא מיניה רבי מריבר״י מהו לפסוע פסיעה
גסה בשבת ,א״ל וכי בחיל מי הותרה ,שאגי אומר פסיעה גסה נוטלת א׳ מחמש מאות ממאור עיניו של אדם,
ומהדר ליה בקידושא דבי שמשי ,ע״כ עיי״ש .וצריך ביאור ,למאי הוסיף לו הך דמהדר ליה כו׳ ,והרי עיקר לא בא
אלא לימר דאסור .ומפשטות הלשון משמע דגם זה הוי מתשובת ריבר״י .ובברכות דף מ״ג ע״ב ,דאי׳ התם הך
דפסיעה גסה נוטל כו׳ ,הוסיף לאחר ממאור עיניו "מאי תקנתיה" ,וקאמר להדריה בקדושא כו׳ .ומתפרש דהך מאי
תקנתיה גמ׳ קאמר לה דרך אגב .אבל בשבת שם ,משמע דזה הוי מתשובת ריבר״י .אלא ע״כ דאיסורא איכא אפי׳
במקום דיש תקנה ורפואה ,וא״ל על דרך הרבותא ,דפסיעה גסה אסורה אע״פ דיש תקנה בקדושא דבי שמשי:
אך כד דייקינן ,נראה בס״ד לאידך גיסא ,להוכיח מזה גופא דבכה״ג מותר .והוא ע״פ מש״כ בחי׳ הר״ן ז״ל לשבת
וז״ל
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צביון העמודים
וז״ל ,ודוקא להלוכא דחול מסי ,אכל להלוכא דשבת לא
מסי ,ולית ליה תקנתא כלל ,עכ״ל ,והביא כן גם בשם
הרא״ה ז״ל ,עיי״ש .ולפ״ז י״ל דהא דא״ל ריבר״י לרבי
ומהדר ליה בקידושא דבי שמשי ,זהו גופא חלק מתשובתו
על השאלה אם מותר לפסוע פסיעה גסה בשבת ,וא״ל
בחול מי התירו אחרי דלוקה במאור עיניו ,וע״כ דסמכינן
אהא דמהדר ליה בקדושא דבי שמשי ,וא״כ זהו רק היכא
דישנה לתקנה זו והיינו בחול ,אבל דשבת דלית ליה
תקנה נשאר איסורא דחובל בעצמו .ובזה מתיישב מאי
דהרמב״ם ז״ל וכן בשו״ע לא הביאו לסך איסורא דפסיעה
גסה בחול .אבל לפמ״ש ,אדרבה הרי מבואר בגמ׳ שם
דבכה״ג מותר:
ובזה יתיישב מאי דאיכא למידק ,במאי דבגמ׳ שם בסמוך
אי׳ עוד ,בעא מיניה ר׳ מריבר״י מהו לאכול אדמה
בשבת ,א״ל וכי בחול מי התירה ,שאגי אומר אף בחול
אסור ,מפני שהוא מלקה [פירש״י ז״ל ,מביא לידי חולי],
ע״כ עיי״ש .הרי דבזה מסיים להדיא "אף בחול אסור",
ובסך דפסיעה גסה לא סיים הכי ,רק "מי הותרה"
קאמר .וע״כ דבאמת לאו איסורא קאמר ואדלקמיה קאי,
ור״ל דבחול למה הותרה ,וע״כ משום דיש תקנה במאי
דמהדר ליה בקידושא דבי שמשי ,וא״כ זהו רק פסיעה
גסה דחול ,אבל דשבת דליכא תקנה ,אסור ,וכמש״ג.
והא דבב״ק דף צ״א ע״ב דן במקור סך איסורא דחובל
בעצמו ,והביא מאיסורא דבל תשחית בבגדים ,וכש״כ גופו,
ודחי ודילמא בגדים שאני דפסידא דלא הדר הוא ,ע״כ
עיי״ש .ומשמע דר״ל דבגופו גס בדהדר אסור ,וזה לא
שמענו מבגדים .יש לדחות ,די״ל דהכוונה דכיון דבבגדים
לעולם לא הדר ,ובגופו לפעמים הדר ,ממילא לא הוי
ילפותא .וכשהביא שם במסקנא מהא דגזיר דנקרא חוטא,
הוי הילפיתא מגופו לגופו ,אבל אה״נ דלא יליף אלא
באופן דההיזק לא הדר ,דהא צערו זה שבימי נזירותו תו
לא הדר לעולם .ועוד יש להאריך בזה עובא ,ואכ״מ:
ב) דכתיב ארבעים יכנו לא יוסיף .בכתובות דף ל״ג
ע״א ,באזהרה זו דהכאת חבירו ,דייק בגמ׳
דכתיב לא יוסיף פן יוסיף .ומשמע דילפינן לה מיתורא
דפן יוסיף ,דאי הוי בכלל לא יוסיף ,לא הו״ל בגמ׳
להביא סיומא דפן יוסיף ,דהוי כשאר אזהרה כפולה
בתורה .ומ״כ דמיתורא הוא דילפינן לה ,ואיצטריך לרבויי
משום דהא עיקר קרא במוסיף על המלקות איירי .והא
דבמכות דף כ״ג ע״א באזהרה דמוסיף על המלקוח ,ג״כ
מביא בגמ׳ לתרווייהו לא יוסיף פן יוסיף ,אין זה מוכיח
דתרורייהו קיימי ע״ז ,דא״כ הוי כשאר אזהרות הכפולות.
אלא אדרבה מוכח דיש איזה ריבוי בהפן יוסיף מה שלא
שמענו מהלא יוסיף ,ויתבאר בהמשך הדברים .ועכ״פ
בכתובות שם מוכח דמפן יוסיף מרבינן איסורא להכאה
בעלמא .וכן מבואר בטור חו״מ סי׳ ת״כ ,שכתב וז״ל,

אסור לאדם שיכה לחבירו ,ואם הכהו עובר בלאו שנא׳
פן יוסיף ,עכ״ל עיי״ש .ומבואר להדיא דהילפותא היא
מריבויא דפן יוסיף .אבל הרמב״ם ז״ל פ״ה מהל׳ מובל
ומזיק ה״א ,כתב וז״ל ,אלא כל המכה אדם כשר מישראל
כו׳ ,הר״ז עובר בל״ת שנא׳ לא יוסיף להכותו ,עכ״ל
עיי״ש .ובפשוטו מבואר דמפרש דהך איסורא דהכאת
חבירו הוי בכלל איסורא דהוספה על המלקות ,מדכתיב
לא יוסיף .וכן מתבאר בדבריו בסל׳ סנהדרין פט״ז הי״ב,
עיי״ש .ולפ״ז צריך ביאור מאי דנקט בכתובות שם לא
יוסיף פן יוסיף .ועוד צריך ביאור דגם הרמב״ם ז״ל
וגם הטור שם מיד לאח״ז הביאו ק״ו ,אם הזהירה תורה
בהכאת החוטא ק״ו למכה את הצדיק ,עיי״ש[ .ומקורם
בסנהדרין דף פ״ה ע״א ,עיי״ש] .ואינו מובן ,דאחרי
דהוי בכלל האזהרה מה הוצרך לק״ו ,ובפרט להטור דאיכא
יתורא דקרא לסכי .ואפי׳ להרמב״ם ז״ל דהיה מקום
לומר דסק״ו אתי דלא נמעט לומר דדוקא אמוסיף על
המלקות קאי ,ג״כ קשה ,דסא אין מזהירין מן הדין.
אלא דיש לדון ,דאזהרה מן הדין הוי רק כשזה לרבות,
ולא היכא דזהו שלא למעט ,דבכה״ג לא מיקרי דהאזהרה
היא מן הדין ,וצ״ע .וראיתי בשו״ת שבות יעקב מ״א
סי' קפ״א ,שכתב בפשיטות דלסרמב״ס ז״ל וכן להטור
ילפינן עיקר דין המלקות מהק״ו ,ומתוך כך דן דלענין
עבד כנעני של עצמו ליכא ק״ו ,ומותר להכותו כיון דכספו
הוא ,והמקרא צווח לא יוקם כי כספו הוא ,ומשמע
אפי׳ מלקות ליכא ,מדלא כתיב לא יומת ,עכ״ד עיי״ש.
והגה מה שנוגע לדין עבד ,יתבאר בס״ד להלן אות ף
לדון בזה ,עיי״ש .אבל עכ״פ מדסמך ע״ז למילף לדין
עבד מתוך שייכות הק״ו להך איסורא ,ע״כ דתפס
בפשיטות דכל עיקר דיגא דמלקות ילפינן מהק״ו .וזה
ודאי קשה ,דהא אין מזהירין מן הדין:
וע״ב צ״ל כמש״כ הב״ח להשוות דברי הרמב״ם ז״ל
עם דברי סטור ,דלתרווייהו איסורא להכאה בעלמא
נפ״ל מלא יוסיף בק״ו ,אבל אזהרה למלקות לא הוי
אלא מדכתיב פן יוסיף ,עכ״ד עיי״ש .ולפ״ז שפיר דייק
בגמ׳ למנקט לא יוסיף פן יוסיף ,וגם לא הוי אזהרה
מן הדין .וכעין זה מתבאר מתוך דברי הפרישה ,שכתב
דסטור ניחא ליה למילף מיחורא דקרא פן יוסיף ,דאי
לאו יתורא הו״א דילמא לא הקפידה תורה אלא בהכאה
יתירה על המלקות דיש בו סכנה ,משא״כ בהכאה גרידתא,
ואע״פ שהוא קרא יתירה ,מ״מ כיון דכתיב ברשע ,הוצרך
הטור לסיים ואם הקפידה תורה בהכאת רשע כו׳.
והרמב״ם ז״ל ניחא ליה ללמוד מדכתיב לא יוסיף שהוא
לאו גמור ,וגם הטור למד מפן יוסיף רק משום דכתיב
עכ״פ לא יוסיף ארשע■ ,ולמד מזה דגם פן יוסיף דקאי
אעלמא לאו הוא ,וכדי שלא תקשה איך נלמד מלא יוסיף
דכתיב ברשע ,מש״ה כתב דצד ק״ו יש בו ,וכיון דגלי
גלי
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רכג

צביון העמודים
גלי ,עכ״ד עיי״ש .ואינו מובן מש״כ בדעת הרמב״ם ז״ל
דניחא ליה ללמוד מדכתיב לא יוסיף שהוא לאו גמור,
הא גם פן יוסיף אי קאי אמילתא אחריתא הוי לאו
גמור ,דהא קיי״ל דכל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו
אלא ל״ת .ועוד דלהטור דיליף מפן יוסיף מה הוצרך
להק״ו ,אחרי דיחורא דקרא קאי ביחוד לזה ,והוי
כמפורש בקרא להדיא:
וע״כ דכוונתו ג״כ להשוות דברי הטור עם דברי הרמב״ם
ז״ל ,דלתרווייהו מיתורא דקרא דפן יוסיף ידענו
להך אזהרה להכאה בעלמא ,דקרא דלא יוסיף אתי ביחוד
להוספה על המלקות .ורק דכיון דגם פשטיה דקרא דפן
יוסיף הרי קאי בהוספה על המלקות ,ואך משום דמיותר
מפרשינן ליה לאיסור הכאה בעלמא .ולזה ניחא ליה
להרמב״ם ז״ל למנקט לא יוסיף שהוא עיקר האזהרה.
ומש״כ בפרישה ׳/לאו גמור" ,הכוונה עיקר האזהרה.
והטור ניחא ליה למנקט פן יוסיף שהוא הריבוי להך
איסורא .והק״ו אינו לילפותא על האיסור ,אלא לתרץ
דלא יקשה איך מרבינן מיתורא לאיסור הכאה בעלמא,
דשמא רק בהוספה על המלקות הוא דאיכא להך איסורא,
ומשום חשש סכנה .ולזה קאמר דיש בזה צד ק״ו ,ור״ל
דעצם ההכאה הוא דאסרה תורה ,ולא משום סכנה,
ושייך בזה סברא דק״ו .אבל מ״מ עיקר האיסור הוא
מיתורא דקרא .ואף דהלשון בפרישה לפ״ז הוא מגומגם
קצת ,אבל עכ״פ בזה מתבאר עיקר יסוד הך איסורא
דהכאה בעלמא בין להטור ובין להרמב״ם ז״ל ,דהוא
מדכתיב לא יוסיף ,ומתוך יתורא דכתיב פן יוסיף:
וזה נראה גם בדעת רבינו ז״ל ,במאי דבנוס׳ שלפנינו
כאן הביא "דכתיב ארבעים יכנו לא יוםיה>" ..ובנוס׳
דפוס קוש ,הביא "דכתיב ארבעים יכנו לא יוסיף _פז
יוסיף" ובפשוטו דהטור והרמב״ם ז״ל פליגי במקור
הילפותא ,תליא ב׳ נוס׳ אלה בפלוגתא זו ,דלפי נוס׳
שלפנינו אזיל בשיטת הרמב״ם ז״ל ,ולפי נוס׳ דפוס קום׳
אזיל בשיטת הטור .אבל לפמ״ש ע״פ דברי הב״ח והפרישה
דאין כאן פלוגתא ,אין גם שינוי בין ב׳ נום׳ אלה ,דלנוס׳
שלפנינו נקט עיקר האזהרה ,ולפי נום׳ דפוס קוש׳ נקט
לתרווייהו גם לעיקר האזהרה וגם יתורא דקרא אשר מזה
למדנו דהאזהרה קאי גם אהכאה בעלמא ,וכמש״נ:
והיתור בקרא הוא לפרש ענין האזהרה ,דאין הכוונה
שלא להוסיף על המלקות ,אלא שלא להכות
הכאה מיותרת .אשר בזה מתיישב מאי דלהטור וסיעתו
ז״ל לא הוו תרתי במנין המצות ,חדא לשליח ב״ד שלא
להוסיף על המלקות מדכתיב לא יוסיף ,וחדא להכאת
חבירו בעלמא מדכתיב פן יוסיף .דלפמ״ש לק״מ ,דהך
פן יוסיף לא אתי לאזהרה מיוחדת ,אלא מפרשינן
דהאזהרה היא על הכאה מיותרת ,והוי הכל בכלל .ורק
דאי לאו יתורא לרבות היה מקום למעט ,דשמא שאגי
הוספה על המלקות משום חשש סכנה■ ,וכמש״כ בפרישה
שם ,וכן הוא בתרגום יונתן בן עוזיאל אהך קרא עיי״ש.
ולזה איצטריך הריבוי גם להכאה בעלמא ,אבל מ״מ

לאחר שנתרבה הוי תו אזהרה אחת אהכאה מיותרת
בכל גווני:
ועפ״יז נראה במש״כ רס״ג ז״ל באזהרותיו ל״ת ר״ג ח״ל,
ויוסיף המלקה עלי נכוחות ,עכ״ל עיי״ש .וכתב
הגר״י פרלא ז״ל שם ונעשה א׳ לפרש ,דהכוונה שלא
להוסיף על המלקות ,ומתוך כך דן בארוכה בטעם דלא
הזכיר איסור הכאת חבירו .וכתב לתרץ ע״פ הא דמוכח
בסנהדרין דף פ״ד ע״ב ,דאיכא בהכאת חבירו איסורא
מקרא דואהבת לרעך כמוך ,עיי״ש .והרי דרכו של רס״ג
ז״ל בכל היכא דאיכא בחדא מילתא עשה ול״ת ,דלא אתי
במנינא אלא חדא מינייהו ,וכיון דהביא לעשה דואהבת
תו לא הוצרך להביא להאזהרה דהכאת חבירו ,עכ״ד
עיי״ש .ולפ״ז יקשה לדעת רבינו ז״ל ,דג״כ אזיל בשיטה
זו דכל היכא דאיכא בחדא מילתא עשה ול״ת לא אתי
במנינא אלא חדא מינייהו ,וכמש״נ בכ״ד .וא״כ לאחר
דהביא לעשה דואהבת לעיל סי' ח׳ ,איך הביא תו באן
גם להאזהרה דהכאה .אך כבר נתבאר בס״ד בכ״ד לדון
טובא ביסודו זה של הגרי״פ ז״ל ,דבכה״ג דחדא כולל
יותר וחדא בא לדבר מסוים לא הוי בגדר הך כללא
דעשה ול״ת בחדא מילתא .דאל״כ אין מקום 'למנות כל
האזהרות שבין אדם לחבירו ,כגון גזל ואונאה ורציחה,
כיון דהוי בכלל מצות ואהבת לרעך .וע״כ כיון דהל״ת
בא לדבר מסוים שפיר אתי במנינא ביחוד .וה״נ העשה
כוללת כל הדברים השייכים לעני! אהבת חבירו ,ובכה״ג
שפיר אתי הל״ת במנינא לחוד ,כיון דאתיא ביחוד
לדבר מסוים דהכאה:
אלא דהגר״י פרלא ז״ל בעצמו שם חזר בו ,אך מטעמא
אחרינא ,דא״כ אפי׳ קרא דלא יוסיף לשליח ב״ד
לא היה צריך להביא במנינא ,שהרי גם לענין להקל
בעונש חייבי מיתות ב״ד הוה בכלל העשה דואהבת,
כמבואר בפסחים דף ע״ה ע״א וכתובות דף ל״ז ע״ב,
עיי״ש ,וכ״ש שלא להוסיף בעונשין יותר על השיעור,
וכדדרשינן אקרא דוגקלה אחיך לעיניך ,דכיון שלקה
אחיך הוא .אלא ע״כ ,דכוונת רס״ג ז״ל הוא לכלול בלאו
דלא יוסיף גם מכה חבירו ,דהוי בכלל הכאה יתירא,
עכ״ד עיי״ש .ולפי מאי דכתיבנא בדעת הרמב״ם והטור
ורבינו ז״ל ,מתבארין דברי רס״ג ז״ל בפשוטן ,דבאמת
בלשון זה דויוסיף המלקה עלי נכוחות ,כוונתו על כל
סוג הכאה מיותרת ,דעלי נכוחות מתפרש למעלה מן
הנכון ,דבין אם בעיקרו חייב מלקוח ומוסיפים יותר,
ובין כשאינו חייב כלל ומכים אותו ,הוי הכאה זו למעלה
מן הנכון .והוצרך לכתוב להך ד״עלי נכוחות" ,דאל״ה
הו״א דקאי רק אשליח ב״ד ,וכדכתיב ויוסיף המלקה,
לכן הוסיף "עלי נכוחות" ,לומר דכל שהוא אינו נכון
בכל אופן שהוא ,הוי בכלל האזהרה .והגרי״פ ז״ל שם
שכתב לפרש דעלי נכוחות הכוונה לכל אומד ואומד,
שאם אמדוהו לט״ו שלא להוסיף ,עכ״ד עיי״ש ,דחוק,
דאם נחית לפרש כל סוגי שליח ב״ד ,אמאי לא כלל
בפירוש גם הכאת חבירו .והן אמת דאין להקשות על מה
שלא

רכד

יום שגי

עמודי גולה (םמ״ק)

סימן פד

(ב) ג) ובכלל זה א] מכה אביו ואמו.

ואמרו

גיוונים א] סנהדרין ידף פ״ד ג׳:

צכיון העמודים

הגהות חדשות
(ב) ובכלל זה מכה אביו ואמו .פי׳ דעונש כתע נהו
ומכה אניו ואתו מות יומת ,ואזהרה מיוחדת
לא כתיב נהו ,וזה הוא כלל נתורה דלכל עונש צריך אזהרה,
ולמדו נמכילתא אזהרה מהלאו דלא יוסיף ואניו נכלל .וכמו
שאמרו שם והרי דנרים ק״ו ,מה אס מי שמצוה להכותו
הרי הוא מוזהר שלא להכותו ,אניו ואמו שאינו מצוה
להכותם אינו דין שיהא מוזהר שלא להכותם ,וכן מניא
זה נש״ס נפ' הנחנקין ד׳ פ״ה ,וע״ש ,והניאו זה הרמנ״ס
נסה״מ ונחינורו והסמ״ג נלאוין רי״ט .ומיהו מיתה אין
תייג נמכה אניו ואמו עד שיעשה נהן תנורה ,וכמו ששנינו
נע' הנתנקין ,אנל מלקות תייג אם לא עשה תנורה כמו
נשאר כל אדם ,וכן משמע מדנרי הרמנ״ס ז״ל נפ״ה
.מהלכות ממרים ,ומהסמ״ג לאוין רי״ט ,וע״ש:

שלא הזכיר כל מה שנכלל בתוך כל האזהרות ,כיון דלא
נחיח אלא לענין המנין ,מ״מ אם ראה צורך להזכיר הוספת
הכאה על כל אומד ,צריך ביאור למה לא הזכיר גם הכאה
בעלמא ,אשר לכאורה יש בזה חידוש יותר:
אלא דזה נראה לתרץ ,ע״פ הא דאיכא למידק בעיקר
הך דרשה דעל כל אומד ,דלמה איצעריך קרא לרבות,
הרי בלא״ה אית לן למימר הכי ,דהרי השתא ומה אם
הוסיפו לו על מנין ארבעים שאין כ״כ סכנה בדבר אסור
להוסיף ,כש״כ כשאמדוהו שאינו יכול לקבל יותר מט״ו,
שיש סכנה בהוספת אחת יתירה פשיטא דאסור .ואפי׳
לפמש״כ בתרגום יב״ע שם דגם טעמא דאיסור הוספה
על ארבעים הוי משום חשש סכנה ,מ״מ הרי אינו אלא
חשש ,ובהוספה על האומד הרי איכא סכנה ודאית .והיה אפשר לומר ,דעיקר שאלת הספרי מנין ,לא לענין איסורא
קאמר ,אלא לענין אזהרה ,ונפ״מ לענין מלקות .וכעין הא דכתבו התום׳ בסנהדרין דף ע״ג ע״א בד״ה להצילו ,וז״ל ,וא״ת
וכיון דמהכא ילפינן דרוצח ניתן להצילו בנפשו ,למה לי קרא בטובע בנהר כו׳ ,השתא חבירו הורג כדי להציל ,התם
לא כש״כ ט׳ ,אלא נראה דאי מהכא הו״א עשה קמ״ל התם דעובר בלאו דלא תעמד ע״ד רעך ,עכ״ל עיי״ש .ומציגו
דכוותה בספרי טובא .אולם קצת נראה דוחק כאן לומר כן ,דכמו דרישא דהך דרשה בספרי ,דקאמר "לא יוסיף ,אם היה
מוסיף עובר על ל״ת" ,דמתפרש דאתי לאשמעינן איסורא ,דלא נימא דקרא אתי לרשות שאין צורך להוסיף ,ה״נ
אית לן למימר דסיפא דהך דרשה דקאמר על כל אומד ואומד שאמדוהו ב״ד מנין כר ,ג״כ לאיסורא קאמר ,דעדיין
לא שמענו ממקום אחר .והדרא קושיא אמאי לא הוי בכלל איסורא מצד הסכנה שבדבר:
ולכן נראה ,דהנה במכות דף כ״ב ע״א תגן ,אין אומדין אותו אלא במפות ראויות להשתלש ,ע״כ עיי״ש .ומפרש
בברייתא בסנהדרין דף י׳ ע״א ,אמדוהו לקבל כ׳ אין מכין אותו אלא מכות הראויות להשתלש ,וכמה הן ,י״ח,
כר ,ע״כ עיי״ש .ונראה ,דזהו דמיבעי ליה להספרי ,דהיה אפשר לומר דליכא איסורא דלא יוסיף אלא כשמוסיף על
מנין ל״ט ,דלוקה כל שיעור המלקות דליכא חיובא ביותר מזה[ .וכן גם כשאמדוהו שיכול לקבל י״ח וכדומה ,מנין
הראוי להשתלש ,דכיון שאינו יכול לקבל יותר ,אין חיובו ביותר מזה ,אך איסורא להוסיף הוי מצד הסכנה שבדבר].
אבל היכא דאמדוהו שיכול לקבל כ׳ ,דמעיקר הדין היה צריך לקבל כ׳ ,כיון דיכול לקבלן והן פחות מל״ט ,ורק משום
דינא דבעינן מכוח הראויות להשתלש הוא דאינו לוקה יותר מי״ח .ובכה״ג הו״א דאם עבר והוסיף לו אחת ,דאינו יותר
על עיקר חיובו וגם סכנה ליכא ,אינו עובר בלאו .ולזה דריש בספרי מריבויא דקרא ,דגם בכה״ג איכא איסורא
על ההוספה .והטעם ,דכיון דאיכא דיגא דבעינן מכות הראויות להשתלש ,מיקרי דזהו דינו ,דאינו חייב יותר ,כאילו
לא היה יכול לקבל עוד:
ולפ״ז הרי יש רבותא בהך דהוספה על כל אומד .ולכן היה מקום לומר דרס״ג ז״ל ראה צורך להזכיר גם זה גבי
איסורא דהוספה על המלקות .ולזה גתכוין במש״כ עלינכוחות .אך לפ״ז יקשה ,דמ״מ הרי בהכאה בעלמא
ג״כ איכא רבותא דהוי בכלל איסורא דפן יוסיף ,ואמאי לא פירשו רס״ג ז״ל:
אבל לפמ״ש יתיישב שפיר ,דאדרבה הך עלי נכוחות מפרש כל עיקר ענין האזהרה ,שלא להוסיף על הנכון ,בין
היה שורש של חיוב ובין כשלא היה שורש של חיוב כלל ,הוי הוספה על הנכון .ובפרט דענין הוספה שייך גם
שלא בשליח ב״ד ,אלא גם במכה לשם מוסר שהביא רבינו ז״ל בסמוך ,דצריך לדקדק שלא יהיה יותר על הראוי:
ג> ובכלל זה מפה אביו ואמו .כליל להו באזהרה דהכאת חבירו .וכדעת הרמב״ן ז״ל בהשגותיו לסה״מ ,אהא
דהרמב״ם ז״ל בסה״מ ל״ת שי״ט חשיב לה לאזהרה מיוחדת במנינא ,מפני העונש המיוחד בזה מה שאינו
בהכאת חבירו .וכן הוא שיטת הסמ״ג לאוין רי״ט ,עיי״ש .והרמב״ן ז״ל השיג ע״ז ,וכתב וז״ל ,ואני אומר שאזהרת
האבות בקללה ובהכאה לא באה אלינו אלא מפני שהם בכלל ישראל שהוזהרנו על כולם אע״פ שגזר באלו עונש ,אינם
מניעות נמנות לעצמן ,כי אין חשבוננו בעונשין אלא בלאוין ,והרי הרב אומר כן שאין בהכאת האבות וקללתן אלא
הלאוין הנאמרים בכלל כל אדם שהן כוללין האב וזולתו ,וא״כ היאך ימנו האנשים לאחד אחד ,ובאמת שזה דבר
ברור בהכאה שלא הוזכר בה כתוב או רמז זולתי אזהרת פן יוסיף הכוללת כל אדם כו׳ ,עכ״ל עיי״ש .ועי׳ מה
שהאריך טובא בזה בס׳ דינא דחיי לאוין רי״ט:
והנה בדפוס קוש׳ אמו ליתא ,ופשוט דטה״ד הוא .וצ״ל כדלפנינו ,דבקרא דהעונש (שמות כא טו) תרווייהו כתיבי,
;ומכה אביו ואמו וגר .ועי׳ מש״כ בס״ד לעיל סי׳ ז׳ אות א׳ וסי׳ נ׳ אות א׳:
התרו

יום שני

עמודי גולה (סמ״ק)

סימן פד

רכה

ואמרו חכמים א] שאם ד) התרו בו משום מלקות (ג) שלוקה היכא דבהכאה זו ה) אין בה חיוב תשלומין
של שוה פרוטה אבל אם יש בה תשלומיו של ש״פ (ד) משלם ואינו לוקה.
ואם
ציוןגים א] נתונות דף ל״נ נ' ,סנהדרין 7ף פ״ה א' ,מכות דף ט׳ א

הגהות חדשות

צביון העמודים

(ג) שלוקה .משוס הלאו דלא יוסיף .ועיין נתוספ' פ׳
ד) התרו בו משום מלקות .בדפוס קוש׳ ליתא חיבות
הנחנק י ן 7ף פ״ה:
"משום מלקות" .ופשוט משום דבלא״ה ידענא
(ד) משלם ואינו לוקה .כן מסקינן נאלו נערות ,דנפירוש
דלענין התראה למלקות קאמר ,וכדמפרש דלוקה .ובכת״י
רנתה תורה חונל נחנירו לתשלומין מכן ינתן
הנוס ,התרו למלקות ,וזה יותר מבואר ,דמתפרש נם על
נו דהוי דבר הניתן מיד ליד והיינו ממון ,וכיון שרנתה תורה
לשון ההתראה ,דבעינן שיאמר בפירוש שאם יעשה כך
לתשלומין שוב אין בו •מלקות ,דכדי רשעתו כתיב משוס
רשעה אחת אתה מחיינו ואי אתה מחיינו משוס ג׳ רשעות,
ילקה ,ולא סגי במה שיאמרו לו סתמא שעל עבירה זו
כלומר היכא דאיכא מלקות וממון ,כגון המכה אביו ואמו
חייבין .וכן דייק רש״י ז״ל סנהדרין דף מ׳ ע״ב ,וז״ל
ולא עשה בהן חבורה ,ויש בה שוה פרוטה ,משלם ואינו
בד״ה התיר כר ,שכשהתריתם בו אל תעבור שאתה מתחייב
לוקה ,אבל אם עשה בהן חבורה פטור מלשלם ,משוס דק״ל
מיתה כר ,עכ״ל עיי״ש .הרי דנקט שאתה מתחייב ,ומשמע
נדרנה מיני' ופטור ,שהרי חייב •מיתה ,וחייבי מיתה וממון
דבאמר סתמא שעל זה חייבין לא סגי .וכ״כ בחולין דף
לעולם פטורין •מממון מולא יהי' אסון .ועיין רמנ״ס ותוספו'.
וכן תנן נמתניתן בפר' החובל בנ״ק ,וכן כתב הרמב״ם ז״ל
מ״א ע״א ,וז״ל בד״ה מאי כר ,הוי יודע שאתה מוזהר
נפ״ד מהלכות חובל ומזיק ,אלא דהביא שם המקרא דמשלם
על כך והתורה אמרה שאתה חייב מיתה ,עכ״ל עיי״ש.
ואינו לוקה מהא דרק שנתו יתן ,ולא מכן ינתן בו דימייתי
ומבואר דבעינן שיאמר שאתה חייב .ומסתמא ה״ה
הש״ס 3פ' אלו נערות ,משום דשם באלו נערות מסיק רנא
בהתראה למלקות ,דהא דין התראה אחד הוא במיתה
מהאי קרא ,וע״ש ,ונהחונל נתוספ' ,ואין להאריך נזה החיבור:
ובמלקות .וכ״כ הרמב״ם ז״ל פי״ב מהל׳ סנהדרין ה״ב
וז״ל ,כיצד מתרין בו אומרים לו פרוש או אל תעשה שזו עבירה היא וחייב אתה עליה מיתת ב״ד או מלקות ,עכ״ל עיי״ש.
ובאמת כן יש לדייק בלשון הגמ׳ בסנהדרין דף ח׳ ע״ב ודף פ׳ ע״ב ,דהכי אי׳ החם ,דתניא וכו׳ אין ממיתין אותו אלא
בעדה ועדים והתראה ועד שיודיעוהו שהוא חייב מיתה בב״ד ,ע״כ עיי״ש .הרי דנקט "שהוא חייב" ,ומשמע "שעל
זה חייבין" לא מהני .ואמנם לשון ועד שיודיעוהו צריך ביאור ,דלכאורה משמע דנוסף הוא על הא דלעיל מיניה ,דמלבד
דבעי התראה צריך גם שיודיעוהו .ועי׳ פירש״י ז״ל שם שכתב ח״ל בד״ה ועד שיודיעוהו ,עדיו בשעת התראה שהוא
חייב כר ,עכ״ל .ומדלא נקט "בהתראה" אלא "בשעת התראה" ,משמע דר״ל דהתראה לחוד דהיינו לומר לו שעל זה
חייבין ,ונוסף לזה בעינן גם שיודיעוהו שהוא חייב ע״ז■ .ובאמת בתוספתא דסנהדרין פי״א הנוס׳ עד שיודיעוהו
בלי ר ,ולפ״ז איכא לפרושי דתני והדר מפרש ,דקאמר דבעינן התראה ,ומפרש דהתראה היינו שיודיעוהו שהוא חייב.
אבל לפי הנוס׳ בגמ׳ "ועד" ,לא משמע הכי .אך קשה ,מהיכן למדנו דין חדש זה מלבד דינא דהתראה .דהרי על
עיקר דינא דהתראה וגם על דינא דבעינן שיתיר עצמו למיתה ,מביא בגמ׳ קראי מהיכן למדנו זה ,עיי״ש .ועל הא
דבעינן שיאמר לו שאתה חייב ,ליכא קרא .ועוד איכא למידק ,דא״כ נמצא דרש״י ז״ל סותר עצמו ,דבדף פ׳ ע״ב כתב
וז״ל בד״ה הוראת שעה כר ,הואיל ■ונפ״ל התראה מיומת המת ,שיתיר עצמו למיתה ,אותה מיתה משמע ,עכ״ל
עיי״ש .הרי דדייק וקרי להך דשיתיר עצמו התראה גופא .ואף דיליף לה מקרא מיוחד דיומת המת ,היינו רק לומר
דגם זה הוי בכלל התראה .והרי מדבריו בדף ח׳ שם משמע ,דלא זו בלבד דהך שיתיר עצמו לא הוי בכלל עצם ההתראה,
אלא גם הך דבעינן שיאמר "שהוא חייב" אינו מגוף ההתראה ,אלא דין מיוחד:
ולבן ע״כ צ״ל ,דבשני המקומות אין כוונת רש״י ז״ל לדייק בזה הכי ,ובדף פ׳ שם רצונו רק לומר דעם ההתראה איכא
גם דינא דבעינן שיתיר עצמו .וממילא שמענו דכל זמן שלא הגיע עדיין לכדי שיתיר עצמו ,לא נגמרה עדיין
ההתראה ,דזהו השיעור של התראה עד שיגיע לכדי שיתיר עצמו .ולזה בעינן מצד המתרה שיהיה לשון המעורר ביותר
שיגיע לידי כך .ובזה י״ל דתליא פלוגתא דרבנן ור׳ יהודה ,בדף ח׳ ודף פ׳ שם ,אי בעינן שיאמר לו באיזה הוא
מת ,דלר״י בעינן לזה ,והוא משום דבזה יתעורר יותר לכדי שיתיר עצמו. ,ולרבנן סגי במה שיאמרו לו רק דהוא חייב
מיתה ,והוא משום דגם בזה יבא בסתמא לכדי שיתיר עצמו .ועכ״פ המתבאר מזה דבאמירת רק שעל זה חייבים סחמא
לא סגי .ובפשוטו היינו משום דבזה יתכן שלא יתעורר לכדי שיתיר עצמו ,וממילא אין בכך משום התראה:
ובזה מתבאר לשון "התרו למלקות" בדברי רבינו ז״ל כאן לפי נוס' הכת״י ,דר״ל שהוא יתחייב .ולנוס׳ שלפנינו "התרו
בו משום מלקות״ ,י״ל דלא נחית כאן לדיני התראה ,אלא רק לענין עיקר הדין ,דבהתרוהו למלקות לוקה:
אך בעיקר הדבר תמוה לי ,משום מאי הביא רבינו ז״ל להך דינא דהתראה ,כיון דדין הוא בהמלקות ,דאין לוקין בלי
התראה ,וא״כ בהביאו לדינא דמלקות אאיסורא דהכאה ,ידענו ממילא דהיינו דוקא כשהתרוהו למלקות ,וצ״ע:
ה) אין בה .חיוב תשלומין של שוה פרוטה .מבואר דאזהרה זו דהכאה הוי גם על פחות משוה פרוטה כמו על שוה
פרוטה .ולא דמי למש״כ במגיד משנה פ״א מהל׳ גנבה ה״ב וז״ל■ ,ודין שוה פחות מפרוטה בממון כדין חצי
שיעור באיסורין ,עכ״ל עיי״ש .וכתב בס ,ברית משה לאוין קצ״ט בשם ס׳ נר מצוה סי׳ י׳ אות קל״א ,אהא דכתב בס׳
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הגהות חדשות
(ה) ואם מלקהו לשם מוסר כו׳ .שס נתכות גע' אלו
הן הגולין ,יצא א 3החכה את ננו והרג הרודה
את תלתידו ,ושלית נ״ד ,דאינן גולין .וה״ה לענין חכה
דאינו לוקה וגם אינו משלם כיון דגרשות קעניד ,וכן משמע
נהמניית גני נרצע שכלו ימיו ,ונהנחנקין דף פ״ה גני ואחר
רג חסדא נמסרנין נו לצאת ,וכן כתג הרמנ״ס ז״ל נפ״ג
מהלכות ענדיס .והסמ״ג כתנ נלאוין סימן קצ״ט לענין
מלקות דאינו לוקה ,כרנינו:
(ו) לשם מוסר .וכמו דתני נתתניתן שהנאתי .ושם נפ׳
אלו הן הגולין מפרש נש״ס גני אנ היכי דחי
מיסרו ,דאף סחלמדו אומנות הצריכה לו לפרנסת ניתו דגם
היא מצוה ללמד את ננו ,וכדאמרינן נפ״ק דקדושין ,דפטור,
ולאפוקי אס מלמדו אומנות אחרת שא״צ לה ,וכן כתג
הרמנ״ם נפ״ה מהלכות רוצח ,ועיין שם:

החינוך מצוה תקצ״ה אהך דינא דאהכאה שאין בה שוה
פרוטה לוקה ,וכתב וז״ל ,ואומר אני שראוי לומר דין זה
חידוש הוא שחידשה תורה ,עכ״ל עיי״ש .ותמה במנ״ח
איזה חידוש יש בזה ,ונשאר בצ״ע ,עיי״ש .וכתב בנר
מצוה שם דהחידוש הוא בהא דל!קה אחצי שיעור .והגה
ס׳ נר מצוה אינו תח״י ,ואין הדמיון עולה יפה ,דהרי
המ״מ שכתב דפחות משוה פרוטה דינו כחצי שיעור,
אגנבה הוא דכתב כן ,ושייך גם בכל דבר שהאיסור תלוי
בדין הממון ,שלא לקחת ממון חבירו דרך גנבה וגזלה
וכיו״ב ,ובזה אמרינן דעיקר האיסור הוא רק על שוה
פרוטה דמקרי ממון ,ופחות משוה פרוטה דינו כפחות
משיעור דאסור מן התורה לר׳ יוחנן דקיי״ל כוותיה ,אבל
איסור הכאה מלאו דלא יוסיף פן יוסיף ,אינו מדין ממון,
אלא עצם ההכאה הוא דאסרה תורה ,ולענין מעשה ההכאה אין לחלק כלל בין יש בה שוה פרוטה לאין בה שוה פרוטה,
דאותו האיסור שישנו בזה ישנו גם בזה .ורק דלענין תשלומין הוא דמחלקינן ,דכיון דבפירוש רבתה תורה לתשלומין,
הרי ע״כ דביש בה שוה פרוטה משלם ואינו לוקה ,ובפחות משוה פרוטה דליכא דין ממון לתשלומין ,דיגא הוא דלוקה
ואינו משלם .וענין החידוש שבדבר שכתב בס׳ החינוך שם ,י״ל דהוא בזה גופא דגמצא עונשו חמור בפחות משוה
פרטה דלוקה ,יותר מבשוה פרוטה דאינו לוקה■ .ואף דלא שייך תשלומין בפחות משוה פרוטה ,מ״מ אמאי החמירה
תורה ללקות ע״ז ,וע״כ דחידוש הוא שחדשה הורה בזה:
ו) ואם .מלקהו לשם מוסר .ולא נקט לשם תוכחה ,אולי משום דס״ל כהרמב״ם ז״ל פ״ו מהל' דעות ה״ח ,שכתב
וז״ל ,אבל בדברי שמים אם לא חזר בו בסחר מכלימין אותו ברבים ומפרסמים חטאו ומחרפים אותו בפניו
ומבזין ומקללין אותו עד שיחזור למוטב כו׳ ,עכ״ל עיי״ש .ומדלא הזכיר גם דמכין אותו ,משמע דס״ל דהכאה לשם תוכחה
באמת אסור .ולכן נקט רבינו ז״ל כאן "לשם מוסר" ,דהוא דין מיוחד על אלה המחויבין להדריכו בדרך ישרה ,וכגון האב
המכה את בנו והרב את תלמידו ,וכמש״כ בהגח״ד אות ה׳ .אך גם י״ל דאה״נ דקאי גם אאינש דעלמא ומשום תוכחה,
והא דמלקהו באמת אינו בהיתר ,וכמו הא דוכן אם הרגו שכתב לאחר זה ,דפשיטא דאסור להרגו אפי' לשם מוסר ,ורק
דאם עסק בדבר בהיתר ונהרג הלה על ידו בשוגג ,בהא הוא דקאמר דאינו נהרג עליו ,כיון דעסק בדבר לשם מצוה .וה״נ
בהכאה ,לא היה בדעתו להכותו ,וכפי הדין דאסור להכות לשם תוכחה ,אלא דאם נזדמן שהלקהו כי יחם לבבו ,וכדומה,
אינו לוקה עליו .ובזה מתיישב הלשון אינו לוקה ,ולא קאמר מותר ,והיינו משום דלכתחלה אה״נ דאסור .אלא דאיכא
למידק דבכה״ג מאי רבותא דאינו לוקה עליו ,הא לא קבל עליו התראה כיון דשוגג הוא .וע״כ דהא דנקט אינו
לוקה לאו דוקא הוא ,ורק משוס דבתחלה הזכיר דיגא דלוקה כתב כאן דאינו לוקה ,ובאמת הכוונה להתירא אפילו
לכתחלה ,וממילא זה לא שייך בתוכחה ,אלא רק באב המכה את בנו ורב הרודה את תלמידו:
אך גם י״ל ,דרבינו ז״ל ס״ל כשיטת רש״י ז״ל בערכין דף ט״ז ע״ג דלהכות לשם הוכחה מותר ,דאהא דאי׳ בגמ׳ שם,
ת״ר לא תשנא את אחיך בלבבך ,יכול לא יכנו כו׳ ,ת״ל בלבבך ,שנאה שבלב הכתוב מדבר ,ע״כ .ופירש״י ז״ל וז״ל
בד״ה יכול לא יכנו על דבר תוכחה ,עכ״ל עיי״ש .ומבואר לפי פירושו ,דכשמסיק ת״ל בלבבך כי׳ ,ר״ל דבאמת אה״נ
דמותר להכותו לשם תוכחה .ולפ״ז י״ל דהך לשם מוסר שכתב רבינו ז״ל כאן ,לאו דוקא הוא ,והכוונה באמת לתוכחה.
[ובעיקר הך פלוגתא דרש״י והרמב״ם ז״ל ,עי׳ בס׳ מצות התוכחה פ״ד ,ויש להאריך ,ואכ״מ ,ועי׳ להלן סי׳ קי״ב]:
ועוד אולי י״ל ,דהך לשם מוסר הכוונה לעבד כנעני כשמונע עצמו מעבדות או מתרשל במלאכתו דמותר לאדונו
להכותו .ודינא דעבד כנעני נוהג גם בזה״ז ,כמבואר בטור יו״ד סי׳ רס״ז עיי״ש■ .וזהו שכתב הטור חו״מ
סי׳ ת״כ וז״ל ,ואפי׳ הכה עבד כנעני של חבירו לוקה ,שהרי הוא חייב במצות ,עכ״ל .ותמה בב״י וז״ל ,למה הצריך
שיהא העבד של אחרים ,דאפי׳ אם הוא שלו למה לא יתחייב מלקות כו׳ שאע״פ שהוא עבדו ,כיון שהוא חייב במצות
לא ניתן לו רשות להכותו ,עכ״ל ,ונשאר בתמיה ,עיי״ש .ועי׳ מש״כ מפרשי הטור והשו״ע לתרץ זה בכה וזה בכה,
אבל בעיקר הדבר דעת כולם שיה ,דגם האדון המכה את עבדו חייב ,וכשיטת הב״י ,ורק כשמכהו לתועלתו למנוע
מהעבד התרשלות בעבודתו פטור .וזהו "לשם מוסר" שכתב רבינו ז״ל כאן ,ומלשון הפסוק במשלי כט יט בדברים
לא יוסר עבד ,והיינו כשמכהו לסור למשמעתו ולמנעו מהתרשלות בעבודתו פטור .אבל הכאה בעלמא שלא לתועלת
העבדות ,הוי בכלל אזהרת קרא דלא יוסיף:
ואמנם בשו״ת חכם צבי בליקוטים שבסוף הספר סי׳ ל״ד ,כתב על תמיהת הב״י ,דברור דעבד כנעני שלו פטור
האדון
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עמודי גולה (סמ״ק)
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רכז

צביון העמודים
[האדון] על הכאתו בין בשו״פ ובין בפחות משו״פ,
שלא יהא חמור מן ההורגו דפטריה רחמנא אך אם
יום או יומים יעמוד כי כספו הוא ,כש׳׳כ בהכאה
שאין בה מיתה ,עכ״ד עיי״ש .וכן כתב בדינא דחיי
לאוין קצ״ט ,עיי״ש .וכן כתב בשו״ת שבות יעקב ח״א
סי׳ קפ״א ,והביא מש״כ הרמב״ם ז״ל פ״ב מהל' רוצח
הי״ב וז״ל ,מה בין עבדו לעבד אחרים ,שעבדו יש
לו רשות להכותו לפיכך אם הכהו הכאה שיש בה
כדי להמית ונטה למות ועמד כ״ד שעות ואח״כ מת
אינו נהרג עליו ,אע״פ שמת מחמת מכה לא יוקם
כי כספו הוא ,עכ״ל עיי״ש .הרי להדיא דבעבד שלו פעור
מתשלומין וממלקות .וטעמו ,דהא עיקר דין המלקות במכה
חבירו אפי׳ ילפינן מק״ו ,כמ״ש הרמב״ם ז״ל פ״ה מהל׳
חובל ה״א והטור סי׳ ת״כ ,אם הזהירה תורה להוסיף
בהכאת החוטא ,ק״ו למכה את הצדיק ,עכ״ל עיי״ש,
וא״כ הכאת עבד של עצמו ליכא ק״ו ,דאיכא פירכא כי
כספו ה א ,וכתיב לא יוקם כי כספו הוא ,משמע דלא
יוקם כלל ,ואע״ג דנקימה זו חרב ,מ״מ פשטא דקרא
משמע דבכל ענין לא יוקם ,מדלא כתיב לא יומת ,ומקורו
הוא ממכילתא וספרי ,עי' הה״מ ומגדל עוז ,עכ״ד עיי״ש.
והנה לפמ״ש בדעת רבינו ז״ל ,הרי כתב להדיא לשם
מוסר ,ומשמע למעוטי הכאה שלא לתועלתו של האדון,
דבכה״ג הוי בכלל איסורא דלא יוסיף• .ומש״כ בשבו״י
לענין הק״ו ,דאית ליה פירכא גבי עבד ,כבר כתבנו
בס״ד לעיל אות ב׳ ,דאין הכוונה כלל למילף חיובא
בהכאה מק״ו ,דא״כ יקשה הא אין מזהירין מן הדין,
אלא הק״ו אתי רק לפרש דלא נימא דהאזהרה היא רק
בהוספה על המלקות ,עיי״ש .וכיון דאינו לגופו של דבר,
י״ל דאחרי דכבר שמענו דגם על הכאה שלא במקום
מלקות קאי קרא ,א״כ תו כל מי שישנו בעיקר האזהרה
דלא יוסיף לענין שלא להכותו בהוספה על המלקות ,ישנו
גם בכלל האיסור דהכאה בעלמא:
ובעיקר הדבר ,מאי דפשיטא להו דפטור האדון המכה
להעבד ,והביאו ראיה מדין יום או יומים ,אינו
מובן לי ,דמאי ראיה היא מזה ,דהרי התם עיקר החידוש
הוא דלאחר יום או יומים פטור ,אבל בהא דבתוך יום
חייב ליכא שום חידוש .וא״כ לענין הכאה דלא שייך
דינא דיום או המים ,הרי ליכא הך חידוש לפטור ,ולא
שייך סברא דשלא יהא חמור המכהו מההורגו ,אחרי
דבהכאה תמיד הוי כבתוך יום או יומים ,וממילא דינו
פשוט דחייב:
ומה שהוסיף בשבו״י שם לומר דאפי׳ איסורא ליכא
להכות את העבד אפי׳ שלא לשם עבד ,ח ,מדסתם
הרמב״ם ז״ל עבדו יש לו רשות להכותו ,ולא חילק .ואם
נחלק בזה הרי גם לענין יום או יומים ג״כ צריך לחלק
כה״ג ,וזה דבר שאין לי שחר כלל ,דהלא כתיב סתמא
לא יוקם כי כספו הוא ,יהיה ענין ההכאה מפני איזה
טעם שיהיה ,והוא פשוט ,א״כ גם בזה אין לחלק כיון
דסמך אקרא דלא יוקם ,עכ״ד עיי״ש .ולא ידענא למה

היה צריך לענין תירוצי להוסיף חידוש דלא זו בלבד
דחיובא ליכא אלא גם איסורא ליכא ,אחרי דלענין התירוץ
סגי במאי דחיובא ליכא ,עיי״ש ,וכמ״ש בחכם צבי שם.
ולעצם הדבר ,הנה בדין יום או יומים ,היה לכאורה
נראה להוכיח כדבריו דאפי' שלא לשם עבדות פטור,
מהא דאי׳ בב״ק דף צ׳ ע״ב וב״ב דף נ׳ ע״א ,המוכר
עבדו ופסק עמו שישמשנו ל׳ יום ר״מ אומר הראשון
ישגו בדין יום או יומים כו׳ ,ר׳ יהודה אומר השני ישגו
בדין יום או יומים כו׳ ,ע״כ .וכתבו התום׳ בב״ב שם
וז״ל בד״ה המוכר כו׳ ,הא דלא נקט המוכר עבדו לפירות
כדנקט בהשולח המוכר שדהו לפירות ,משום דאין דרך
למכור עבד כענין זה אלא משכיר אותו לעשות מלאכה,
עכ״ל עיי״ש .ואם נימא דליכא פטורא דיום או יומים
אלא דוקא במכהו לצורך העבדות ,א״כ אמאי תירצו רק
לפי המנהג ,הא יש לתרץ דבדוקא נקט הכי לאשמועינן
הילכתא ,דיש בזה נפ״מ לדינא ,דבמכירה לשלשים יום
הרי בתוך ימים אלה לא שייך העבד להמוכר כלל נעבוד
בו ,אבל בפסק עמו שישמשנו ל׳ יום ,י״ל ד״שישמשנו"
היינו במשמעות לכל מה שהמוכר זקוק לו ,אבל בשעה
שאינו צריך לו יכול הלוקח להשתמש בו .ולכן נקט בגמ׳
בכה״ג ,דליהוי שייך עבדות לשניהם ,גם למוכר וגם
ללוקח .ואילו הוי נקט המוכר עבדו לל׳ יום ,לא שייך
במשך זמן זה להשתמשות אצל המוכר כלל ,ולכו״ע אינו
לגביה בדין יום או יומים .ומדלא תירצו התום׳ הכי,
ע״כ דס״ל דמצד הדין אין בזה נפ״נק דאפי׳ בפסק עמו
שישמשנו ג״כ אין הכוונה להשתמשות גרידא ,אלא לבעלות
כוללת לפירות מבלי שיהיה להמוכר שום זכות השתמשות
בו כלל בתוך ל׳ יום אלה .וכן מוכח להדיא בירושלמי
קדושין פ״ג ה״א ,דהך פלוגתא דהבבלי אי׳ שם בלשון
אחרת ,הילך כסף זה שיקנה לי עבדך לאחר ל׳ כו׳ ,ע״כ
עיי״ש .והרי בכה״ג אין הלוקח יכול להשתמש בו כלל
בתוך ימים אלה ,ואפ״ה דנין בזה אם הלוקח ישגו בדין
יום או יומיס ,ומוכח לכאורה דדינא דיום או יומים
שייך אפי׳ בהכאה שלא לצורך עבדות:
אך כד דייקינן יש לדחות ,דמסוגית הגמ׳ בב״ק דף צ״ז
ע״א יש להביא ראיה ,דאפי׳ כשאין לו שום זכות
השתמשות בו בפועל ,מ״מ שייך שיכהו לשם עבדות .דהנה
הכי אי׳ התם ,התוקף בעבדו של חבירו ועשה בו מלאכה
פטור ,ואוקמינן שלא בשעת מלאכה[ ,ופירש״י ז״ל ,בשעה
שאינו רגיל לעשות מלאכה או שאין עכשיו לבעליו מלאכה
לעשת ,דזה נהגה וזה לא חסר הוא ,ופטור] ,ופריך
מי ניחא ליה דנכחוש עבדיה ,ומשני ניחא ליה דלא
ליסתריה עבדיה[ ,פירש״י ז״ל ,שלא ילמד דרכי הבטלה],
ע״כ עיי״ש .ומבואר דאפי׳ לזמן קצר לא ניחא ליה
להבעלים שהעבד יתבטל ,וכל שמזדמן מי שישתעבד בו
ניחא ליה להבעלים .וה״ג כשמכר עבדו לאחר ל׳ יום,
גם בתוך ימים אלה שאין לו להלוקח זכות להשתעבד
בו ,מ״מ לא ניחא לו שיתבטל אצל המוכר ,כדי שלא
יתרגל בבטלה כשיהיה אצלו .ולכן יתכן שיראה הלוקח
שהעבד
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שהעבד מתרשל במלאכתו של המוכר ,ויוכיחו וגם יכהו
על כך .ונקרא גם זה לצורך עבדותו אף כי אינו כ״כ
במישרין .ולפ״ז תו ליכא ראיה מההיא דב״ק דף צ׳
וב״ב שם ,לומר דאפי׳ שלא לשם עבדות מותר ,אחרי
דגם התם שייך באמת שיהיה באופן שהוא לצורך עבדות,
וכמש״נ בס״ד .וכיון דנתבאר דפעור דיום או יומים
ליכא אלא במכהו לצורך העבדות ,א״כ גם בהכאה בעלמא
ליכא הוכחה להתיר הכאה שלא לצורך העבדות:
וראיתי מביאים בשם ם׳ יד שא ,ל ליו״ד סי׳ רס״ז,
שכתב דמלשון רש״י ז״ל בב״ק דף פ״ז סע״א
ד״ה לא מצי חביל בה ,יש ראיה גדולה להשבו״י ,עכ״ד
עיי״ש .וכפה״ג כוונתו ,מהא דרש״י ז״ל שם דייק בזה״ל,
דאין אדם רשאי לחבול בבתו דהא ישראלית היא ועבר
על לא יוסיף פן יוסיף ,עכ״ל עיי״ש .ומשמע דמש״כ
"דהא ישראלית היא" ,הכוונה למעוטי עבד ,דליכא לגביה
הך קרא דלא יוסיף .והתם ע״כ איירי בהכאה שלא
לצורך עבדות ,דאי לצורך ,הא גם בבתו מותר ,דהוי
בכלל אב המכה את בגו ורב הרודה את תלמידו,
דמוחר .אך באמת יש לדון בזה ,דהא י״ל דלאו למעוטי
עבד קאמר ,אלא למעוטי עכו״ם ,אבל עבד אה״נ דהוי
בכלל האיסור ,כמו דלא נתמעט עבד של אחרים מאזהרה
זו ,וכמש״כ הרמב״ם ז״ל וכן הטור שם ,כיון דחייב
במצות כישראל .וממילא ליכא כלל למעוטי עבד של
עצמו מכלל ישראל:
ומש״ב בשבו״י שם עוד ,דאף דמצד המוסר לכתחלה
אין לו להכותו חנם ,דלא יהא אלא בהמתי
דאסור משום צער בעלי חיים ,מ״מ אין להכות להאדון
כלל מלקות עבורו ,דהא כתיב לא יוקם ,ולא חייבו
התורה אלא כשהמית או כשהכה אחד מראשי אברים
דיוצא לחירות משים קנס ,חה כוונת רש״י בגיטין דף
כ״א ע״ב בד״ה לא אפשר למקצייה וכו ,,עיי״ש .וכן
מבואר להדיא מדברי הרמב״ם ז״ל סוף הל׳ עבדים
ה״ח ,ח״ל ,מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך ,ואע״פ
שהדין כך מדת חסידות ודרכי החכמה שיהא אדם
רחמן ורודף צדק וכו׳ ,וכן לא יבזהו ביד ולא בדברים,
עכ״ל עיי״ש .הרי להדיא דאף דלקתה מדת הדין שיש
לו רשות להכותו ,מ״מ מצד המוסר אין לעשות כן,
עכ״ד עיי״ש .הנה מדברי הרמב״ם ז״ל לא מוכח כלל
להתיר מן הדין להכותו שלא במקום עבדות ,ואדרבה
הרי פשטות כל הלכה זו רק במקום עבדות קאי,
דמתחיל דמותר לעבוד בפרך ,ועל זה קאי כל המשך
הדברים ,דמן הדין מותר גם לבזהו ביד ובדברים
כשמתרשל במלאכתו ,ורק מדת חסידות הוא שלא לעשות
כן .אבל שלא במקום עבדות ,שמא אה״נ דלא רק מדת
חסידות ,אלא גם מן הדין אסור להכותו:
ומה שציין לרש״י ז״ל בגיטין ,הנה כתב שם ח״ל בד״ה
לא אפשר למקצייה ,דשייך במצות ,ואינו רשאי
לחבל בו ,ואם חבל בו יוצא לחירות בראשי אברים,
אלמא אינו רשאי לחבל בו ,עכ״ל עיי״ש .וכוונת השבו״י

כפה״נ ,דמפרש דהאיסור הוא רק בראשי אברים .אולם
נראה ,דהנה איכא למידק באריכות לשון רש״י ז״ל שם,
דאי רצונו רק לפרש דיש איסור בזה בכה״ג ,הו״ל
למכתב רק "דאם חבל בו יוצא לחירות בראשי אברים,
אלמא אינו רשאי לחבל בו" ,והך דשייך במצות ואינו
רשאי לחבל בו מיותר .ולכן נראה בס״ד ,דבאמת כוונתו
בזה להכאה בעלמא שלא בראשי אברים ,ולאיסורא דלא
יוסיף פן יוסיף .ולזה כתב דשייך במצות ואינו רשאי
לחבל בו ,ורק דכדי דלא נימא דעבד מ״מ נתמעט
מאזהרה זו משום דכספו הוא ,לכן מסיים דאם חבל
בו יוצא לחירות ,א״כ חזינן דאינו ממש כשורו וחמורו
לעשות בו כרצונו ,וממילא ע״כ דדיינינן בו לפי מה
שהוא חייב במצות ואסור לחבל בו:
וגם מהא דאי׳ בגדה דף מ״ז ע״א שמואל בדק באמתיה
ויהב לה ד׳ זוזי דמי בושתה ,שמואל לטעמיה ,דאמר
שמואל לעולם בהם תעבודו ,לעבודה נתתיו ולא לבושה,
ע״כ עיי״ש .מוכח דהכאה בעלמא שלא לצורך עבדות
אסור ,דהרי קשה טובא ,מאי קאמר לעבודה נתתיו
ולא לבושה ,הא כיון דהוצרך לברר דבר ,ואינו יכול
אלא על ידי ביושה של שפחתו ,אמאי לא נימא דגם
הבושה הוי בכלל תשמישו ,אחרי דיכול להשתמש בעבדו
ושפחתו הכנענים גם בעבודות בזויות .וכבר עמדנו ע״ז
לעיל סי׳ ס׳ אות א׳ ,וכתבנו שם בס״ד לתרץ ,דבאמת
גם בעבד ושפחה הכנענים לא הותר אלא רק מה
שנקרא עבודה בדרך כל הארץ ,אבל מה שאינו רגיל
דרך עבדות כל שיש בזיון בדבר אסור .וזהו דאמרינן
לעבודה נתחיו ולא לבושה ,דאינו בגדר דרשה ומיעוט,
אלא פירוש ענין המצוה ,ועיי״ש מש״כ עוד בזה .וא״כ
כש״כ הכאה בעלמא שלא לצורך העבדות כלל ,דאסור,
דעדיף מבושה לצורך עבדות בלחי רגילה—נגן__כתב_
להדיא הראב״ד ז״ל בפירושו לתו״כ פ׳ בהר פרשתא
ו׳ אות ו׳ על הדרשה לעולם בהם תעבודו ,אין לך
בהם אלא עבודה בלבד ,פי׳ שאינו רשאי להכותו ולצערו
ולביישו כו׳ ,והרי אם הרגו נהרג עליו חוץ Wow
יומים ואילך ,מיהו אם הכהו וחבל בו וביישו פטור
מן התשלומין כו׳ ,עכ״ל עיי״ש .הרי דכליל במאי דנתמעט
מקרא דתעבודו גם הכאה .ודיוקו הוא כפה״נ מלשון
התו״כ" ,אין לך בהם אלא עבודה בלבד" ,ור״ל דכל
מה ששייך לעבודה הוא דמוחר ,וא״כ הכאה שלא לצורך
עבודה אסור .ומאי דקאמר בבבלי לעבודה נתתיו ולא
לבושה ,לאו למימרא דלא נתמעט אלא בושה והכאה
שרי ,דזה אינו ,דכיון דדריש לה מלשון תעבודו ,ע״כ
דזהו עיקר יסוד הדרשה למעט כל מה שאינו לצורך
העבדות ,וגם הכאה בכלל ,ורק דבההיא דשמואל בדק
באמתיה ,דקאי לענין בושה ,נקט ולא לבושה ,אבל אה״נ
דגם הכאה בכלל .ומביא מחיובא בהורגו בתוך יום
או י,מים ,ולא מפטורא במת לאחר יום או יומים,
והוא כמש״נ בס״ד .ועוד ,כי גם לא נתמעט מעונש אלא
מתשלומין ,אבל מלקות חייב:
אינו
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.רכט

(ז) וכן אם הרגו ז) אינו נהרג אחרי <ח) שעושה לשם מצוה ז)) ולא נתכוין להורגו כ״א ליסרו:
שלא
הגהות חדשות

צכיון העמודים
ז) אינו נהרג .עי׳ בהגהות חדשות אות ז׳ דהכוונה
בזה דאינו נהרג ע״י גואל הדם ,והך דיכא
דגואל הדם ס״ל דאיכא גם בזמן הזה! .ועי׳ מש״כ בס״ד
לעיל סי׳ ע״ח אות ה׳:
ח) ולא נתכוין להורגו כ״א ליםרו .צריך ביאור כפל
הלשון ,דהא כבר כתב ואם מלקהו לשם מוסר,
והיינו דלא נתכוון להורגו ,וצ״ע:
שלא

(ז) וכן אם הרגו .פי' נשוגג ,וכמו שכתג רנינו ולא
נתכוין להרגו ,דנמתכוין להרגו ודאי דנהרג עליו,
ן
ואפי' רשע נעל ענירות שסייג מיתה ננ״ד ההורגו קודם
שנגמר דינו נהרג עליו ,וכמו שמשמע בש״ס ככמה מקומות
כסנהדרין ונמכות .והלשון שכתב רנינו אינו נהרג עליו
הוא אינו מדוקדק ,דהוי ליה למינקט אינו גולה ,וכן כתג
הרמנ״ס להדיא נפי׳ דמתניתין דיצא האג כו' ,שנוי׳ לענין
גלות ,וכן כתנה נתינורו נפ״ה מהלכות רוצח לענין גלות,
וכן גני שלית נ״ד קתני לה נמכות נל אלו הן הלוקין
הוסיף לו רצועה אתת ה"! גולה על ידו ,מכלל דרישא
דמתניתן דקתני ומת תח״י פטור הוא מגלות משום דנרשות קעניד ,וילפינן מיער ,דכתיג גני גלות וכי ינוא את
רעהו ניער ,ודרשינן מה יער רשות דסתיך ליה לתטוג עצים ,אף כל רשות ,יצא דנר מצוה כגון האג את ננו והרג
את תלמידו והשלית נ״ד .אנל לגני מזיד לא משכתת לה לעולם ,ונודאי אם הכה האג או הרג נדנר שיכול להמית
נו ע״פ אומד נית דין כתו נרוצח ,נהרג עליו .והשוגג הוא היכא שלא היה נהכאה כדי להמית ואע״פ כן תת ,דומיא
דהוסיף לו רצועה אתת דשליח נ״ד דקתני ה״ז גולה ,ומשום דהוי שוגג דלא אסיק אדעתיה דשליח נ״ד שימות נרצועה
אתת ,אנל אם מת תחת ידו ממלקות שהכהו כפי האומד נ״ד פטור מגלות ,משוס דמצוה קעניד .והאומד נ״ד הוא
לעולם עד שימות ,וכמו דתנן שם נמכות ונדוכתי טונא .ועיין ננ״ק נל המניח דף ל״נ ע״נ ,ונרמנ״ס נל י״ו מהלכות
סנהדרין ,שכתג המשנה כצורתה ,והיכא שאין נהכאה כדי להמית ולא נתכוון להרגו ,ואעפ״כ מת ,אפי' נאחר שהכה
שלא נרשות אינו נהרג אלא גולה ,דהוי שוגג ולא נתכוין להרגו ,דחמיא דאג ורב ושלית נ״ד שפטורין מהגלות .ואפשר
שכונת רנינו נמה שכתב אינו נהרג ,הוא שאין גואל הדם יכול להרגו כמו נשאר ההורג נין כזדון ונין נשוגג היכא
שלא נריח הרוצח לעיר מקלט ,ומשו״ה כתג רנינו דאינו נהרג ,ולא כתג אינו גולה כמו לשוןהש״ס והרמנ״ם ,דרנינו רוצה
לכתוב מה שנוהג נזמן הזה ,ודין זה דגואל הדס יכול להרוג הרוצח נראה דנוהג נזמן הזה .וכן ■תשמע מדנרי הרמנ״ס
ז״ל נל ו' מהלכות רוצח .ולזה כתב רנינו דסמלקיהו לשם מוסר אינו נהרג מגואל הדס ,כיון שהוא פטור מגלות ע״ס
דין התלמוד .ועיין מכל זה כסנהדרין ונמכות וננ״ק נהחונל ונהמניח ועוד נכמה מקומות מפוזרין •מהש״ס ,ונהרמנ״ס הלכות
רוצח והל' חונל ז׳מזיק הל' סנהדרין והל' תמרים .ושארי הראשונים קצרו נזה ,כיון שבעונותינו נטלו הסנהדרין ואין
נוהג דין  '7מיתות ,רק הגאונים כתנו כקיצור מה לעשות נחייני מיתות נזמן הזה לענש' עונש חמור ולקונסם כפי ראות
עיני הנ״ד ,אנל לא מיתה ומלקות ממש שאין לנו סמוכים .ועיין הרמנ״ס ז״ל הלכות סנהדרין ונתשונת הר״ל נן תנע:
(ח) שעושה לשם מצוד ..כדפרישית גני אב לננו ,וכן הרג לתלמידו ,וכן שלית נ״ד המכה נרשות נ״ד ,או המסרב
את אניו אס האב הוא
לנא לנ״ד ומכהו ,כן כתג הרמנ״ס ז״ל שם ,ועיין השגות .וכן אפי' נן המכה
מתויג מלקות אינו חייג מיתה ולא מלקות ,ואפי' ׳מכהו שלא נרשות נ״ד ,כיון שענר ענירה של תורה ועומד נרשעו נלא
תשונה,הרי הוא פטור על הכאתו ועל קללתו ,כדאמרינן נהנתנקין משוס דכתע ונשיא כעמך לא תאור נעושה מעשה עמך
דוקא ,לאפוקי אס הוא רשע .וכן איתא נינמות נל כיצד אשת אחיו ,גני מתניתין דקתני מי שיש לו נןאפי׳ ממזר
כו' ,וחייב על הכאתו ועל קללתו ,ומקשה שם הש״ס איקרי כאן ונשיא נעמך כו' ,ומשוס דמקשינן הכאה לקללה כדמסקינן
נל הנחנקין ,דהכי סנירא ליה לתנא דמתניתין דמקשינן הכאה לקללה ,וכן פסקו הרמנ״ס והסמ״ג .ומ״מ לכתחילה אסור
לנן להכות אניו ולקללו אע״פ שהוא רשע גימור ,וכדמסקינן שם נהנתנקין ,לכל אין הנן נעשה שליח להכות ולקלל אניו,
פי' ואפילו כרשות נ״ד ,ואפי' לא עשה תשונה ,כן פי' הרי״ף והרמנ״ס והרא״ש ,דאילו עשה תשונה תייג אפילו מיתה על
הכאתו וקללתו ,וכדאמרינן נהנחנקין ונינמות ,ועיין נטוי״ד סימן רמ״א ורמ״ג וננ״י שם וננ״ח:
ולהכות אדם אתר ,נראה דאס הוא רשע גמור פטור מן המלקות ,וכדאמרינן נהנחנקין נסוגיא דאין הנן נעשה שליח כו',
גני היוצא ליהרג ונא אחר והכהו וקיללו פטור ,דהוי נעי הש״ס לתרץ הנרייתא אליכי׳ דרב ששת דפטור משום
ונשיא נעמך ,וזה כיון שעשה ענירה שחייב עליה מיתה ולא עשה תשונה עדיין ,הוי אינו עושה מעשה עמך ופטור כל מי
שהכהו .ואע״ג דנמסקנא לא קאי האי טעמא ,אלא דפטור ■משום מקוייס שנעמך ,מ״מ לא משום האי טעמא הדר
ניה הש״ס .וכן אמרינן שם דמקשינן הכאה לקללה אפי' לגני אחר לענין יתיונ מלקות .וכן כתב הרמנ״ס ז״ל נפ״ה מהלכו'
חונל ומזיק ,כל המכה אדם כשר מישראל כו' ה״ז עונר נלא תעשה ,ובודאי דנתכוין לזה ,ומהסוגיא דהנחנקין שהנאתי.
וכן מסתנר ,דהא עיקר קרא דדרשינן מיניה לגני אניו ואמו שפטור ממיתה נאינו עושה ׳מעשה עמך ,הוא מונשיא נעמך
לא תאור ,וזהו לגני מלקות .אף שנפרק אחרון מהלכות סנהדרין לא הזכיר שם הרמנ״ס גני קללה אדם כשר ,י״ל שסמך
על מה שכתב גני הכאה .וכן הסמ״ג כתג נלאוין ר״ט גני קללת אחר דנעינן עושה מעשה עמך:
אכל נהכאה שיש נה שוה פרוטה ,נראה מדנרי הפוסקים דחייג אפי׳ נאינו עושה מעשה עמך ,אם לא היכא שמכהו
— לאפרוש' מאי־סורא ,יוכחו שמניא הש״ס נפ׳ המניח גני ענד נרצמ־־^פטור־תזרך“א^^ונ^ נו ,ומוקי שם שמסר לו
הניא דין זה הרמנ״ס נפ״ג תהלל ענדים ,ומשמע שם דלענין פטור מד' דנריס מתנייא הנרייתא,
שפחה כנעני' ,וכן
דלא תקחוכופר .אנל החכה לרשע שלא להפרישו מהאיסור וחנל נו ,אס יש נהכאה ש״פ תייג7 ,אע״פ
וכדמייתי שם קרא
המתון .ולא שייך כאן לא יהיה ממונו תניב יותר מגופו ,מכמה
שהוא רשע ,מה לולזה לממונו ,כיון שהתורה זכתה לו
טעמים .וכן משמע נההיא דינמות שהנאתי ,דמקשה שם איקרי כאן ונשיא נעמך כו' ,דמשתע ליה להש״ס דפטור אף
ממלקות היכא דלא עשה האב תשונה ,דאל״כ לוקי !מתניתין נמלקות .ואפשר לדתות ,דמשום דקתני שם וננו הוא לכל
דנר ,משמע דחייב עליו כמו נשאר כל אדם .ויש עוד ראיות ,ואין להאריך כאן יותר .ועיין נתשונת הרמנ״ס וננ״י וננ״ח,
ועיין נמרדכי מינמות פ׳ כיצד:
שלא

רנד
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טז) וגם אמרו רבותינו ה] כי הוזהרנו בזה יז) שלא להכות בנו גדול
פן

ציונים

ת] מו״ק דף ח א ,רמנ״ס הל׳ ממרים ס״ו ה״ט ,שמ״ג עשי( קיג ,טושו״ע שו״מ שי׳ רמ שעי׳ כ:

צביון העמודים
בתרי עברי נהרא ,וכתבנו דהוא משוס דמדרבנן מיהא
איכא איסורא ,ומתבאר דאפי׳ בבן נח מדרבנן מיהא איכא
איסורא:

טז) וגם אמרו רבותינו כי הוזהרנו בזה שלא להכות
כר .פשטות לשון זה מורה כי גס זה הוי בכלל
אזהרת הכתוב ,דהוי איסור מן התורה .ובכת״י "וגס" וכן
"כי הוזהרנו בזה" ליתא ,וקישור הדברים הוא "ואמרו
רבותינו שלא להכות כו"׳ ,ולפי נוס׳ זו יתכן הכוונה
דאינו איסור מה״ת ,וגזרת חכמיס מדרבנן הוא .ועי׳
מש״כ בס״ד באות שלאח״ז:
יז) שלא להכות בנו גדול .מקור הך דינא הוא במו״ק
דף י״ז ע״א ,דהכי אי׳ התם ,דאמתא דבי רבי
חזיתיה לההוא גברא דהוה מחי לבנו גדול ,אמרה ליהוי
ההוא גברא בשמתא דקעבר משום ולפני עור לא תתן
מכשול ,דחניא ולפני עור לא תתן מכשול במכה לבנו
גדול הכתוב מדבר ,ע״כ .ושם לעיל מיניה אי׳ ,שפחה"
של בית רבי לא נהגו חכמים קלות ראש בנידויה שלש
שנים ,ע״כ עיי״ש .והנה ביד מלאכי סי׳ שס״ז הביא
להך עובדא דאמתא דבי רבי ,ומה שפי׳ רש״י ז״ל וז״ל
בד״ה דקא עבר משוס ולפני עור לא תתן מכשול ,דכיון
דגדול הוא שמא מבעט באביו ,והו״ל איהו מכשילו ,עכ״ל
עיי״ש .והוכיח מזה ביד מלאכי שם ,דמיד שהאב מכה
לבנו גדול ונתן המכשול לפניו ,אז עובר משוס ולפני עור
לא תתן מכשול ,הגס שאפשר שבנו לא יבעט בו ולא
יכשל ,עכ״ד עיי״ש .והעיר בשדי חמד מערכת ו׳ סי׳
כ״ו ס״ק א׳ ,דאף דמשמע דביד מלאכי מוכיח כן רק ע״ס
דברי רש״י ז״ל ,אך האמת יורה דרכו דמגוף האמור בגמ׳
יש להוכיח כן ,מדקפצה ושמחתו אף שלא ראתה שכעט
באביו ,דאס המעשה היה שראתה כן שהבן בעט באביו
לא היו בגמ׳ משמיטים הדבר ,כיון שבו תלוי עיקר הדין,
וע״כ דלא ראתה אותו לבעוט ואפ״ה שמתתו ,ומוכח
דגם אס לא יעבור זה על העבירה עובר המכשיל משוס
ולפני עור לא תתן מכשול ,עכ״ד עיי״ש:
ובשם ס׳ יד דוד בחדו׳ למו״ק הביא בשד״ח שס ,שכתב
דאף דודאי הא דתניא ולפני עור לא תתן מכשול
במכה בנו גדול הכתוב מדבר ,היינו אף אם אין בנו בועט
באביו ,דאס בועט פשיטא ,דמ״ש משאר גורם לחבירו
לעבור עבירה ,ומיהו אינו אלא מדרבנן ואסמכתא בעלמא,
עכ״ד עיי״ש .וכתב כן רק דרך פירוש ,ולא נכנס בבעיא
הנ״ל .ורק בשד״ח שם כתב דלפ״ז מאי דאמתא דרבי
שמתיה הוא משום דקעבר אדרבנן ,אבל מדאורייתא ודאי
לא עבר כל דלא עביד אידך איסורא .אך מדברי הפר״ח
באו״ח סי׳ תצ״ו ס״ק א׳ מוכח ,דמפרש דהך דמו״ק
הכוונה לאיסור דאורייתא ,עכ״ד בשד״ח שס ,עיי״ש:

ויתכן אולי לתלות הדבר בב׳ נוס׳ בדברי רבינו ז״ל כאן
שהבאנו באות הקודם ,במה דלפנינו אי׳ בזה״ל,
וגס אמרו רבותינו כי הוזהרנו בזה שלא להכות בנו גדול
כו׳ ,עכ״ל .ובכת״י הטס׳ רק ואמרו רבותינו שלא להכות
בנו גדול כו /ותיבת "גם" וכן תיבות "כי הוזהרנו בזה"
ליתא .ולפי נוס׳ זו שבכת״י יתכן הכוונה דהוא רק מדרבנן,
כי אמרו רבותינו לאסור הדבר .והטעם ,דמדאורייתא אינו
אסור עד שבגו יבעט בו ,וכדמפרש ואזיל פן יהיה לו
למכשול כו׳ ,שאינו אלא חששא בעלמא ,וכל זמן שלא
הגיע לידי כך לא עבר אלפני עור .אבל לפי הטס׳ שלפנינו
מתבאר בפשיטות דרבותיגו ז״ל רק פירשו דגם הך דשלא
להכות בנו גדול הוי בכלל האזהרה מן התורה דלפני
עור .ואף דאינו אלא חששא וכדמפרש ואזיל פן יהיה לו
למכשול כר ,ואינו ודאי שיהיה כך ,אפ״ה כבר‘עם ההכאה
עבר אלפני עור:
־והגה הגר״י סרלא ז״ל ל״ת מ״ה נחית ג״כ לראיה מהך
עובדא דאמתיה דרבי ,דאפי׳ הלה לא נכשל ע״י
המכשיל בכ״ז עבר המכשיל על לפגי עור .אלא שכתב דיש
לדחות ,דכיון דהבן גדול הוא ,סתמא דמילתא מתקצף
על אביו וחזי ביה בישות ,ובזה גופא עבר הבן על כבוד

ומורא דא ^5אע״פ שאינו מבעט באביו במעשה או בדבור,
וממילא עבר האב בלפני עור .איברא דמפירש״י והריטב״א
ז״ל שם לא משמע הכי ,מ״מ מעיקר הסוגיא שם אין
הכרע ,דשפיר י״ל כדכתיבגא ,עכ״ד עיי״ש .והמשמעות
בפי׳ רש״י ז״ל הוא כמו שהבאנו בשם היד מלאכי ,דדייק
הכי בלשון רש״י ז״ל .וכן לשון הריטב״א ז״ל ,במה שפירש
וז״ל ,שיש לחוש שיתריס כנגדו בדבור או במעשה ,עכ״ל
עיי״ש .והיינו דאינו אלא ספק ,כי יש לחוש לזה ,ואפ״ה
כבר עבר אלפני עור:
אך גס מש״כ הגרי״פ ז״ל לדחות הראיה מעובדא זו
דאמתא דרבי ,נראה דיש לזה מהלכים בין הראשונים
ז״ל ,והוא בשיטה לתלמידו של רבי׳ יחיאל מפריש ז״ל
למו״ק ,במה שפירש טעמא דמכה בנו עבר אלפני עור
בזה״ל ,שגורס לו לסרב כנגדו ויכשל בכבוד אביו ,עכ״ל
עיי״ש .ונראה הכוונה ,דמיד עם הכאת האב לבן מתעורר
בלבו של הבן הרגשה לסרב כנגדו ,וממילא תו במה שאח״כ
איט נשמע לו ואינו מכבדו ,דהוי תוצאה מההרגשה במה
שחושב לסרב כנגדו ,הוי כאילו מיד אינו מקיים מצות
כבוד .ויתכן לפ״ז ,דאפי׳ אס אח״כ חזר בו ונשמע לאביו
כראוי ,מ״מ במה שחשב תחלה עם ההכאה לסרב כנגדו,
כבר עבר על האיסור ,ולא מיקרי מניעה ממצות עשה
גרידא ,אלא עבירת איסור .אשר בזה יתבאר דאין להוכיח
מדברי הר״י מפרי״ש ז״ל ,לומר דס״ל דאפי׳ במונע
מקיום מצות עשה עבר אלפני עור ,מדכתב ד״יכשל בכבוד
אב
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יח) פן יהיה לו למכשול ולפוקה יט> לחטוא בלשונו להקלות אביו:
שלא

צגיון העמודים
אב" שהיא מצות עשה .וכבר דנו בזה האחרונים ז״ל,
עי׳ מה שכתבו בזה ,וע״ע מה שכתבנו בס״ד לעיל אוח
ו׳ בדרך אחד .אך לפמ״ש ליכא הוכחה מכאן ,דבאמת אין
הכוונה לגוף מצות כבוד אב ,אלא מה שמיד מסרב כנגדו
בלבו ,סירוב כזה שיכול למנעו ממצות עשה דכבוד אב,
והעבירה היא מיד עם הרגשת הסירוב כנגדו:
והנה רש״י ז״ל בקידושין דף ל׳ ע״א בד״ה משיתסר,
בלשון השני כתב וז״ל ,בשעה שעוד ידך תקיפה
עליו הוי זהיר ללמדו תוכחות ,ואיזה זמנו ,משיתסר ועד
עשרים ותרתין ,בציר משיחסר אין בו דעת לקבל תוכחות כל
כך ,ואל תכביד יסורין ותוכחות ,ויותר מעשרין ותרתין יש
לחוש שלא יבעט ,עכ״ל עיי״ש .וסתמא דיסורין דנקט היינו
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דברי מוסר ,וכמו תוכחות ,ושתי דרגות בדברי תוכחות הן.
אבל הכאה בכל זמן אסור .וכן מבואר בס׳ האגודה לקידושין
פ״א סי׳ כ״ו ,שכתב וז״ל ,ובקו׳ מפרש פי׳ לשון אחר
ליסרו ללמוד ,מיהו צריך ליזהר שלא להכות בנו הגדול,
עכ״ל עיי״ש .ובין אס הך מיהו צריך ליזהר כו׳ מביא ג״כ
בשם רש״י ז״ל ,ובין אס מפרש כן אליבא דרש״י ז״ל,
ועכ״ס מבואר דלרש״י ז״ל הכאה בכל זמן אסור אפי׳
לשם תוכחה .ורק בדברי מוסר ותוכחה יש לחלק בין עד
היותו בן כ״ב שנה דמותר ,ובין לאחר זמן זה דאסור .ואף
דלענין שניהם ישנה אותה החששא דשמא יבעט ,מ״מ יש
נפ״מ לפי מהותן ,דבהכאה ישגה זו החששא גס לפני
היותו בן כ״ב שנה ,אבל לענין דברי תוכחה אין לחוש
שמא יבעט אלא מאז היותו בן כ״ב שנה ,ולא לפני זה:
ודעת ר״י הזקן ז״ל בתוספותיו לקידושין שם אינו כן,
שכתב וז״ל ,ואית דמפרשי ידך ממש ,כלומר הכהו
דרך תוכחה ,והא דאמרינן לפני עור לא תתן מכשול לאזהרה
למכה בנו גדול ,איירי דוקא במכה והולך ,ומטיל [בו] יצר
הרע ,עכ״ל עיי״ש .וע״כ דהך דמכה בנו הגדול ,ג״כ
איירי על דבר תוכחה ,דאס לא כן והך ומטיל בו יצה״ר
הוא משוס דמכהו הכאה בעלמא שלא לשם תוכחה ,הרי
במקום "במכה והולך" הו״ל למנקט "שלא לשם תוכחה",
כיון דזהו כל עיקר יסוד הדברים .ועוד דאי איירי שלא
לשם תוכחה הרי עובר על האזהרה דלא יוסיף סן יוסיף,
דלא גרע הבן מאילו מכה איש אחר .ועי' מש״כ בס״ד
לעיל סי׳ פ״ד אות ו׳ .וע״כ דהכוונה כאן דמכהו על
דבר תוכחה .ומפרש הר״י הזקן ז״ל ,דאפ״ה יש בזה
תנאי מסוים ,וכדמפרש ואזיל ,דרק הכאה אחת מותרת,
ולא מכה והולך:
ואמנם הך "מכה והולך" ,בין אס נאמר דפירושו הוא
שהדבר מזדמן הרבה פעמים ,לאס וקי אס הדבר
הזדמן רק פעם אחת אפי׳ אס בזו הפעם מכהו הרבה
הכאות ,בכ״ז שפיר דמי ,ובין אס נאמר דפירושו שהדבר
אמנם מזדמן הרבה פעמים ובכל פעם מכהו הרבה הכאות,
לאפוקי אס בכל פעם מכהו רק הכאה אחת ,דבכה״ג שסיר

דמי .ובהך דמו״ק בעובדא דאמתא דבי רבי ,משמע שהדבר
היה רק פעם אחת ,דאם לא כן הרי היה מתפרש בגמ׳
דהוה מחי והדר מחי ,דמשמעו כמה פעמים ,ומדלא פירשו
כן בגמ׳ ע״כ דהיא ראתה הדבר רק פעם אחת .ונצטרך
לפרש דמחי היינו הרבה הכאות ,דאם רק הכאה אחת
הרי ליכא איסורא .ועכ״ס בכל אופן שנפרש לשון "מכה
והולך" שבדברי ר״י הזקן ז״ל ,חידוש גדול הוא לומר
דבכה״ג ליכא למיחש למידי אשר ממילא ליכא איסורא,
וסתמא משמע דבכל גוונא אסור:
ואולי י״ל ,דכמו דלדעת רש״י ז״ל ,דנתבאר לעיל דגם
במוסר ותוכחת דברים יש מקום לחוש שמא יבעט,
אשר מתוך הך חששא אסור להכותו ,בכ״ז צריך ליסרו
ולהוכיחו ,שהרי צריך להדריכו לדרך ישרה .ה״נ דעת הר״י
הזקן ז״ל ,ביסוד הדבר צריך לבחור את הרע במיעוטו ,כי
לפעמים לא סגי בתוכחת דברים ,וצריך גם להכותו לתועלת
ההדרכה ,אבל זה רק הכאה אחת ,ולא יותר:
ואגב ,שמענו דעת ר״י הזקן ז״ל ,דשיעור "גדול" האמור
^3הן דיגא דהכאה לבנו גדול ,הוא באותו הזמן
שלקטן מותר להכות כדי לחנכו ,דהיינו עד בן כ״ב או
כ״ד שנה ,דבהכי מיירי בגמ׳ בקידושין שם .דאי הוה
מפרש דגדול מיירי ביותר מזה ,לא הוי קשיא ליה מידי,
ולא היה צריך לחלק במדת ההכאה .אלא כמש״כ בשיטה
לתלמידו של הר״י מפריש ז״ל למו״ק ,שמחלק לפי גודל

שנותיו:
והנה בפסקי מוס׳ מו״ק ס״ג אות ע״ו כתב בזה״ל ,אחד
הכה לבנו קטן יותר מדאי ונדוהו ,עכ״ל עיי״ש .ויש
שהגיהו דבמקוס קטן צ״ל גדול ,והוא ע״ס הגמ׳ במו״ק
הנ״ל .אך בחדו׳ הגרע״א ז״ל ליו״ד סי׳ ר״מ לסעי׳ כ׳
הביא לזה ובלשון קטן בלי כל הגה .ומשמע דגם בקטן יש
קסידא שלא להכותו .והנראה בס״ד ,דאפי׳ לדעת הר״י
הזקן ז״ל דלגדול מותר הכאה אחת לחינוכו ,ולקטן מותר
הכאות הרבה ,מ״מ יש לזה מדה מסוימת ,והיינו רק כדי
הצורך ,אבל מה שיותר מכדי הצורך הוי יותר מדאי ואסור.
וצריך לדקדק בזה שיהיה רק כדי הצורך:

יה) פן יהיה לו למכשול ודפוקה .לשון ספק ,שמא יגיע
לידי כך .ומתבאר כסי׳ רש״י וסיעתו ז״ל .ובכת״י
ליתא ,ובמקום זה שם הניס׳ "שגורם לו" .והוא לשון
ודאי .ויתכן לסי נוס׳ זו ,דקאי בשיטת רבי׳ יחיאל מפריש
ז״ל ,כסי שנתבאר בס״ד באות י״ז - .והנה בכת״י התחלת
ההגה היא משגורס לו כו׳:
יט> לחטוא בלשונו להקלות אביו .מלשון המקרא
בפרשת כי תבא (כז טז) ארור מקלה אביו
ואמו וגו׳ ,והוא מלשון בזיון ,עי׳ במפרשי התורה שם .והוא
כעין פי׳ רש״י ז״ל במו״ק שכתב וז״ל ,דכיון דגדול הוא
שמא מבעט באביו ,עכ״ל עיי״ש .ובפי׳ רש״י ז״ל למו״ק
מכת״י (ירושלם " -תשכא) כתב שגורס לבנו שמפטפט
כנגדו
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אודות מה שבבתי חולים נותנים למתלמדים לבצע זריקות לתוך הורידים וגורמים לחבלות ,ואם מועיל הסכמת החולה,
ובביצוע כזה בשבת.
ב״ה .ז״ך לחדש אדר״א תשל״ח .ירושלים עיה״ק תובב״א .אל כבוד מכובדי הרופא המהולל דגמיר וסביר וירו״ש ד״ר
אברהם  -סופר אברהם נ״י שלום ורב ברכה.

כמבוקשו ,וכהבטחתי ,הנני מעלה לפניו בזה מה שברצוני להסב תשומת הלב אל נשוא רפואי אחד.
ראה ראיתי בביה״ה =בבית חולים= שנותנים בפשיטות למתלמדים לעשות זריקות לחולים לתוך הוריד ,הן כדי
להוציא דם ,והן כדי להכניס לגוף חומר רפואי .והנה עיני ראו ,ועל גופי חשתי ,איך שבביצוע הזריקות שמבצעים
המתלמדים הם גורמים ,עקב אי בקיאותם והתמחותם המוחלטת עדנה בזה ,לחבלות לאברים שעושים בהם את
הזריקה ,המקום מתנפח ונעשה כחול וצהוב וכל האבר מתחיל לכאוב עד שמן הצורך להניח על המקום הנפוח והכאוב
תחבושת עם ספירט .וזה נמשך כמה ימים ויותר עד שמתרפאים מזה .ונשאלת איפוא השאלה ,דאיך מותר לעשות זאת
למסור ביצוע הזריקות כנ״ז למתלמדים ? הא אסור לחבול בחבירו ,והגם דזה לא יכול להגיע לידי מצב של סיכון ,אבל
יש בזה מכל מקום מיהת משום עבירה על לאו של איסור חבלה.

ואין לתרץ ולומר שזה נקרא חובל לרפואה ,דזה אינו ,דהא לשם עצם הטיפול הרפואי לא צריכים לעשות החבלות
ן האלה ,וכפי שנוכחתי לדעת דכשעושה ומבצע זאת מי שכבר התמחה בזה אינו גורם לחבלות כאלה .וא״כ אין להתיר
לתת למתמחה לעשות את הזריקות האלה כי אם כשלא נמצא במקום באותה שעה מי שכבר התמחה בדבר שיודע
לבצע זאת בלי שיגרום לחבלה ומאידך יש הכרחי לבצע זאת כבר עכשיו.
ומה שיותר חמור שלא שואלים בזה אפילו רשות מהחולה על כך? להודיע לו ולבקשו שיסכים שמתלמד יבצע זאת
וימחול אם יגרום לו עי״כ חבלה .אלא המתלמד נגש עם הזריקה ישר למטת החולה ובאין אומר ובאין דברים מבצע את
פעולתו וגורם לו לחבלות ולכאבים כנ״ל.

ולמעשה ,אפילו אם החולה יתן מצידו את הרשות הדרושה ,ג״כ לא יועיל זה לפי ההלכה ,דכך מצינו בשו״ת הריב״ש
סימן תפ״ד שמבאר בבהירות ובפשטות ,דכל השקלא וטריא שמצינו בזה בגמ׳ בב״ק ד׳ צ״ג בהכני ופצעני ע״מ לפטור,
זה אינו אלא לענין פטור הממון וחיובו בשהכהו ופצעהו ,אבל שיוכל להכותו ולפצעו לכתחילה ולעבור בלאו של מכה
חבירו דאזהרתיה מקרא דארבעים יכנו לא יוסיף מפני הרשות שנתן לו זה הא ודאי לא אפשר עכ״ל עיי״ש .הרי דברי
הריב״ש ברור מללו שנתינת רשות לחבול בו מועיל רק לענין שהלה יהי׳ פטור מלשלם לו דמי ההיזק ,אבל בשום פנים
לא מועיל זה שלא יעבור עי״כ המכה גם על הלאו שבתורה על כך ,אלא בודאי החובל עובר על כך אפילו אם הנחבל
נתן רשות לחובל לחבול בו ,באופן שברור ופשוט שאסור לחבול בחבירו אפילו אם הנחבל נותן לו רשות לכך.

וכך מצינו שפוסק כן בהדיא גם בשו״ע הגרש״ז מלאדי ז״ל בה׳ נזקי גוף ונפש ה״ד ,שאסור לאדם להכות את חבירו
אפילו הוא נותן לו רשות להכותו .ומנמק טעמו של דבר :כי אין לאדם רשות על גופו כלל להכותו עיי״ש .והיינו ,מפני
שהאדם איננו בעלים על גופו עד כדי נתינת רשות לחבול בו ,דהגוף הוא קנינו של הקב״ה .והדברים עתיקים.
וא״כ ברור הדבר דאין היתר חבלה על גופו של זה כדי שהמתלמד ילמד את המלאכה הזאת .פרט אם אין אז אחר יותר
טוב ממנו וביצוע ההזרקה נחוצה כנ״ל ,דאזי יש מקום להתיר ולחשוב לכל מה שעושה המתמחה בקשר לביצוע
התפקיד הרפואי ,כעושה לצורך רפואה ,מכיון שלא נמצא אז על אתר יותר מומחה ממנו שיבצע זאת .וכלול בזה גם
כשהיותר מומחה עסוק באותה שעה במקרים יותר דחופים דאזי מעלים עליו כלא נמצא.
ובזה להדגיש כי אזהרה מיוחדת ועוד יותר חמורה ישנו בדבר כשנותנים לבצע זאת למתלמד ביום השבת ,בזמן שיש
מומחה שיבצע זה ,דאזי הא זה גובל ממש לסתם חובל בחבירו בשבת חבורה שמוציאה דם.

ולא אמנע מלכתוב גם מה שהתחשבתי דיתכן דיש מקום להתיר בכל הנז״ל בהיכא שיש מתחילה ספק מבוסס אם אמנם
יגרום המתמחה לחבלה עי״כ ,ושיתכן שלא יגרום ,ומטעם דאזי הו״ל זה דבר שאין מתכוין במקום שלא הוי פסיק
רישא .אכן ,אפילו בכה״ג נטילת רשות מהחולה על כך זאת בודאי צריך ,ויש להאריך .והנני בכבוד רב ובהוקרה אליעזר
יהודא וולדינברג.
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רד

קובץ

יבמות

דיבמות דף צ׳ לא מייתי כלל להך קרר) דעת
לעשות.
תרנג) ונראה מזה דבכל מקום שעקרו דבר
מה״ת לא עקרו את כל הגוף,
כגון כשפטרו סדין בציצית תתקיים מצות ציצית
בבגד של צמר ,וכן כשאסרו לתקוע שופר בשבת
תתקיים מצות שופר בחול ,אבל לעקור את כל
הגוף אין כת בידם ,ומצאתי ב״ה בשער המצך
בריש הל׳ שופר שהביא הסברא הזחת בשם
הפר״ח עיי״ש ,ומשו״ה גבי דברים שבכתב אי
אתה רשאי וכו׳ שעקרו את כל האיסור לגמרי
בכה״ג אין כח בידם לעקור דבר מה״ת לכו״ע,
וע״כ הוצרכו להביא מקרא דהפרו תורתך
דזה הוי הפרת תורה ,אבל במקום שים כח
בידם לעקור דבר מה״ת אין כחן הפרת תורה
כלל.
חרנד) והשתא גבי תקנת דניאל והלל
דכשיתירו ב״ד שמן של עכו״ס
נתבטלה תקנת דניאל לגמרי ואין לה עוד שום
מקום ,וכן אם יבטלו ב״ד תקנת פריזבול נמצא
תקנת הלל בטלה לגמרי ובכה״ג אין יכולין
לעקור דבר מה״ת לבטל את כנ גוף האיסור,
וע״כ גם ב״ד קטן אין יכול לבטל דברי ב״ד
גדול הימנו ,אבל אם היה ב״ד האחרון גדול
יכול לבטל דברי ב״ד הראשון לגמרי ייתר ממה
שיש כח ביד חכמים לעקור דבר מה״ת.
תרנה) שם :ת״ש ב״ד מכין ועונשין שלא
מן הדין אלמא דיש כח נחכמים
לעקור בקום ועשה ומשני מיגדר מילתה שאני,
ועיין בפ׳ אלו נערות דף ל״ב .דלאו דחיבל
הותר מכללו בבי״ד שמלקין את המחויב
מלקות ,וקשה הא בלא בי״ד הותר מכללו באב
המכה את בנו והרב הרודה את תצמידו וכן
הותר מכלנו במילה ,וי״ל דהתם כיון דהוא
תיקון להנהבל אינו חבלה כלל דהאב המכה
בנו הוא כדי לתקנו על להבא וכן במילה הוא
תיקון על להבא שלא יהא ערל .אבל בי״ד
המלקי; את העובר אינו כדי לתקנו אלא
שעונשין אותו על העבר וזה הוי חבלה אלא
דהותרה מכללה בבי״ד ,ולפי״ז בבי״ד המכין
שלא מן הדין אין בזה כלל משום עקירת דבר
מה״ת דהוי כמו הרב הרודה את תלמידו,

הערות

׳•ישני

מיגדר מילתא שאני
ועוד קשה בהא
ופירש הרמב״ס בהל׳ סנהדרין (פכ״ד) דהוא
דוקח בהוראת שעה אבל לא לתקן לדורות,
כמו באחד שרכב על הסום בשבת שסקנוהו
לצורך שעה אבל לא תיקנו כן גדורות ,ואכתי
היקשי ממכות מרדות שהיא תקנה קבועה
לדורות שכל העובר על דברי חכמים מכין אותו
מכות מרדות ואין בזה משום עקירת דבר
מה״ת ,והיינו משום דהוי כמו הרב הרודה
את תלמידו ,וי״ל דקושית הגמ׳ הוא מהא
דעונשין מיתה שלא מן הדין דלא הותר לרב
אלא להכות תלמידו ולא להמיתו ,חבל מהא
דב״ד מכין שלא מן הדין לא תקשי כלל דאין
בזה משום עקירת דבר מה״ת ,ובר״פ הנחנקין
דף פ״ד :מר בריה דרבינא נח שביק לבריה
למיפתח ליה כוותא דילמא חביל והוי שגגת
חנק ,אי הכי אחר נמי ומשני חחר שגגת לאו
אביו שגגת חנק ,ולכאורה כיון דמכוין לרפואה
אין בזה משום חבלה כלל ,וי״ל הכונה דילמא
חביל יתר מכפי הצורך לרפואה וכן כתב הרמב״ן
בתורת האדם שער הסכנה וז״ל כיון דאיכא
אחריגא לא שבקינן לברא למיעבד הכי דילמא
חביל ביה טפי ממה שהוא בדרך הרפואה
וכר עכ״ל ,ונראה מדבריו דהיכא דליכא אחר
מותר גם לבנו וכן הוא ברמב״ם (פ״ה מהל׳
ממרים).
ובתום׳ ר״פ ואלו מגלחין דף י״ד :ד״ה מהו.
כתבו בהא דנידוי דוחה לאו דמקלל
חבירו אף דכל עיקר דין נידוי היא מדברי
קבלה ושמח מסוטה ילפינן עכ״ל ,ולולי דבריהם
היה נראה דכל האיסורין שבין אדם לחבירו
אינן איסורין אלא דרך קילקול והשחתה שלא
לצורך וכמו דלא תשנא את) את אחיך דאין
האיסור אלא בשנאת חנם ,היינו שלא ראה
בו דבר ערוה ,אבל אם ראה עציו דבר ערוה
מותר לשנאותו ,ואין לומר דשם הטעם משום
דאינו בכנג אחיך הא ליתא דמכואר בתום׳
פ׳ ערבי פסחים דף קי״ג :ד״ה שראה .דאם
ישנאהו בשביל טעם אחר עובר עליו בלאו ,ולא
הותר לשנאתו אלא בשביל דבר ערוה שראה
בו ,וכן בלאו דחובל כתב הרמב״ם דהאיסור
הוא דוקא אם חובל דרך נציון ,והיינו מדחזינן

קובץ

י ב גז ו ח

למות^יע להכות תלמידו ,והה דאיתא בסוגיא
דפ׳ הנחנקין הנ״ל אחר שגגת לאו ,ע״כ צ״ל
דאינו אלא חומרא מדרבנן וכן בלאו דאלמנה
ויתום לא תענון כתב הרמב״ם( ,בהל׳ דעות
פ״ו) דאם עינה אותן ללמדן תורה אי אומנות
ליכא איסורא ,וכן בלאו דלא תלך רכיל מותר
לספר לה״ר על בעלי מחלוקה כדי להשקיט
המריבה ,וכן בלאו דאונאת דברים מותר
להקניטו בדברים דרך תוכחה ,וכן מותו להלבין
פנים דרך תוכחה אם לא חזר בו אחרי שהוכיחו
בסתר ומותר גם לקללו בשביל זה כמו שעשו
כל הנביאים בישראל ,והוא לשון הרמב״ם בהל׳
דעות (פ ׳ו) ,ומוכח מכ״ז דכל האיסורין האלו
הותרו לצורך תועלת.
תרנו) דף צ״ג .תוד״ה קנוי׳ לך ,ואומר ר״י
דר׳ יוחנן לטעמי׳ וכו' דמעכשיו
יתחיל הקנין ולאחר ל׳ יגמור ולהכי בעינן
שתהא בסוף ל׳ במקום הראוי למשיכה ואם
עומדת בסוף ל׳ ברה״ר לא מהני .ונראה דאז
לא נגמר הקנין אבל היא מקודשת ואינה
מקודשת כמו בתוך ל׳ דאותה מקצת קידושין
שכבר חלה בתוך ל׳ למה תתבטל אם אין
הקידושין נגמרין לאחר ל׳ .וכן אם חזרו בהן
בתוך ל' דמהניא חזרתן לענין שלא יגמרו
הקידושין ,אבל מ״מ המקצת שכבר חל לא
נעקרה למפרע וא״כ תשאר נעולם מקודשת
ואינה מקודשת כמו בתוך ל/
תרנז) שם תד״ה מייתי כנתא דפירי וכר ,דלא
מסתבר לומר דלא חשיב בידו
מפני שהי׳ רחוק מהם דאין נראה נחלק בין
קרוב לרחוק עכ״ל .וכונתם דא״צ שיהי׳ הדבר
בידו בפועל אלא כיון דמצד הדין יש כח בידו
לעשות מקרי בידו ,ונראה דדבר זה אינו מוסכם
עיין ברא״ש פ׳ עשרה יוחסין (סי' ט״ז) דעת
רבינו יואל דגוסס אינו מגרם אשתו אפי׳
הוא מיושב בדעתו ,והביא ראי׳ מהא דלא מהני
לר״מ בנכסים שנפלו לו כשהוא גוסס משום
דבשעה שבאו לעולם לאו בר מתנה הוא דרוב
גוססין למיתה וכמת הוא חשוב ,ורשב״ם פי׳
משום דגוסס אינו יכול לדבר ואין בו כח
ליתן ומשמע הא אם יכול לדבר יש בו כח
ליתן ,והרך רבינו יואל על פי' רשב״ם א״כ

ו.
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אמאי נקט גוסס אפי׳ חולה בי
יכול לדבר נמי ,אלא מדגקט גוסס
יכול לדבר אין מתנתי מחנה ,יה׳
מהני לר״מ בנכסים שנפלו לו כ
היינו משום דכו״ע סברי דאין
דשלב״ל ובעינן שיהא בידו ,אלא
דחכמים ס״ל דבעינן שיהא בידו י
המכירה ור״מ סובר דסגי במה שיה׳
בשעה שהקנין צריך לחול ,ואם ו
עכשיו ולא אח״כ מודה ר״מ ל<
אדם מקנה דשלב״ל ,ובזה נחלקו ר
יואל בנכסים שנפלו לו כשהוח
רבינו יואל דדוקא נקט בו.מ׳ גום
בעלמא אפי׳ אינו יכול לדברn ,
שפיר בידו ,אלא דוקא בגוסס מי
משום דחסר לו כח הקנין מנד
הוא חשוב ,ודעת הפוסקים כרב
הוי בר קנין מצד הדין ומ״מ נא
כיון שאין לו כח לדבר ,וא״כ ו
שיהא בידו בפועל ולא סגי במה
מצד הדין ,ואין טעם לחלק בין
לבידו דרבנן ,ולפי״ז לכאורה שפ
בין היו הפירות במקום קרוב או
בידו לתולשם ,ודעת ר״י שם כפי׳
כפי׳ רבינו יואל.
תרנח) ומש״ב רבינו יואל דגום
לדבר לאו בר קני
דחשוב כמת ,קשה מה בכך שחשו
דמת לאו בר קנין הוא ה״ט מב
כח ולא דעת להקנות וגם הנכס׳
אבל גוסס שיש לו כח ודעת להק׳
שלו מה איכפת לן שהוא חשוב
כה״ג (יבמות פ )/בן שמונה ר
מעשה עד שיהא בן עשרים יא<
עשרים איגלאי מילתא דהי׳ נפל וי
אף שיש לו דעת ונכסים וטעמו
תרנט) ובם׳ אע״פ דף נ״ט .בי
ידי לעושיהן לכי n
מי איכא דהשתא לא חייל ולבתר
ובמסקנא משני שאני קונמות דקז
מידי שעבוד אי הכי ניהול מה׳
רבנן לשעבודא דבעל ,והק׳ הר״ן

קצב

קובץ

בבא קפא

תלוי בחלות הקנין ,דאפילו לא אמר רוצה אני
דלא קנה מ״מ איכא לאו דלא תחמוד וא״כ לא
שייך לומר בכה״ג לומר לא מחני.
קב) רש״י ד״ה מירחו וכר שעשאן בגורן
הוקמו .והנה הא דזנשאן בגורן הוקבעו,
מפורש בסוטה מ״ג דאינו אלא מדרבנן ,והא
דלא מהני הפקר לאחרי שכבר נתחייב הוא
מדאורייתא ,ושמא י״ל לפי מה שצידד הר״ש
ספ״ק דפאה ,דבמירחו קודם ראית פני הבית
ואח״ב הפקירו חייב מדרבנן ,ומפרש רש״י
דהכא מיירי קודם ראית פני הבית ,וע״ב כתב
דהוא מטעמא דעשאן גורן ואף דבסוטה פירש״י
דהעני עשאן גורן ,והכא מפרש דקאי על
בעה״ב ,אפשר דס״ל לרש״י דתרווייהו איתנהו
בכלל עשאן גורן.
קג) תוד״ה מירחו וכר היה הכל שלו .ומוכח
מדבריהם דליכא ממון עניים קודם הפרשה,
ובפ״ח דפאה מבואר ,דמשניכרו העוללות אין
יכול להקדישן ,דאין אדם מקדיש דבר שאינו
שלו ,ואפשר לומר דשאני עוללות שהן ,
כמופרשין כיון שניכרין שהן עוללות ,והנה
משמע מלשון תוס׳ דע״י הפרשה נעשה הפארI ,
ממון עניים ,ולעיל ס״ו גבי ראשית הגז כ׳ דלא
שייכא ביה הפרשה ,והטעם נראה משום דאין
בהן קדושה כמו בתרומה ,ולכאורה הטעם הזה
שייך גם בפאר .דאין בה קדושה ולא שייכא
ביה הפרשה ,והא דפאה מיפטרא ממעשר היינו
לאחר שזכו בה העניים ,אבל מלשונם משמע
דנעשית ממון עניים בהפרשה ועיין בתום׳ רע״א
פ״ד דפאה אות נ״ם
קד) ע"□ איקרי כאן עושה מעשה עמך.
הנה הכא איירי בגזלן שרוב עסקו בכך ,כמ״ש
בתוס׳ וע״כ לא הוי עושה מעשה עמך ,אבל
אילו גזל פעם אחד באקראי י״ל דמיקרי עושה
מעשה עמך ,אבל מהא דפריך ביבמות כ״ב
גבי ממזר דזזייב בקללת אביו ,והא אינו עושה
מעשה עמך ,ומאי רומיא הא אפשר דלא בא על
הערוד ,רק פעם אחד באקראי ,ומוכח דגם
בכה״ג מיקרי אינו עושה מעשה עמך ,והטעם
כיון דבידו לחזור בתשובה ואינו חוזר תו לא
הוי אקראי ,וכן כתב בספר יראים במצות הלואת
אביון סי׳ קנ״ו ,והביא ראיה מהא דונקלה אחיך,

שעורים

כיון שנקלה הוא כאחיך ,אבל קודם שנקלה אינו
כאחיך ,אף שלא עבר אלא פעם אחד ,וזה
דלא כמ״ש בש״ך יו״ד ריש סי׳ רנ״א ,ולסי״ז
הא דמותר לשנאתו כשראה בו דבר ערוד— .
פסחים קי״ג — הטעם משום דיצא מכלל עמיתך
ואחיך ,אבל בתום׳ שם כתבו ,דאינו מותר
לשנאתו רק בשביל העבירה שעשה ,ואם יהיה
לו עליו שנאה אחרת עובר בלא תשנא ,ומוכח
דהוא בכלל אחיך ,אלא דגם באחיך לא אסרה
תורה לשנאתו בשביל דבר ערוד? ובס׳ חפץ
חיים כלל ד׳ סעיף ד׳ הקשה מדברי ר״י בשע״ת
דאסור להכלימו ,ומ״ש דמותר לשנאתו ,וכתב
לחלק דלהרע לו בידים המיר יותר ,משנאה
שבלב ,ואינו נראה לחלק בזה דאי נימא דמותר
לשנאתו מפני שיצא מכלל אחיך ,ה״ד .דאינו
בכלל עמיתך עם שאתך בתורה ומצות ,ולדעת
ספר יראים באמת מותר גם להכלימו ,אלא
דדעת ר״י כמ״ש בתום׳ הנ״ל ,דגם לענין שנאה
הוא בכלל אחיך ,אלא שלא אסרה תורד .רק
שנאת חנם .היינו שלא בשביל דבר ערוזע
קי!) ובלאו דלא יוסיף כתב בספר יראים
דעבריין לעבירה אחת מותר להכותו ,דקיי״ל
כמ״ד ,סנהדרין פ״ה ,מקשינן הכאה לקללה.
ומבואר שם בדבריו דכיון דליכא איסורא להכותו
ה״ה דאינו חייב לשלם אם חבל בו ,והקשה מהא
דתנן אדם באדם משלם במותר נזק שלם,
ואמאי שני חייב לשלם הא הראשון רשע הוא
שעבר בלאו דלא יוסיף ,ותירץ דמיירי שחבל
בשוגג שלא נעשה ראשון רשע ,אלא דצ״ע
דכיון דיצא מכלל עמיתך ,א״כ אפילו למ״ד דלא
מקשינן הכאה לקללה ,ג״כ לא יתחייב בחובל,
דנבי תשלומי הבלה כתיב ואיש כי יתן מום
בעמיתו ,ומ״ש מאונאת דברים דמותר להונותו
משום דאינו בכלל עמיתך כמ״ש ביראים שם,
והוא לכו״ע ואינו תלוי בהא דמקשינן הכאה
לקללוע
קו) מ״ש ביראים דבאינו עושה מעשה עמך,
כיון דמותר לחבול בו ליכא גם חיוב תשלומין.
ומבואר דס״ל דחיוב תשלומין תלוי באיסור
החבלה ,ולפי״ז נראה דה״ה בנזקי ממון ,אם
מותר להזיק ליכא חיוב תשלומין ,דמ״ל חבל
בגופו מ״ל חבל בממונו ,יאין להקשות דא״ב

ז־׳י

V

קובץ

בבא קמא

גרדף ששיבר את הכלים אמאי חייב ,הא מותר
לו לשבור משום פיקו״נ ,זו אינה קושיא,
דדוקא ודכא דההיתר הוא מצד הנחבל והניזק
דאם גופו מותר ממונו לא כ״ש אבל בנרדף
דההיתר הוא בשביל פיקו״ג ולענין חיוב תשלומין
הא ליכא פיקו״ג לפוטרו ,מיהו בחידושי הר״ן —
סנהדרין פ״ה — דעתו ,דגם באינו עושה מעשה
עמך איכא חיוב תשלומין וע״ע רש״י גיטין כ״א
ע״ב_________ .
קז) דף צ״ה :מי מסלקינן ליה בדמי מסלקינן
או מבשרא שקיל .אם נפרש טעם הספק אם יש
לו בגוף השבח ,או שאין לו רק חוב ממון על
הנגזל ,תיקשי דא״כ לא שייך לומר בזה ,מה
מכר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו לפירוש
תום׳ דפשטינן דמסלקינן ליה בדמי ,וצ״ל דזה
פשיטא דיש לו בגוף השבח אלא דכיון דא״א
ליטול את השבח מהחפץ והחפץ שייך לאחר
מסלקינן ליה בדמי ,כמו בבכור לפשוט דיש
לפשוט חלק בגוף השבח ,ומ״מ מסלקינן ליה
בדמי משום דעיקר השדה שייך לבכור ,וכ״ז
הוא לפירוש תוס׳ אבל ר״ח פירש דפשטינן
מדשמואל ,דדוקא שלשה שמין להן ולא בגזלן,
ולזה הסכים בהשגות הראב״ד וטעם ד״ז צ״ע,
דודאי אין קנינו של גזלן בהשבח יותר מקנינו
של היורש הפשוט.
קח) דף צ״ו .השביח לוקח מהו .ע״כ מיירי
קודם יאוש דאי לאחר יאוש קנה לוקח מדאוריי׳
ביאוש ושינוי רשות ,ומ״מ קאמר ,מה מכר
ראשון וכוי ,וקשה לשיטת הרמב״ם ,דקודם
יאוש אין השבח לגזלן ,ובביאור הגר״א כתב
מפני קושיא זאת דט״ס הוא בדברי הרמב״ם,
אבל המאירי — הובא בשיטה — הרגיש בקושיא
זאת וכתב לתרץ :ולדעת גדולי המחברים כל
שנתיאשו הבעלים ,אעפ״י שלא נשתנית זכה
הגזלן בשבח וכו׳ מפני תקנת השבים ,מעתה
אף אם לא נתיאשו אם נשתנית הרשות הדין
כן ,ששינוי רשות בלא יאוש ויאוש בלא שינוי
רשות אחד הם.
קט) האי מאן דגזל דיקלא מחבריה וקטליה
וכר .מכאן מוכח דאם הגדלה והשינוי באין
כאחד קונה בשינוי דהא קודם דקטליה ליכא
גדלה במחובר לקרקע ,וכן מוכת מהא דס״ל
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לר״מ גבי לצבוע לו אדום וצבעו שחור דקונה
בשינוי ,והתם בשעת הגבהה לא נעשה גזלן
דמעביר על דעתו של בעה״ב ,ואז באין הגדלה
והשינוי כאחת ,ושמא יש לדחות ,דמיד שהתחילה
לצבוע ,אף שעדיין לא נשתנתה עד גמר הצביעה
מ״מ תיכף נעשה גזלן ,דמעביר על דעת ביעה״ב,
ועיין שממ״ק ב״מ ע״ח בשם ריטב״א.
קי) תוד״ה הא דמסיק ביה וכו׳ בשבח
לקוחות .והיינו דבת אשתו גובה מלקוחות וזה
מבואר במתניתין ריש פ׳ הנושא — כתובות
ק״א — ומה שהובא לעיל בתום׳ דבן אשתו ובת
אשתו גובין מן המתוררין ,פריך לה בגיטין נ״א
ומשני עיי״ש.
קיא) בא״ד .גובה מיתומים משום דכרעייהו
דאבוה נינהו .לכאורה משמעות לשון זה דהוא
מדאורייתא אבל א״א לפרש כן ,דהא בלא
שיעבוד נכסים אין גובין מיתמי כמו מלקוחות,
וע״כ כונתם ,דמפני טעם זה חלקו חכמים בין
יתומים ללקוחות ,והוא מדרבנן ,וכן מפורש
בדברי תום׳ — בכורות נ״ב — "ומשום נעילת
דלת צריך לתקן שיגבה מהן השבח יותר
ממקבל מתנה ,דלא שייך לאב" אבל התינח לחד
לישנא דרב פפא ,דמלוה ע״ס גובה מיתומים גם
למ״ד שיעבודא לאו דאורייתא ,וחזינן דמדרבנן
יש חילוק בין יתומים ללקוחות אבל לאידך
לישנא מע״פ אין גובה גם מיתמי כמו מלקוחות
אי שיעבודא לאו דאורייתא ,ולא מהני טעמא
דכרעייהו דאבוה נינהו.
קיב) ע״ב .ה״ה לנחלקה התיומת דפסול וה״ה
דהוי שינוי .פרק לולב הגזול ל״ג ,הדס
שענביו מרובין מעליו פסול ואם מיעטן כשר.
ואין ממעטין אותו ביו״ט ,וכתב שם ריב״א
דאסור לתקן מדאורייתא ,והיינו משום מכה
בפטיש דנעשה כלי חדש מה שהוכשר למצוה,
ולפי״ז אפשר לפרש כאן דהשנוי _ הוא מה
שנפסל והוי כנשבר הכלי ,אבל תיקשי מ״ש
אוזן בקרבן דנפסל להקרבה ומ״מ לא
הוי שינוי ,ע״ב צריך לפרש דאין השינוי מפני
הפסול ,אלא להיפוך דהפסול הוא מפני שנשתנה
מברייתו ואילו לא היה שינוי בכך לא היה
נפסל.

מכות פרק ב
לתי״ט שמוסיפי׳ ה( ,י׳ ודוק לשון הזהב של רשיי שכתב וז״ל ופי,
נשל שהשיל הכחל ומ״ש נישל ני״ני׳נ ללסד הקריאה ולס
■סנמצא בפסחים (לףכיו ע״ב) דנתי ,ענד וקרינן עונד איימי
 אז ה״א וכו ,ק׳ דהא אינו נחסע<בד מא מהדגוש •
באמצע תיבה ולא בסופה W°p. :מן היסוד זכו׳ אין יסור
לדבר זה ני אם הוא מנחי לא ירד הנפעל הוא נודע נוסף ואם
מנחי עיין ו׳הנפעל הוא נכון ואס מנחילמ״ד ה״א הנפעל הוא
נגלה:

ר

ברייתא דספרי משוס תירוצא דת כהנא שעליו בנה התיי«
בכינו אבל אינו מוכרח רהאקי״ל דאשיטילא סמטנן:
ך תי״ט סד״ה לשלש וט׳והמ״ל ונו׳ צ"נדהגמ׳מייתי
מילתא אליבא דנ״ע מםא°כ נדסוף פרקיו
דאינא פליגתא ולמ״ד לא היו מעלים שכר ללוי׳ליכא נסקותא:

ךק

חח אע״ג דאצשריןפי זה למאי דתנן בשלהי פרקין
ללדתותי שמעי׳ מיטה האי דהכא יליף לה
מוזה דבר וההיא דסוףהפרקילמוד מיתור חלת הרוצח ודון
דמש״ה לא נאמר וזה דברו דהוה קאי ארוצח דסוף פ׳ דלעיל
תייט ד״ה ומוסרים ונו׳ דכשמקדימין ונו׳ השעם הוא ט
מסתמא ההורג שוגג נבהל ומהר מיד לנום ולא ישלו
מאי לילךלב״ר לשיתנו לעב׳ ת״ח כי (יפחד) להתעכב ושעם
שכתב התי״ס אינו לשבח כי אפי׳ לא יוכלו להחליש וכו'יתרו בו
דהי״ל כרבי יוחנן התראת ספק שמה התראה ונדכתב הומנ״ם
פי/מה״ס :ד״ח רמ״אונו׳אףונו׳נילדעתני׳דייק׳סנר

לרשות סי ,הרמב״ם שזרק למקום שאין דרך בני
אדסלשבת שם כאותה שעה אלא ע״י זרות

אם

וכו ,נביק דף ל״ג זיל התו׳ והוציא
בחקרה ע״ע■
הלז זכו' לא דמי להיו תחתיו כריס וכסתות ובא א ,וסילקן דאין
־לו לחשוב שיסלקוהכרי ,וישברו הכלים ס״א דנגמרא גרס׳’
והוציא וט':
רשות וכו ,נר ,דכתב כן לומ׳ דלא קבעיא נחצר
•וה״קל״מ שצריכים הת״ח להיות עמי לשמרו אצא גס היא יציל
שאין דלתותיה בעולות דהוי דומיא (דיער) אלא
אפי ,שדלתותיה־נעולות די לו נרשות נע״ה:
עצמו בדברי תחנונים לזמר שלא;היה מזיד:
דיה הלז נמצא׳נט ,גס נכא ולא יגע ולא מצאט יס
תי״ט
ן להשיבו מהרי״א מדייק בזה הפסוק שנא׳והיה לנום
שמה כל רוצח הרי שכולם נסים שמה &׳׳מ תלת
דומה! ממש הנער הלז נזנריה ב׳ ונכונים דברי
א׳ שיקדים לעיר מקלשו טו ן שמצווים להשיבו ב׳ שתה״ה השבה
י הבחור שכתב שחלת הלזהיתמו ההוא :ע״ש הלהוט'
גגס הר״ג גורס כן וכדאית* נחי 3גמ׳ דידו :ריח הרי וכו ■ ,סעליא בלוית ב׳ ת״ח ג ,שיחזירוהו שם ועל כל א׳מייתי קרא:
־ מחנקי׳ וט׳ ו"להתו׳שסמזנמצא נידו קא-אמינאתיידבסועה
תי"נז ד״המתחילה זכז׳זטוט׳ ערבים עלי דברי חברי
פ ,עגלה דרשי׳ כי ימצא חלל פרע למצוי ופמרי׳עיר שרונה טי׳
מהרייא ז׳ ל לאלו מהאי קרא לא אריא כ״כ דטלחא
והוי
( ,ואין שס פ׳ אחר נהאי דונמצא) י״ל דהתס כתיב באדמה
דה”קקראזט יהיה איש שונא וגו׳ שיתרו בו שיהרג ישיגום
ושלחו זקני וגו ׳אבל דברי הרב אבוהב ז״להס ממשפשעהש'
• נחו בידו (דהכא)אנתיק,לדרשי,בפ,נתראדערכיןגטנתי
בקרוב
ערי חומה ומצא פר ,למצוי שלא ימטר ברחוק ויגאל
ובמטו אני מוסיף מאי דכתי׳בתריה וזה לבר הרוצח אשר ינוס
וי״ל בדפי ,נקונס׳רהנא מרימי דקרא פי׳ דברי התו׳דמעיקרא
שמה זחי גו ׳ לאפזקי אחר שנס ולא יחיה ודוק  :ד״ח וא׳וכז *
הרמב״ס וכו׳ הרמנ״ס מוסיף עוד כשיארע בז מוס ולס״ז שעבר
ס״דימ״ש הגמרא מונמצא בידו קחמיגא ר״למדנתיב בימ
ממשיחתוקאיגס לבעל מוס וז״ל הרמב״ס בס״ז מה' רוצח א*
דפו־ש״י בחומש ונמצא בילו כבר קודם מכירה וזה צא איצערין
קרא לאמרו האב אלא במי שאינו בידו אלא בשעת חכירה והיינו
הכ״ג המשוח בשמן המשחה וא׳המרובה בגדים זא׳הנ״ג העובר
פרש למצוי השתא שהוא בנו וה״נ באדמה שסתמה רובה ישראל
וא׳הכהן שעגרכל א׳ מארבעתם שמתו מחזיר את הרוצחע״ס
•השתא היא רובה גויס זע״ז הקשו מערכין לחין שוסמלויבהני
׳וראוי לדקדקמי הוא הכהן העובד זכי שנים הראשונים אינם
מובדי׳־ונר׳שכק העובד הוא שאירע ליקרי שראזי הוא לעבוד
חזרו תו׳מס״ל שלהם ותירצו כפ״ה דמחמת ריבוי דורש
תרי
_
צפרש וה״נ ים ריבוי אחר בערכין לפרש וע״זכחב החי״ש שתו׳נשישהר ומן שעבר הוא בעלמזסקבוע שאינו יכול לעבוד עוד
לא כתבוהתס הך דהכא לוח ׳מנ״ל לדרוש פרש מסוס דיש למק
ואל יקשהיזמרו כל א׳ מארבעתן ו3גמ ׳ לא אשכחנא אלא תלת
ני הא דנתבו בההיא דערטן־דיש איזה ריבוי ואין לחלק נין מצוי
כהניבקרו :דיה משנגמר זכו׳ ותימא זנו ׳ הי״ללשייוע
לכתובד:ריהגמ׳ דאמרינן דילמ׳האי דגלה איכפר ציה האי
רשות וכו׳ לחתני וט׳ ק׳דתנא אקרא
לממציא וט׳:
־דלאג^לא ומשני מידי גלות מיכפר מיתת כ״ג שכפרת ע?כ
קאי דיער יש רשות לניוק ולמזיק והראיה דמעיקרא לא תט
אלא אס ים רשות לניזק לחוד דלמזי׳-פשישא דיש לו רשות
ובזה סיה מתורץ הכל ט תמיהתו אין הגת׳נ^לה אותה על לב
דלאאמר אלא בלשון דילחא והמעס חשז׳-לההיא דבן סורר היא
ושליח ונו׳ יותר נ ה"גכח ומגדל
דחצרו תגן
משם דירדה תורה לסוף דעתו ו^ילהקפת זקן התחתון לא
' עוז וק׳דהיונןבשלהימנילתין הוסיף לו רציעה א ׳ה"! גולה <י*ל
דהתס איירי דשעי במניינא וכדכתב שס הר״ב דאי לא שעה
מציאתו מזו האומדנא אבל בהן* שוגג הסבר׳ אינה תמוהה
לצא סליק דעתי׳מעיקרא דףאגלות חכפר ומש״ה בעי מעמא
מזיי הוא ואינו גולה ובהט תיירי הראצ״ד דהיינו דאמדוהז
למנ׳ע דנגמ* דמגחר^ח גלי דילחא דצריך לגלות להתכפר
■ לי״ח והוא הוסיף רצועה א׳ דסובר דמשוס הכאה א׳ לא ימות:
פי׳ אפי׳ יודע שמכהו דומיא דרישא אלא דממרך וכדאמר 3עלמא ג^ששרח עין ימשני דלא משי׳ ביה משום
ן
ללמוד אומנות והוא יודע כבר אומנות אחרת  /מרת ר^ל(ח ^,אבו תו' דא״כ הי״ל לרחסנא למיקז זמנא
צגלזתיה :מש ק ו וט ,זה הק״ו היה בסיד מעיקרא אכל
כני משמע מהגח׳ והבן גולה ע״י האב דסר״א טון דאפילו על
סט׳החייבמיתהטקעליהלא ליסגי ליה נגלית וגס לזה יש ן ל$י חאי ד״רז הגה ׳דטעחא משוס למיתת כהן גדול משחת
>גילוי בגמראע״ע\ :םר*ה .קקחעל(ט׳דדחילה־להאר
מר סמי שלא גלה עדיין דלטלם מכפרת
•הממה; .
\
«1רי וכו׳ אדרבא עמר נכת למלות מלומ ,דהרסבים מי
'לעדות\

« החלב
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קול

הרמ״ז

יבמות פרק ב

ד״ה אלמנה וכו׳ כיאה ראשונה וכו?

ריג

טעם זה נאמר בגמרא (כ ».דוקא

על אלמנה מן האירוסין ,דליכא אלא לאו דאלמנה ,והיה ראוי דייתי
עשה דיבום ולדחי לא תעשה ,ולכן אמרינן דגזרו וכר ,וה״ה לכל חייבי
לאוין ,אבל לאלמנה מהנשואין לא צריך האי טעמא ,דאית בה אף עשה

דבתולה ואין עשה דוחה לא תעשה ועשה.

משנה ה

וחייב על מכתו וכר.

־־־

הא דלא סגי למתני בנו לכל דבר ,לדיוקי דדוקא

בעשה תשובה חייב ,אבל אם לא עשה תשובה חיובא ליכא אבל
איסורא איכא ,וכ״כ הרי״ף (סי־ יט> והרמב״ם <הל־ ממרים ם־ה הי״ב .פ״ו הי״א)
והרא״ש (סי׳  .0והטור יר׳ד סי׳ ר״מ הקשה ממ״ש בפרק איזהו נשך (סכ.ב.
לפנינו בטור ציינו ב״ק צד.ב> גבי רבית ,קרי כאן ונשיא בעמך וכר ,והב״י
תירץ בחילוק דחסרון כים שאני ,ע״ש .ולי נראה לחלק בין מחיים ובין
לאחר מיתה .וכן מצאתי לבעל לחם משנה (ם־־ו מהל־ ממרים הי־א) ע-ע .ומ״ש

התם מדנשיא בעמך פירוש אין איסור ודאי כיון שהוא מת ,ודו־׳ק .ועוד י״ל
דשאני התם דהאב גרם ביזוי זה ולא חס עליו ולגבי דידיה לא מקרי ביזוי,
וכש״ב דכאן הביזוי הוא בשב ואל תעשה וזה מותר אם הוא רשע ,ומ״ש
הרמב״ם הוא בקום ועשה.
-

הרע״ב ד״ה שפחה וכר כי הסיר וכו?

פי׳ דלא כתיב כי יסירו את

בניך ,דהוה קאי אבנך ובתך.

תי׳ט ד״ה מי שיש וכר כשר וכו? לא
מי) .דכיון דעיקר טעם הזיקה הוא משום דאתי עשה ודחי לא תעשה ,מה לי

ירדתי לסוף דעתם (תוס־ כב.א ד־־ה

הכי או הכי.

מזקק נמי וכו?

אף זה תשובה לקושית התום־ (שם> .דשנאו כאן להסמיכו
לטעמא דבנו פוטרו וכר.

ד״ה ומן הנכרית וכר כרבי שמעון דדריש וכו? נראה לי ליישב הכל
כמו שאמרו בדס-ח ע״ב דקדושין ,דלרבנן נפקא להו לכל המסירים
מדרשא (דברים נא.טו> .דכי תהיין לאיש שתי נשים וילדו לו ,כל היכא
דקרינן ביה כי תהיינה קרינן ביה וילדו לו ,וכ״כ התום׳ (כג,א ד־־ה מאן).
דסוגיין דהכא משונה מהתם .ואם כן כפי האמת אין זה (דברים ז,ב) כי יסיר,
בשבעה אומות לבד אלא בכל הגוים ,ומשום דכי יסיר הוא יתור נסיב ליה
הר-ב כיון דקושטא הכי .ותו דעיקר דברי הר״ב הוא מדרשא דבנך הבא

מבתך דוקא קרוי בנך ,ואף לרבי שמעון איצטריך.
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קצות החושן חושן משפט סימן א

(ז) ואם יאמר הניזק .דע דבשו״ע כאן אינו מחלק בין דיני קנסות ממש ושאר גזילות וחבלות וכל מילי דלא שכיח
ולית ביה חסרון כיס ,אבל ההבדל מבואר דממון ממש אע״ג דלא דיינינן ליה בזמן הזה כיון דלא שכיחי ולית ביה
חסרון כיס מ״מ לצאת ידי שמים הוא בעצמו צריך לשלם וגזלן הוא אם אינו משלם ,אבל קנס ממש לא שייך בהו דינא
רשמים משום רכל דיני קנסות אין הדבר תלוי רק אשר ירשיעון אלהים (שמות כב ,ח) ואם אין הב״ד דנין אותו לא שייך
בהו דינא רשמים.
וכן איתא בירושלמי סוף פ״ג דכתובות (ה״י) מהו שיאמרו לו צא ידי שמים ,נשמעינה מן הדא מעשה ברבן גמליאל
שהפיל שן טבי עבדו אתא גבי רבי יהושע אמר טבי עבדי מצאתי עילה לשחררו ,אמר לו ומה בידך ואין קנסות אלא
בב״ד ובעדים ,ויאמרו לו צא ידי שמים [וכו׳] ע״כ .ומבואר מזה דאפילו מודה בקנס ואח״ב באו עדים פטור ואפילו
לצאת ידי שמים ואפילו תפס ,דהא התם העבד מוחזק בעצמו .וכן כתבו תוס׳ בכתובות דף ל״ג (ע״ב) ד״ה לאו משום
דלא מחייב ז״ל ,אע״ג דהכא אפילו לצאת ידי שמים אינו חייב ,דדוקא בממון הוא דאמר רבא בפרק השוכר את
הפועלים (ב״מ צא ,א) אתנן אסרה תורה אפילו בא על אמו דמחייב בבא לצאת ידי שמיס^אבל קנס לא מחייב אלא על
פי ב״ד כדאמרינן (ב״ק סד ,ב) אשר ירשיעון אלקים פרט למרשיע את עצמו וכו׳ .אבל גבי ממון אע״ג דלא שכיחי ולית
ביה חסרון כיס דאין הב״ד דנין אותו עכשיו_אבל הוא גזלן אם אינו משלם ,דלא איברי סהדי אלא לשקרי (קידושין סה,
"
v
'
ב) וב״ד אין צריך אלא להציל את עשוק מיד עושקו:
’ {יד

בר-אילן** •
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זכרון לראשונים
הגאון רבי גרשון קובלענץ מזיא זצ״ל
מדייני מק ומח״ס שו״ת קרית חנה

חידושים וביאורים בהלכות פסח
הגאק רבי גרשון ב״ר משה יצחק קובלענץ מזיא וצ״ל ,מגדולי הדיינים שבעיר מק .שימש

במחיצתו של הגאון בעל השבות יעקב .ולאחר פטירתו בשנת תצ״ח ,שימש במחיצתו של הגאק בעל
פני יהושע עד לעזיבתו לפרנקפורט בשנת תק״ב .להערכה רבה זכה מגדולי הדור ,וכבר בצעירותו

 . ..מראשית היכרותו עם הגאון בעל שבו״י ,אנו מוצאים שכותב אליו :מלא ברכת ה׳ ,נפשו תדושן וכו׳,

ה״ה חד מהבורא קדישין ,הלא ינום ולא ישן ,קנקן חדתא מלא עתיק וישן נושן ,האלוף התורני הר״ר
גרשון נ״י כאור הבהיר וכו׳ .כמוהו גם הגאץ גאב״ד אה״ו בעל כנסת יחזקאל עמו בא בכתובים ,פונה
אליו בזה״ל :האלוף התורני ,עדינו העצני ,תחכמוני ,דיין מצויני ,מוהר״ר גרשק נר״ו .ושוב במקום
אחר כותב ביחס אליו :אמנם ראיתי מהרג״ק פלפל בחכמה יתרה בחריפות ובקיאות ,ממש חיפש

אחר כל המקומות ,ממש לא הניח לנו סדק מלא מחט וכו׳ .דברים שללא ספק מעידים על התייחסות

רבת השיבות והערכה ,מצד השורה הראשונה של גדולי הדור לאישיותו של רבי גרשון.
פרטים לתולדות חייו כמעט ולא נמצאו ,ומהמעט שניתן לדלות מבין השיטין שבספרו שו״ת

קרית חנה ,נראה שאת עיקר תלמודו עשה בכוחות עצמו ,בהיותו עוסק בתורה ביגיעה ובמסירות
נפש ומתוך הדחק ,והיא שעמדה לו לעלות בתורה ובהוראה לגבהים ,וטרם היותו בן עשרים

וחמש ,הספיק לסיים חיבור על כל חלק אורח חיים .כמו כן אנו פוגשים בו כשבא במו״ם של

הלכה בכתובים עם גדולי דורו ,ותשובותיו כמו גם תשובותיהם באו לדפוס בספריהם
המפורסמים ,כמו שבות יעקב ,כנסת יחזקאל ,פני יהושע ואחרים ,שלאחר מכן קובצו בחלקם

לספר התשובות שפרסם בנו הג״ר יעקב בשם קרית חנה.

כדיין בעל שיעור קומה משכמו ומעלה ,שימש בבית הדין דקהילת מיץ שהיתה עיר קדומה
מלאה חכמים וסופרים ,והתפרסמה בגדולי הדור שכהנו בה ברבנות ,כך שכל דיני התורה
ובעיקר אותם שהרב אב״ד הסתלק משיקוליו מליטול בהם חלק ,הועברו להכרעתו .לצד

בקיאותו המופלגת ועוצם חריפותו המיתמצות בסוגיות הנדונות בתשובותיו .מזדקרות מאליהן

מידותיו הנאצלות ,ענוותנותו המפליאה ,והתבטלותו לגדולי הדור לעיתים עד כדי תמהק .ועם
זאת תקיף בדעתו בהיותו בדין בעניני הלכה .במסה קצר אך עמוק וחריף ,בא הוא בחשבון עם

בני דורו ,ונותן ביטוי להשקפתו הבהירה והחד משמעית על מצב לימוד התורה בדורו ,ולא חת

מלהביע את דעתו בלשון נחרצת על מצבו הירוד של הדור ,ובשבט לשונו מגלה את חרפתם של
אי אלו מנהיגים בעם ,שלדעתו סטו מן המסילה המסורה לנו מדור לדור.
כסי שמספר בהקדמה הנדפסת בראש הספר הנ״ל ,הכין חיבור על טור אורח חיים ,כשהוא
מתעתד להמשיך בחיבור על יתר חלקי הטור ,וששמו הכולל של החיבור יקרא קרית ארבע .אך

לא זכינו לכך ,ולא הגיע לדינו ,וקשה לדעת אם אק זכה להשלים חפצו .רבי גרשק הסתלק

בראשית שנות הח״ק ,ובנו ר׳ יעקב שהיה מופלג בתורה ומתלמידי הג״ר שמואל הילמן גאב״ד
מנהיים ,ערך חלק מתשובותיו ,ונדפסו בשם קרית חנה ,שם שיועד ע״י אביו כשם הפרטי של

חלק או״ח מספרו הגדול הנ״ל ,במיץ בשנת תקמ״ה.

מוריה ,שנה עשרים /גליון ה—ז (רלג—רלהא ניסן תשנ״ה
מוריה  -קיג (שנה כ ה-ז) ירחון תורני  -מכון ירושלים עמוד מס (19הת־פס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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ידושים וביאורים בהלכות פסח
>?•׳!«?:
הגיע לידינו צילום של חיבורו הגדול בכת״י ,הכולל חידושים על הטור וב״י והמגינים,

ורגלים לדבר שהוא אכן החיבור עליו מספר בהקדמה הנוכרת ,שכנראה היא גם ההקדמה אותה
יעד לחיבור זה ,אלא שבנו שלא היו בידיו אמצעים להדפיסו ,וברצותו לכבדו במותו החליט
להדפיס את קובץ השו״ת בצירוף ההקדמה .החיבור שלפנינו מיוסד על דברי הטור והב״י ,ותוך

ליבק דבריהם עובר לעסוק בדברי המג״א והט״ז בעומק העיון והסברא.
תודה ויקר לידידנו הרב יצחק בן ציון וואלף שליט״א שמגנוי ספרייתו נמסר לנו הצילום,

ולרב חיים יצחק פרוש שליט״א שטרח בענין והמציא לנו את הדברים ,ייש״כ לרב שרגא
גינסברגר שליט״א חבר מערכת מפעל "שלחן ערוך השלם" אשר בשלוחת "מכון ירושלים"
כחולץ ,שערך את הכתבים המשולבים בע״ה בכרכי "שלחן ערוך השלם" ,במסגרת זו מפרסמים
אנו קטעים מהחידושים להלכות פסח.
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סימן תעד
ב״י ד״ה ומ״ש כיון .ומ״ש כיון שאין לו כוס לברך עליו וכו׳ דמשמע שאם לא היה לו כוס
לברכת המוץ היה צריך לברך על כוס שגי וכו׳ .וצ״ע דהא אם אין לו רק שני כוסות מברך על
הכוס שני ברכת המזון דעדיף טפי ,דיש אומרים דברכת המזון טעונה כוס ואין לברכו בלי
כוס ,וכ״כ המ״א ריש סימן תפ״ג .וכבר הארכתי בתשובה שכתבתי על זה בסוף הספר.

סימן תעה
ב״י ומ״ש רבינו שמברך .ומ״ש רבינו שמברך על אכילת מצה וכן מה שכתב לקמן שמברך
על אכילת מרור וכו׳ .ועיין לעיל [ריש] סימן תל״ב ומה שכתבתי שם ,גם הבאתי שם דברי
הב״י ביו״ד סימן ש״ה [ד״ה ובשעה] ע״ש שהארכתי ודו״ק.
שס ד״ה כתב רבינו[ .כתב רב עמרם] ויברך המוציא ויטבל בחרוסת ויאכל וכן כתב
הרמב״ם [חמץ ומצה ח ,ח] וכו׳ אעפ״י שמדברי הרמב״ם נראה דעל כזית דאכילת מצה
קאמר דמבטל בחרוסת ולא אכזיח דהמוציא ,לא דק רבינו וכו׳ .ונראה לי דרכינו דק בלשונו,
דכתב ויברך המוציא ויטבל בחרוסת .ואם קאי על פרוסת המוציא הא הוי הטיבול הפסק בין
ברכה לאכילה .וכן הקשה המ״א בסימן תע״ב ס״ק י״ט .ועיי״ש מה שכתבתי קצת ישוב על
מוריה ,שנה עשרים ,גליון ה—ז (רלג—רלה) ,ניסן וזשנ״ה
מוריה  -קיג (שנה כ ה-ז) ירחון תורני  -מכון ירושלים עמוד מס (20הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ג׳ו<\0
 /tj/V Jג׳^יץ/׳ י <pl£,/חוו ,סי'
!

b

^<ג?

?0

ז?

ן

2 ■nV

׳</,? )2־<_ ׳׳ Iי^ג׳ ...

ספר
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והוא שו״ת שחיבר הרבני המנוח מ1ה*רר גרשון קלבלענץ זצ״ל

י׳י

מד,עי רבה דק*ק מיץ

יע״א

הובא לבית הדפוס עיי בנו התורני בה׳רר

יעקב קרבלעגץ י״ץ

אח־יו
,
'
בדפוס שהוקם לי ר' געטשליק 'שפייאר סנלמסארלואי
|HM«7

 .שמש ונאצון דק ק הנ׳ל

ברשיון אדונינו.המלך האדיר והמטיב ;לואי ששה עשר ירה

׳■‘,׳»?»• .

•י י־־יז

.

<^׳;• V.-' .

רריייד
1

1

וזזאנצי'ק<^ד־ה

(««כודו של היע ״״.י,״ מ> 11' -

מ

0

ם ר י

לפרט זאת עבודת |כני הגמטז^דיה הלאומית.
ea

מזיא ,גרשון בן יצחק זליגמאן משה עמוד מס  1הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

;?

t

?11

קרית

שאלה בא כב

חנה

כג

מאבימלך לזמנו ותצפנו שלשה או ארבע חלשי׳ גס לענין הזק שצריך אומר לנזק כראי׳ בש’ס ופוסק"'
סה שאי׳ במהרי* ל ה״ל י״ע שאשת היר מישיל אך לא לכל טלחייהונדמיהו ונעשה מעשה לכאורה
היליד לסיףייאחזד׳ אחר שנסע בעלה ללמודו הכל ענתה על לעתי ראפי בניזוק התלמיד הקען
העידו מרוב צניעת׳ שלא זנחה א״כ מוכח שאש תהי מאחרים (א״א .לאשחלומי סינייהו חייב המלמד•
ע״נ ובעיני קשה להביא ראי׳ ממעשה כה/שנשי׳ בנזקו וא״כ כ’ש בנזק רילי׳ כדאי־ במס ב״ק דף
דעתן קלות ומעשה דנרורי׳.יוכיח ועוד דלמא י׳גנלבאלא דאזיק תורא דשואללתוראדסשאיל
נאנסה ואפ״הלא הגילה לבעלה פןתחגנה עליו וכי׳ וטעמא ליהי׳ חייב בנזקי התלמיד קטן הוא
ובאמת מותרת לו כאשת ישראל שנאנסה ואפי׳ מהאי טעמאסמאי דאי’ בטור י״ 7סי׳רס״ז וללמוד
הגידה לו מי יפרסם לאחרים ואי משום הולד לקטני׳ שרי אפי׳ בשכר משוס שכר שימור והוא
שהוא ממזר זדלמא יערב בישראל לממזר דלא בש״ס דנדרי׳ וכן הוא במור י״ד סי' רכ״א גני
ידעי לא חיי ולמה לה לגלות שיחי׳ הממזר וזיע נדרי׳וצ״ל לפירושו שישמרנו שלא יווקמאחרי׳דאס
המקולקל לנגד עינה אח״כ מצאתי זה בספר שלא יזיק לאחרים למה יעלה אביו שכירות ע’ז
נדפס מחדש נקרא קב הישר בחלק שבי שהביא י זכ״ש שלא יהי ,צהמלמד התיר בשביל זה להא אף
שם באשת הרסב״ן שנאנסה ואלה לא גילתה שיזיק פטור שחש״ו פגיעתן יעה והס שחבלו
הדבר לבעלה עד שנתפרסם הדבר ע״י מעשה באחרים פטורים א״ו שקבלת שכר המלמד הוא
עיש ואף שמוני מהאי עזבדא שהיתה צנועה ביותר שלא יזזקא״כקיבלשכר עלזה זפשיט׳שחייב בנזקי
אלה לא חששה לזרע המקולקל ע״ש א״כנשסע הקטן אפי׳ בשל אחרי׳ וכ״ש בשל עצמו כג’ל ואף
שבטור שם מצא טעמי׳ אחרים להתיר השכירות
דלח מוכת מידי :
=
ע״ש בלי שכן הלכה מ״ס מיכח עכ״ס שמקבל
סמנו בדבר שמירתו עליו לכזה לא פליגי ע״ש אך מצאתי סיד
המלמד שהכה דאבות סי" הרע״ב שכר שימור שלא יפשע ויזיק
לתלמידו תלמיד קטן ככר שית וכבר שבע ספז לי׳ משמע ששמירתו הוא שלא יזיק הקטן לאחרי,
כתזרא שזר המזיק ודרך כאויב קשתו עד ששבר ובאמת צ’ע דאף שיש התיר לשכירות משו׳ שניחא
רגלו ורוצה המלמד לפטור את עצמו מחמשה דברי׳ לאביו שלא יזיק כי גס כי יזקין לא יסיר מסנה ואף
בחשב שהרב המכה תלמידו סטור ורץ למשנה פיק שפטור בקטנותו ועיבדא דר״א יוכיח ,לפי פירשיי
ד מכי ׳ דף ח' ע׳ א אנא שאזל אומר מה חטבת עצים ששרף שטרות בילדותו מ’מ באמת קשה למה
רשות יצא האב המכה את בנו והרב הרודה את יהא קטן כה״ג פגיעתן יעה ולא יתחייב השומר
תלמידו ושליח לד זא״כ כשם שפטור מגלות לא יהא אלא כשורו וחמורו שמסר לשומר דודאי
פסזי מחמשה דברים אם הזיקו עכ״ר ולפע״נד אין לומר דקטן חלעסא לנפשי׳ קעביר כיון שאין
שהמלמד הלז צלל כמיס אדירים והעלה בידו חים בו דעת וצ*ע ובמתנייבפ״ב דיונות הכ״ל יש לדקדק
שמחיימיןומנדין אוחו עד שיפייס הנחבל כאשר
לנקיט האב המכה את בכו והרב הרודה את
אבאר בע״ה כראיית ברורות שאין חילוק בזה תלמידו ולא נקיט בקיצור האב המכה את במ
בין מלמד לאחר ודבר זה נפתח כקטנים כמוני והרב את תלמידו ולמה שינה התנא בלשונו ודייק
היום מסיי׳ בגדולים גדולי חקרי לב ואיזן לפני בלישנא הרודה אלא דב5נ שייך לשון מכה אף
לפני רמתי בנדון זה־כיד ה׳ הטונה עלי המלמד הנאה גדולה נאמנים פצעי אוהב ואהבתו כאב
לאדם דעת ותבונת חמת שבכמה דברי׳ גלמוד על בנו משא׳כ ברכז שייך לשון רדיהשהוא ברצוע׳
היזק ממיתה כמו לענק אוטלנא שכשם שצריכין בעלמא לרדות בו כדאי׳ בטור י״ד סי׳ ךמ״ה ולא
אומד למיתת דכתיב כאבן או באגיוף וג^ ק הוא יכה לתלמידו מכת אויב מוסר אכזרי <ט׳ רק
»כוד
׳־
ברצועה
12
■ &יר רת■ זזלז״ס

שאלה כב ונשאלה
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ברצועה קטנה להטיל איטה והוא בש׳״ס לאמר
הכי רב ליב שמואל בר שילת ע״ס דאין לשון רליה
לשון הכאה ולכך אסרה בלשונם מכת מרדות
זנ״ה בש״ס טובה מרדות אחת וכו׳ .והוא מקרא
תחת גערה במבין והוא מלשון כי הוא רודה
בכל עבר הנהר וכו׳ וכדומה הרבה במסוק וניל
דאע״ס דאין ראיי׳ לדבר זכר וסמך לדבר מקוף
מסל מכות גבי פי׳ האי קיא דזכרי' מה המכות
האלה בידיך דרי׳ מוקי נהאמלקית ורבנן מוקי
לי לתנוקת של בית רכן וא*כ דן מעי כשם שהטלקו'
הוא ברצועה וצריך אומד שיחיה בהן כן הוא ממש
בתכוקות של בית רבן ולא כהמלסד הלז שהכה
מכה רכה תרעץ כאויב רגל ישרה אינו בכלל הרב
הרודה את תלמידו וחייב בכל ביןכטיתה ולמקלות
׳ בין לכזקין ולחפשה דברים כנ״ל אך וכי מפני שאנו
מדסין-נעשה מעשה ונוציא ממון וזו היא שקשה
מדיני טמונות בשביל דקדוק עניות הוא לכךנאריך
 -קצת בסוגי׳  nכיד ה׳ הטונה עלינו :

זזנה

דעת רש״י זיל הוא שליח לד המכה
מלקות למי שחייב מלקות פטור זע״ז
; ־
קאמר יצא שליח .לד שהוא מנוה וכסירש״י לקמן
במתני׳ דסוף מסכת׳ מנות אם מת תחת ידו פעור •
כלאמרינן לעיל יצא שליח ביד דפטור ע״ש אבל
הרמב״ס ז״ל בס״ה מהיל רוצח ושמירת הנפש דין
ר״ו כתב וז״ל וכן הרב המכה את תלמידו או שליח
ביד שהכה את כע״ד הנמנע מלבוא לדין והמיתו
בשגגו פטור מגלות שנאמר ,לחטוב עצים לדברירשות יצא האב המכה את בני והרב תלמידו ושליח
ביר שהרי שגגו והרגו כשעת עשית המצות מלל
זלפ״זה*הברב שהכה את התלמיד והזיקו דגם
השליח ביר פטור כדאי׳ בלי ס״ס חיית ורסי"צ״ז
נח’ס א*כ היה ברבו שפטו' מהכל וכדברי הרמב״ם
משמע פי׳ הרנלב כסיף מכות על הא דקאמר שם
במתני' אס מת פטור פי׳ משו׳ שמכהו ברשות ולפי׳
רש״י צריך לומר שהוא משוס סצוה ולא הווי דוטיא
דחטבת עצים איו דמפרש־נהרמב״ס-דקאיעל »
ההכאה לסרב לבוא לדין ולא על המכהן למלקות
:1234567

•
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ורוק ולכאורה יש ליישן טעם על פי" היימכ״ם
שאינו כפי׳ רש*' יק׳על פי׳ רש״י מט’נ דהא וודאי
אין מלקין אותו עד שיאמדכו לקבל הסכות זא*כ
א״א לומר דקאי על מלקות דאס אמדוהו שיכול
לקבל אותן המכות א*כ אינו ראוי להמית בו ואפי׳
אתר סטור ולא צריכן ללימוד דחטבת עצים ואס
הכהו יותר ממה שאמדוהו באשת גולה כדאי׳
במשנה שס דאם הוסיף לו רצועה אחת וסת גולה
ומייריהכאה אחת ולא רצועה כס״ש הת״י שם
והוא מפורש בש״ס דביק דף לב ע״ב דמיירידטעה
במנינא ‘ומפני קושיי זו נעה הרמב״ס מסיי רש״י
וסי׳ בענץ אחר כנ״ל ומזה תימה גדולה על
הראלד זיל שכתב על דברי הרסב״ם וז״ל א״א
זו לא שמענו מעולם אלא שליח ביד שהוא מלקה
יותר מטה שאמדוהו לד ומת תחת ידו והא
דאמרינן דכפתון וכו׳ היינו לבעלי עבירות עד
שיחזרו כהן ע״כ וכתב הכ״מ ע״ז דאין לא שמענו
ראיי׳ •והבעל מגדול עוז הוא תנא דמסייע
להרמב״סוכתב תדע דדין שליח שהוסיף על מה
שאמרוהו נאמר כאלו הן הלוקין וזאת נאמרה
באלו הן׳הגולין וכו’ אלפא תרי מיצי נינהו ע’כ
ואני בעי ולא אבין דעת קדושים אלו דהא משגה
שלימה היא הוסיף בו רצועה אחת גולהופירשי׳
הכאה אחת יותר על מה שאמדוהו כדאי׳ בל
המניח דף ל*ב ע״ב ומטעם זה סירש״י על האי
דשליח ביד דמיירי אם הלקהו כדיןיוהוא טקני׳
בס׳אלוהןהלוקץ ושנאה כאן'בל אלו הן המלין
לאשמוענן דנלמור מהאי קרא דחטבת עצים ולכך
קיצר וקאמר ושליח לד ולא קאמר בפירוש במאי
משום דסמוך־אמתני' דסי־ק אלו הן הלזקיןוא״כ
הראלד רצה לתרץ קו׳ הלל שהקשתי לעיל
על פי'־ רש״י ולכך פי' שהכוהו יותר על מה
שאמדוהו והוא ככד המשנה כלל אבל יי״ל דצלקו
דברי רשיי וגס דברי הראב״ד ונושאי כליו שלא
יהי׳ דבריו סיתרי׳ להמתני׳ דהוסיף לו רצועת
אחת הוא ע״פ הסוגי׳ דפרק המניח דף לב ע׳ב
דקאמר הנכנס לחנותו של לגי ברשות פטור מגלות
מ״ט להדשיגג קרוב למדד ומקשי טהא דהוסיף
כהרצועה
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להרצועה אחתדחייב גלות ומתרץ התסדקעא
דיינאגופא במנינא ולכך חייב גלות אבל אם לא
טעי במנינא והכותי יותר ה״לשזגג קרוב למדד
וצא סגי לי׳בגלות וסעו׳ דהיללאסיקי דעתאדנזיית
ברצועה אחת ומסיים שם דלרב ספא משמי׳ דרבא
דמתני ארישא אבל כרשות ח«יב גלות עיש א״כ
ייל דהא מתל׳ דהוסיף לו רצועה לא מיירי
דטעי במלנא רק דהכוהו מעצמו ואפיה חייב
גלות ראפי׳ שוגג קרוב למזיד סגי.לי כגלות כמו
בנכנס כרשות ולפיז י״ל בטעה במנינא השליח ביר
סטור אפי׳ מגלות דהוי מצוה' כיון שהדייל׳צוה
להכותו ולכך פי׳רש״י על הא להוסיף לו רצועה
אחת יותר ממה שאמדוהו ולא פי׳ דטעי במנינא
 דאס טעי במגיינא הדייכא גופא פטור השליחכיד מגלות ולהכי אוקמא הראב״ד בכה״ג שהכוהו
יותר מטה שאמדוהו והיינו במעי הדיינא גופא
ויבזה פטור מגלות דאינו דומהלחטנת עצים והאי
דהזשיףלו רצוע'אחת סיירי ללא טעי דייינא ולכך
גוצה דאינו מצוה שהכוהו יותר על מה שאמדוהו
והוא עפיי סוגיות השיס לרב פפא משמי׳ דרגא
וע״ש בתיס וכך פסק הרמלס עצמו בפיודייא
כרב פפא אליבח דרגא ועיין בהרמבים עצמו
בפט״ז מה״ל סנהדרין דייב גבי הוסיף לו רצועה
אחת לא נתב דמיירי דמעי במנע' וא*כ צדקו דברי
הראב״ד וכן יש לפרש דעת רש״י שפי׳ שהלקה
ארבעים לחייב מצקות משמע שהכה אחד יותר
משה שצריך והיינו עפיי צוה הדיין זס יך על
>מתני׳ דאלו הן הליקין ודוק וכן ייל דברי הרעיב
שפי׳מפני שהכה ברשות אף לאינו «צוה כיון דכבך
נלקה ונקלה רק כמן שהדיין טעה במנינא ברשות
סיקי־י אך דלפיז לא מתוקמאמאי שפי׳ כסיפא
דהוסיף רצועה דטעי בסנינא דלא כפי׳ רש״י וצ״ע
גם לפי' הרסנים י״לדאם מי ירי למס י ב לרש אי
להלקולתו א״כ מאי אוי" שליח ב*ד אפיי אחר נסי
דאס רואה בחבית שעושה עבירה מותר ליסרו
ולהלקותו וא'צ להניאו לב״ד כמיש בתשיבת ת״ה
סי ,רייח (הוא כלמוד מהש־׳ת דהסניחע״שוהביאו
גם הנ״י כסי" מנ״א ע״ש בק׳ס וזה דלא כעשמעות
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הראביד זיל דכפתינן לעושה עבירה משסע בכיר
דווקא אך י״ל דז׳א קושיי לרסביסדבאמת ה״ה
אחר אך דאין ללמוד מהא דחטבת עצים דבש״ס
מסל מנות דף ח׳ ע״א מקשי דלטא עצי סוכה
דמצוה ומתרץ דאס מצא חוטב אינו חוטב משאי׳כ
אב ורב אפי גמור וא'כ באתר ליכא לסימר הכי
דהא אס שמע ופי׳ מן העבירה אעוסצוה ואינו
נלנמד מחטובת עצים ולהוציא מידי גלוס אך גס
ופי' הרמכ״ס ק׳ קושי' התוס׳ שמקשה שם בדיה
אעגינדגטירמצוה קעבד וכוי וליכא למיסרנמי
בשליח כיד כיון דאלו צא חטא לאו סצו׳ה קעבדוכו׳
דההיא לא שליח ב״ד מיקרי ול״ד לרב ואנס
ילעוצ׳שמו עליו ע״כ וא*כ לפי׳ הרמביס ז״לקושי'
זו במקומה עומדת דאף דאינו מסיב ומונע מלבוא
לביר ס'מ שטו עליו דהא קוראו לבוא לביד ומיקרא
שכ״ר בשבילו ולא מצוה קעבד וק׳ מנ״ל להוציא
מחפובת עצים וייל דמש״הפירשו רשיי והראב״ד
בפי׳ אחרכנ״ל ולק״ס כאשר בארתי ודוקלצא
מדברינו אלה דלפי פירשיי והראכ״ד האידשליח
לד מיירי במלקות ומיתה ולא בערן אמר כניל א'כ
בסידן דידן יש לחייבו המלמד כאשר נבאר אייה
בראיויברורות כראי מוצק ראשול דאית׳ בפ'התוכל
דף פ״ז ע״ב החובל בננו גדול תן לו מיד בבנו קטן
יעשה מ סגולה וכו ובבנו גדול יתן לו מיד ורסינהו
החובל בבניו של אחרים זכו׳ בבניו ובנותיו פטור
אמרי לא קשיא כאן בסמוכין על שלחנו כאן באץ
סטוכץ על שלחנו וכו׳ הרי קמן דאף שהאב
המכהאת בנו אעז חייב גלותמ״ס חייב בארבע
דכריסעא״ל דהאי ברייתא מיירי שאינו לדבר
טצוה ולכך חייב בארבע דברים דבכהיג גם
בכלות חייב זכמיש הרמביס בפיה מהיל רוצח
הנ״למשאיכ אס מניהו ומיסרו דפטור מן הגלות
והיה מחמשה לברים ובכהיג מירי מתני׳ למכות
זיא חדא דשם בסכות דף ח ע״ב מקשה תו׳ כר״ה
הא אסרת יצא האב המנה את כנו קשהלרשי,
דהיינו דוקא כשמייסרו וטניהו בתוכחתו אבל
אם הולך ביער להורגי בשוגג למה לא יגלה
וייל דמשמע ל״ידסייתבכל ענץ אף אסמכיהו
גיח .
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ליפי( דאליכ אמאי נקט כן מאדם אחר ע’ב

דביי התזס׳ וא*כ דן מיני׳ (מיני' דה״ה האי
גר י י תא ,דהחובל מ■ ירי אפי.׳ במניה( ליסרו
ואפיה תייג נימשה דברים כס״ש התוש׳דא״ה
מיש כן מאדם אחר ודוחק לומר דאשמעינןדאין ׳
הבן מזחל חבלתו אצל אכיודזה סשיטאדלאגרע
מאמר סימא את עיני יחייב דאין ארס מוחל וכו׳
1ס נקט שם קטן ואין שייכות מחילה אצל קטן
דאין בידו למוהלו ועוד דאיא לומר שיש חילק
גץ מניהו ליסרוחו לאגם לענין חמשה דברים
דא'כ סאי מקשי השיס ורסינהו החובל כבניו
זכבמחיז יפטור דיצמא ההיא דסטור סיירי
בטכיהי ליס~ו והאי דקתני חייב סיירי באינז
טכיהי ליסרו גס סדלא משני הכי ומשני בדוחק
כין סמוכץעלשלחנו או לא שיט דאין חילוק לענין
חמשה דברים בין מכי זו ליסרז אי לא דלעזלס
חייב כל שאינו סומך על שלחנו ולדעת רמיא בח״מ
סי׳ תלד סיז כהג״ה אפי׳ אינו סומך על שלחנו
חייב ולא חילוק ג״כ ביןמכיהו ליסרו או לא דאינו
דו מה גלות לנזקיןדבגלזת גזירת הכתוב הוא מה
חטבת עצים רשות •יצא האב וכו׳ משאיכ לענץ
ארבע דברים דאתרכי שוגב כמזיד וכו וא״כ כמו
שהד ן באב ה'ה במלמד רגבי אהדדי מתני׳ דמנל
הנ’ל :
שמות מדברי סופרים וקסריס מהא דאי׳
במס' כ״ק דף ליב ע*א המזיק
את אשתו בתשמיש המטה מאי כיוןלברשות קעביד
׳♦טור או דלטא אבעי׳ לי לעיזנא זפש *ט שם יחייב
דבעי לי׳ לעיונא וכ״פ בתים שי׳ תלא שי״ב ובאה״ע
סי' פ״ג עיש א'כ מוכח דיש חילוק בין גנות לחמשה
דברים דהאלדביי אבא שאול וסיתמא דמתני׳ כל
שהוא משוסמצוהפטור אפי׳ בשולי׳ דנגרא כדאי׳
בסכות שס א'כ כ״ש בתשמיש המטה שהוא מצוה
איו דדזקאלענץ גלותמהני מציה משום דגזירת
הבתוב סשא*כ לעכין חמשה דברים יחייב אף
כמקום מצוה וכיש בנייזן לירן פשיטא ישעה
*מ .על -התחתונה וצריך -לשלם מטטיב.
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ומן השלשה הכי נכבד הא דאי׳ בש״ס
י דב״ק דף ליב ע״ב גבי סוגי׳ לנכנס
להגותו של נגר ונתזה לי נצוצת על פניו יפטור
אפי׳ מגלות ודחיק הסיס לאוקמי בשולי׳ לנגרי
ורבו מסיהב נו לצאת וכו׳ והילל בקיצור שמכיהז
בניצזצת ליסרז וללמדו אומנת שהיא ג״כ מצוה
לפי מסקנת השיס למכות דף ח פיבלאב והיה
לאחריני דלא גרע מרב לתלמיד לש איו דדוקא
נרזדיהו ברצועה וכיוצא שהוא מלוך העולם
זאסדז שלא יכול להזיק באלה הוא לפטור ולס
במכיהו סכת אויב־ מכת רוצח שזה נכלל חטבת
עצים שהו׳ רשות חזי דברי מאן דאמר דגופייסנא
לינזקי בכיורי ע׳ש שזכה יותר סעלות מאבות
העולם כלאי׳ בבא מציעא ורוקעראיתי בשוית
חות יאיר סי׳ ריז כמי שרז לקדש הלבנה והזיק
במרוצתו אלה חייב אף שרץ לדבר מציה ע״ש
דלפי גי׳ רש״י ותוס' שם אפי׳ רץ ׳בעיש בין
השמשות דוקא הזזק פטור והזיק חייב כאשר׳
אבאר בסמיך ולש בתשובה שכתב זיל ועור קשי
סיני' ויי׳ שאמר שם בגס׳ דף לח ריש ע״ב
שניהם בישות שניהם שלא ברשות הזיקו זה את
זה חייבי׳ משמע ודאי הא אחד בישות ואחד שלא
ברשות והזיק זה שברשות את זה שלא כישות
פטור והיינו ממש אמד רץ ואחד מהלך וכו׳ אפי'
הזיק המהלך ברץ פטור וכו׳ ורש״י רצה לתקן זה
זכו* ובטור ובהרמב״ס לא ביאור כלל דין נזק רץ
במהלךלכואני תטה אקרא דלסענ׳ד שגגהיצאה
.מפיו פה ק־וש יאמר כן דמ״ש שלא ביאר בטור
ונהר מלס יין נזיז רץ במהלך ורוצה לדייק
מהאי דיוקא משיס דף לח ריש .לכ שפטור ן’א
דזדאי מבואר בטור זבכל הפיסקי׳ דחייב דצא גרע
משתי סרות אחד וגוצה ואחל מהלכת ובעטה
המהלכת ברכוצהדחיינתולאסוקי מדריל כמיש
הטור בלסי׳שלט וכיה כשיע שם לאמרי נהי דאית
לך רשזת׳לסגייי עצי לבעוטי בי ליתלך רשוחא
ולש אלם דגרע טפי דלא אמרינן בי׳ כל המשכה
ובא אתי* ושינה נו כלשהתוס׳קס דף לגלא
נלהוהא הכא דטהלנתנרבוצק וכן׳ גס הלזוק
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לא משמע כן כמו שמדקדק הבעל חות יאיר הנ״ל
רק דהכי הוא דיוק? דדוק'שניהם' ברשות או
■ שניהם שלא כרשות הוזקו פטורהזיקו חייבין הא
אתי כרשות ואחד שלא ברשות אשי׳ הוזק ברשות
□שלא ברשות חייב וע*ז קאי האי לפיכך אבל לענין
בזק שלא ברשות נברשות ולאי לא גרע משניהם
ברשות דהזזק פעור והזיק חייב דאף שהוא
ברשות לית לי׳ רשות לאזוקי בשלא ברשות בידים
כמו כשני סיותדר״ל וכן מוכח בש״סשסדסקשי
על הא דקאסר מתני׳ דלא כאיסי בן י הוד א ומקשי
הש״ס שמאי מדקתני אז שהי׳ שניהם רצץ פע:רין
הא תו למה לי השתא אחד רץ ואחד מהלך וכל
ולפי לעת הגאון חות יאיר הנ’ל קשת דלמא
משנה יתירה אשמעינן דאין הפטורין שמין
דבאחד רץ ואחד מהלך אפי׳ הזיק המהלך לרץ
פטור משא״ב בשניהם רצץ דדוקא הוזקו פעור
אבל הזיקו חייבין לדעת רשי' ותוכן׳ שם דפיר&ו
דרוקאהוזקו ולא הזיקו א״ו רלעולס הזיקו חייבץ
אפי ,הזיק המהלך לרץכההיא דשני פרות הנ״ל
לאפוקימדר״לואףדבש*סדףמ״ח ריש ע’ב משמע
הדיוק כן מטה שהביא הגח׳ י׳לדזהו לדברי רכא
דס’ל הא דר״ל ולכך מדייק כן משא״כ לדידן דלא
ס״ל לדר״צכמ*ש בח״מ סי׳שפיטליכאלטידקהכי
ולא צריכין .לדוחק שכתב רש״י שם וע״ש בתיס׳
בד״ה שניהם ברשות וכז׳ שקאי בשיטת רש״י
•וראי' בחרה לדברי רש״י במס׳ סנהדרין דף
ע״ד ע״א כרודף אחר חבירו ושיבר את
הכלים פטור ולא מן הדין ואף דשם הוא מצוה
•גדולה דלא תעמוד עלים רעך כראי׳ שם אפ״ה
חויב מן הדין ודוק ע״ש גס יש לתמוה עלמה שכתב
הב״י־־סס״י שע״ח בח*מ בד״ה ומ״ש לבינו בשם
הרס*ה אס שניהם רצין אפי'הזיקו זה את זה
פטורין פשוט הוא כדי ל>שכ המתני׳ עם הביייתא
ולא יצטרך לרחוק במה שנדחק רש״י לההיא הזיקו
הוזקו הוא ולא דק ע’כ ולפ״ז לא סתוקמא סוגיות
הש*ס שם דמאי מקשי השתא אחד רץ ואחד מהלך
שניתם יצץ מבעי' וזהע״כ ודאי דאחדרץ ואחד
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מהלך אינו סטור רץ בטהצך רק בהוזק ולא בהזיק

חנה׳ כה

א״כ ה״ה הא שניהם רצין ג״כ שיירי בכה״ג ידוקא
הוזקו סטורין והזיקו חיינין בהן וזה ממש כדברי
רש״י ותות׳ שם בד״ה שניה וכו׳ ע’ש שקאי בשיטות
רש״י ואין צריך לישב המתני׳ עם הברייתא דאינן
סותרין רק לפי דיוקא דרבא כס״ש ^כל הלץ נשמע
דהטלמד עשה שלא כדין ואפי׳ עשה כדין ואפי,
עשהמצוה לא עדיף מרץ בע״ש בין השמשות או
לקידוש הלבנה ולשאר מציה אפ״האס הזיק חייב
כט״ש זדינז לפייס ולשלם להנחכל כמבוארבפוסקי׳
גבי החובל בחבירו זה אשר העלה מצודתי להלכה
ולא למעשה כי לא עלי המלאכה לגמור ת״ל יש
^קים שופעים בארץ אשר נהיר וצהיר להם שבילי
ש״ס ופוסקים והם יכלכלו דברים אלו כמשפע ודין
אמת הנ״לעד כתבתי היזם יזם וי״ו י״ג תמוךתפגיל
לסדר מה עונו אהליך יעקב משכנותיך ישראל :

להגאון אב״ד דק״ק המבורג תוה״רר יחזקאל נרו:

שאלה כ־ג יחזקאל

בן ,פוזי ♦
פז וכתם
י
ישנה ויבזהו בוזה דרכיו ימית ברוח שפתיו אשר
יאט' עליו כי הוא זה " כזה ראוי וקדש י׳שר^ בחיר
ה׳נביא וחוזה י חזות קשה ביןעיניו עץ משפט הוא
קדוש אשר מחזה שדי יחזה * בחזה ההנופי ושוק
התרומה לא ירומו עד בואו אליו ידרושו בחמדה
גנוזה ♦ גנוזה מימי בראשית כי זה כל אדם מזה
בן מזה יגדל כסאו וממשלתו ויאיר כחמה עזהי ♦
ולאייפיר ולא יזזה * ה״ה אדוני מ״ו הגאון הספורס'
נ״יע״הפ״הכש״ת מוהרר יחזקאל נרו יאיר לנצח
בגבול בכ ימן בצל צח ולכל המסתופפי׳ בצילו צל
החכמהצל המעלות שנוס יאמר להם :

הנה

מה כחי כי אייחל חולץ הוא לי לרמוס
את היכלא דמלפא ולטייל כני כר
לראות כמראה יחזקאל אספקלרי׳ המאירה •
מאיר לארץ ולדרים עליה וילכו לאורה כנ הבירה
בארמים חיים נהר הנובע נהר כבר היה אסר
שמענו ונדעה כי רוח ה' דיבר כו ומי כמוהו סויה *
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הא דאקשו כגט׳ אטאי פטור איכעי לידו עיוני וטיזל ,קשיא לן למאן
דאטר בל חטשנה ובא אחר ושנה בו פטור והוא רב אטאי אקשיה הכי .ואיכא
למיטר דלא אטר רב הבי אלא בבהטה אבל באדם לא טיבעי ליה לשנוי
בטידי (נ).
הא דאטר ר׳ אלעא לפי שאין דרכן של בגי אדם להתבונן בדרכים,
קשיא לן אם כן האי סחמא דלא כר׳ מאיר דאמר נתקל פושע הוא ,ואיכא
למיטר דלא אטר ר׳ טאיר אלא בשניתקל אבל כי האי גוונא לא כדאטרינן
כענין ראשון ודאי פושע הוא כר׳ טאיר ושני מפני שחיה לו לעטוד ולא
עטה אבל טשום נתקל פושע הוא לא טחייגג עוד קשיא לי לר׳ אלעא הא
דאטרינן גבי בור ,שאפילו שור פקח ביום פטור דאטרינן איבעי ליה לעיוני
ומיזל ,וכל שכן לענין נזקין .ואיכא לטיטר שאני בור ברשות הרבים דאית
ליה קלא ואית ליה לעיוני אבל כד וחדוטה לו דאקראי בעלמא הוא ולא
איבעי ליה אסוקי אדעתיה דטנחי ליה ברשות הרכים לא ,שאין דרכן
של בני אדם להתבונן בדרכים( .ולרב ושמואל) אי נטי דוקא
קאטר בשור פקח ביום דאיבעי ליה עיוני ,אבל באדם לא אטרינן
הכי שאין דרכו להתבונן בדרכים (ד) .ולרב ושטואל דאטרי דרכו להתבונן
בדרכים ,אבנו סכינו ומשאו שהניחן ברשות הרבים והוזק בהן אדם בלילה
חייב .ביום פטור ,ולר׳ אלעא אפילו ביום חייב .וקשיא לן לרב ושמואל ור׳
יוחנן אטו לית להו נתקל אנוס הוא .וניחא לן סבירא להו דכי אטרינן
אנן (כי הכא) [כי הכי] הני טילי כשישא משא על כתיפו או שהוא מנהיג
בהטה שהוא טרוד בהם אבל בלאו הכי פושע הוא.
הא דאטרינן לרכובה שלש ולבעיטה חמש וכו׳ ,פרשו רבואתא (ה)
דטי בשתא נינהו כדאטרינן כירושלמי הכהו בטוטום שבידו אינו נותן
הראב״ד שכתב :וטת הועילה משנתנו ללמדנו כך ,משמע שהוא מפרש אח דברי
הנט׳ ,שמשנתנו באה להשמיענו דין זד" וכאילו הם מדברי ר״פ עצמו.
(נ) עיין נתד״ה אסאי .נם חכמי חתום׳ מבחינים בי! אדם לבהמה לרין
זח של כל המשנה ובא אוזר ושינה בו פטור .והיסוד לזה הוא ,כי בבהמה יסוד
חיובם של בעליה הוא בזח שפשעו ולא שמרו בראוי ,ואין לחייבם על פשיעה
אלא בשעה שהניזק לא פשע ולא גרם בהיזקו ע״י איזה שיטי .אבל באדם המזיק
שחייב על השוגג במזיד ועל האוטם כרצון (ב״ק כ״ו) ,אין לפוטרו כשפשע הניזק
ושגה ,כי אי] יסור חיובו בזה שלא שטר את עצמו ,אלא באחריוהו של הארם
לשלם כל חיזק שיארע על ידו ואפילו באונם ,ובשש ינה הניזק "א יגרע מהיזק
הסא באונם על ירו שחייב.
(ד) ואע״ם שאדם חייב כשהזיק אפילו באונם מ״מ יש «נס שנם האדם
פטור עליו והוא אונם גמור .ולדעת ר׳ אלעא הסובר אין דרכו של אדע להתבונן
בדרכים .אונם גמור הוא .ועיין בתד״ה ושמואל שהבחינו כין אוגם רכעין נניבח,
שאדם המייק פטור עליו ,ובין אונס שהוא כעין אבירה שהיא קרובה לפשיעה.
שחייב עליו.
(ר ),כלומר רבוותא ,ועי׳ ברי״וי ובדברינו הערה ו׳.
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אלא בשת ואע״ג דבשת טטונא הוא כיון דאדם כאדם הוא דלא שכיח,
ובשת אע״ג דשכיח כיון דלית בה חסרון כים כקנטא שויוה רבנן דלא
מגבינן ליה בבבל׳ וחכי איתא בפר׳ החובל (ו).

דח כח .חכא במאי עסקינן בעבדא גנבא דאית ליה פטידא .עד
האידנא לא גניב והשתא גניב .קשיא לי טנא ליה דעד חאידנא לא גנב
דילטא גנב ואפילו הכי רביה לא בעי לאפוקיה ולאפקועיה שעבודיה .ואיכא
לטיטר אי חוח גנב ליה עד השתא טאי איריא כלו יטיו אפילו לא כלו נטי
איבעי ליה לאפקועי שיעבודא מיניה ולאפוקי אטאי לא ,דהא אית ליה
פסידא .ועוד קרא לטדי לי .אלא ש" ם דלא גנב ליה עד השתא והאידנא
חשיד ליה בגגבותא בשכלו יטיו רשות בידו להצילו להוציאו על כרהו דלהזיקו
אם לא יוכל להוציאו [אלא] על ידי חבלא .אבל בתוך יטיו על כרחו להויקו
לא .וחיינו דתטיהא לן אי עד האידנא לא גנב השתא טאי טעטא חשיד
ליה וטאי טעטא שרינן ליןת לאזוקיה ולאפוקיה על כרחו .ושנינן עד האידנא
הוה ליה איטתא דרביה ואע״ג דחשיד עליה לא שרינן ליה לאזוקיה
ולאפוקיח אבל כלו ימיו שרינן ליה.
טעטא דנתקל חא שבר חייב ,וקס״ד בטטלא רשות הרבים חביות
דאיכא פסידא וקשיא לתרויחו .אי גטי בין בטטלא בין כשאינו טטלא וליכא
פסידא וקשיא לרב נחטן (ז).
ת״ש וקצותה אח כפה טטון טאי לאו כשאינה יכולה להציל על ידי
דבר אחר וקשיא לתרויהו דהכא ודאי פסידא איכא בנזק בעלה ,קשיא
לתרויהו ,אי נטי בטצות שאינה של חבלות דליכא פסידא וקשיא לרב נחמן.
לא כשיכולה להציל וכו׳ .ואע״ג דאיכא פסידא חייב כדאטר לעיל בענין שור
שעלה על גבי חברו וכו׳ היה לו לשטטו ולא שטטו.
ת״ש הרי שהיה דרך חרבים עוברת בתוך שדהו וכו׳ אטאי שלו
לא הניעו ,הא נטי קשיא לתרויהו דהא איכא פסידא .אי נטי כיון דחוה
יהיב להו טן הצד ובודאי לסוף תחזור לו הואיל ולא יגיחו האמצעית הרי
(ו) ר״ל בושת חבאר .ע״י חבלה ביון ראדם באדם הוא לא שכיו 4ומשח
בלי חבלה אע״ג דשכיח כיון דלית ביה הפתן' כיס דינו כסנסא דלא טנבינין
בבבל .שיטת הראב"ד היא (עי׳ בהשגתו על הרטב״ם פ״ה מהל׳ חובל וטזיס ח״ו)
דה׳ דברים של הבלה טמון הם ולא סנם ויהא חייב בהם נם כשהודה מגוי עצמו,
ולא מגביניו ח׳ דברים בבבל רס משום דלא שכיחי .אמנם הרמב״ם סובר דנזק
וצער דינם כסנם ו׳פטור בהם כשהודה מפי עצמו .ויסודו של החמב״ם הוא
ע״פ דברי המגיד משנה שם בגמרא שלנו :תנסא הא מגבית בבבל .ואפשר שחרמב״ם
פירש אח דברי הגמרא שלנו דדנים לא רם בבושת בלבד אלא בכל חמשה דברים
וכמו שפירש רש״י :שלש עשרה סלעים לבושתו לבד חיוב שאר דברים .אולם
מדברי חראב״ד משמע שהוא מפרש את דברי הגמרא כשב י ישו בלבד ולא תבלו.
(ז) עיין פרש״י יתום׳ שפרשו דסושית חגט׳ תיא אליבא ררב,
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וכלן אומדין אותן וכו /על חמשה דברים קאמר (מוז) .וטסקנא
דיש אוטד לגזקין אפילו לטיטד חפצא .טיהו לא בעינן אומדנא בבי
דינא ,אלא באומדנא דסהדי סגיא כר׳ עקיבא.

טדקאטר ר׳ עקיבא אפילו עניים שבישראל וכו׳ וטעשה באשה
אחת וכו /והיא היתה מן הפחותות ונתן לח כבן חורין ד׳ מאות זוז
מכלל דת״ק לקולא קאטר שפוחתין לפחותין וקאטר ר׳ עקיבא שאין
פוחתין ועשה טעשח כדבריו .ואני תטה מהיכן שערו אלו השעורין.
אילן העוטד לקצץ כגון אשרה והיא ברשותו של ישראל .והוא
רוצה לקצצה ולקיים בה את אשריהם תגדעון (מט) ,והעדים שראוהו
שקצצו אינן יודעין אם היתד! מתנה או.חטיפת המצוח .וכשאמר לו
אתה אטרת לי נאמן .אע״ם שהיא תביעת טמון דהוה לה כטנה טניתי
לך ועדים רואין אותו מבחוץ שאם אמר טתנה היה נאמן .אבל אם לא
היה עוטד לקציצה כיון שהוא מזיק וראוהו עדים אינו נאמן.

רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא .עץ עץ קדריש ,את שניהם
תשחית וכרת לצורך המצור עד רדתה .וכי מאחר שסופנו לרבות עץ
מאכל לצורך מצור .כי לא עץ מאכל למה לי לכתוב רחמנא רק כל עץ
תשחית וכרת ובנית טצור להקדים טרק למאכל לקצצו (למסור) [למצור],
כי אולי [לא] יצטרך למצור ואסור לקצצו .יכול אפילו היתה קורתו
מעולה בדמים יותר ספירותיו ,שיכול לקנות בדמיו אילן עושה פירות
יותר טמנו ,יהא טצוה לקיימו ,ת״ל רק.
דח צב .אפילו נותן לו כל טטון שבעולם אינו נטחל לו עד
שיבקש טמנו שנאמר ועתה השב אשת האיש וכו /ואע״ם שנתן אבימלך
לאברהם אלך כסף וצאן ובקר אעפ״ב לא נתרפא עד שנתפלל בעדו.
ת״ר כל אלו שאמרו דמי בשתו ,אבל צערו אפילו נותן לו כל מטון
שבעולם אינו נטחל עד שיבקש הימנו וכו /פירוש הבשת כמו חולי
הוא שהוריקו פניו ונעכר דמו וכל איבריו נתרופפו ולבו דואג ואטרו
בכמה אדם רוצה לסבל זה החולי בשעורין הללו הטפורשין בטשנח.
אבל זה שגתבוין לצערו אינו יוצא ידי שמים עד שיפים את חברו והוא
יבקש עליו רחמים מפגי שחטא בצער חברו כטו שאמרנו לענין גזלה
חבול ישיב רשע גזלה ישלם (נ) .אע״ם שמשלם גזלה רשע הוא וצריך
כפרה על חטאו.
גביא הוא ,חכם הוא וממך לטד ופושע אחה בזה ואילמלא קרבת

(טח) עי׳ רש״י וחוס׳.
(טט) דברים ז׳ ת /פרושו שונח מפרוש רש״י שכתב :אשרח או כל
עץ תגוטוז לרח״ר וטוזייבא שמא יפול על ארם ויסות.
(נ) יחזסאל ל“ג ט״ו.
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אליח כבר חיית מת טח שהית לו ללמד דיר ארץ ולא לטדת אלא
שאני חמתי עליך כי לא היית מזיר ולא נתתיך לנגוע אליח.
הא דאטרי׳ טי גרם לראובן שיודח יהודה .קשיא לן כמה שאמרו
בבראשית רבה (נא) וישב ראובן אל חכור .והיכן חיה ר׳ אליעזר אומר
שחיה עסוק בשקו ובתעניתו ,אלטא שכבר קדטה הודאתו להודאת יהודה
ולכל טעשח דתטר ,ובודאי תנאי היא שר׳ יהושע חולק עטו שאטר מורח
חבית היה טוטל עליו ולא היה שם כאותה שעה .אלא שאין לנו ראיה
שקדמה הודאת יהודה להודאת ראובן .ואיפשר שהיה נזוף לאביו עד
שהתודה ועשה תשובה ומחל לו ואחר כך אטר לו על בניטין תנה אוחו
על ידי וקודם לכן לא היה נכנם לפניו.
דה צג .אחד הצועק ואחד חנצעק בטשטע דכתיב כי אם צעק
יצעק אלי שטע אשטע את צעקתו וחרה אפי (והרגתי אתכם בחרב) על
הצועק ועל הנצעק קאטר ,אלא שטטהרין לצועק ,כלומר על ידי הצעקה
טמחרין עליהם את הפורענות .והאי דקאמר יותר מן הנצעק כלומר יותר
טי שלא היה צועק עליו ,אע״ם שמענה את חברו .ונראה לי דלא גרים
ליה בברייתא (נב) .והאי דקאטר ר׳ יצחק אוי לו לצועק יותר מן חנצעק
טפני ששניהם לוקין על ידי הצעקה והוא לא נושע ,גטצא עומד בענויו
ונם הוא לוקח עם חברו.
האוטר סטא את עיני וכו׳ טאי שנא רישא ומאי שנא סיפא וכו/
רב ששת אטר טשום פגם משפחה ,לא כל היטנו שיטחל .אי נטי כיון
דאיכא פגם טשפחה לעולם אינו טוחל אע״פ שאוטר לו על טנו 4אכל
מכות ופצעים אין בהם פגם משפחה ויכול הוא לטחול .ורבא אמר לפי
שאין אדם טוחל על ראשי אברים שלו .אבל מכות ופצעים טוחל .ולא
חשש רבא לקושיא דאבוח (נג).

(נא) בראשית רבח פ׳ פ״ד.
(נב) לשי דעת רבנו טפח הברייתא חוא :אחד הצועס ואחד חנצעק
במשמע .והדברים :אלא שטטחרין לצועק יותר מן חנצעת ,אינם מסתור הברייתא•
ונתאוז שהדברים האלה נוספו אח״ב עפ״י דברי רב חנן :המוסר דין על חברו
הוא נענש תחלה.
(נג) בלומר לסושיא ששאל :ובי אדם מוחל על צערו דתניא הכני
פצעני על מנת לפטור פטור .וכ״ב כתב רש"י .ומחוך שכתב חראב״ה "ולא
חשש רבא לקושיא חאבוה" מוכח שנרם בנט׳" :א״ל רב יוסח בר חמא לרבא"
ולא רב אפי בר חטא כמו בנדפס ,כי רב יוסח בר חטא היה אביו של רבא.
וכן היא חנירסא ברי״וי ובחא״ש .אולם חהא״ש נרם "לרב" ותושב״א נרם
"לרבת" .אבל גירסת חראב״ר היא "לרסא" ,וכן לסמן חוא טרם" :רבא אמר
לפי שאין אדם מוחל וכו׳" ולא "רבה אמר" .ועי׳ ב״דקדיקי סופרים" שמביא
()16
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ר׳ יוחנן אטר יש הן שהוא כלאו ויש לאו שהוא כהן .בראשי אברים
ודאי אין אדם טוחל ,אבל בטכות ופצעים וכל שכן בטמון אין צריך לאטר
ע״ט לפטור כפשוטו שפטור ,שאדם מוחל עליהם .אלא שיש כהן לאו שהוא
כהן .והיכי דטי כמחטה ,כגון שאמר להם :הכוני פצעוני ,ואמרו לו :שטא
תעמיד אותנו בדין ,אטר להן בטתטה :לא ,הכוני על טנת לפטור ,הרי
לאו שהוא כהן ופטור ,וכל שכן בטמון .ויש הן שהוא כלאו ,כגון שאטרו
לו נכה אותך .אטר להם בטתטה :הכוני ופצעוני על טנת ,לפטור ,יש הן
שהוא כלאו (ויש לאו שהוא כהן) .נמצא שאדם טוחל על צערו ואפילו
בלאו שהוא כהן ,וכל שכן הן כפשוטו.
נמצאו דברי רבא דבתרא הוא קיימים .ור׳ יוחנן כותיה סבירא
ליה ,אלא שפירש דין יותר מטה שלא פירש רבא .עתה לזה הפירוש ר׳
יוחנן לא דבר בתירוץ המשנה כלום ,אלא טילתא באנפי נפשה היא.
ודומה כי הרב ז״ל לא הסכים לזה הפירוש ,שלא הזכיר דברי רבא ור׳
הושעיא ,אלא דברי ר׳ יוחנן ואטר דהכי אסיקנא ,והיה צריך להזכירם
לפי זה הפירוש .על כן לדעת הרב ר׳ יוחנן נטי טתרץ הטשנה ,וחכי
פירושו :תנא הן באיברים שהוא כלאו ,והוא הדין לטטון .ותנא הן
כפשוטו דפטור בטמון ,והוא הדין לרישא דפטור זהו חן (נד) .ודרך
התנאין הוא זה לשנות חוטרא על החטור וקולא על הקל .כטו שעשו
בקנקנים בראש הגג על מנת לנגדם .וכאבנו וסכינו כדאיתא בפרקא קטא.
וכך נראה לי לדעת הרב ז״ל.

חגירסא ,רכה אמר" ומסתבר
ועיי״ש.
(נד) כמו כן פרשו רש״י ותום׳ שר״י לתרץ את המשנה סא .ולפי דעתי
יש להביא ראית לזה מן הירושלמי למשנתנו .וז״ל הירושלמי" :האומר סמא
את עיני שמזיפתני חייב ,על מנת לפטור חייב .אמר רבי אלעזר בהן שהוא
כלאו מתניתא .אבל ■בהן שהוא כהן פטור ובו"' .הרי בפרוש אמרו שמשנתנו
פא מיידי בהן שהוא בלאו .ומסתבר שהדברים שטאמרו בבבלי בשם ר׳ יוחנן:
יש הן שהוא כלאו ויש לאו שהוא כהן .נס הם לבאר את המשנה באו /שכן
הם אותם הדברים אשר בירושלמי אמרם ר׳ לעזר ,אבל כשהביאו אותם לבבלי
מסרום בשם ר׳ יוחנן .וטשו“ז כתב חרי״ח (אשר לו מכוון החאב״ד בכתבו:
״ודומה כי הרב ז״ל לא הסכים לזה הפרוש״),, :א״ל רב יוסר בר הטא לרבא
מ״ש רישא ומ״ש סיפא ואסיפנא אר״י יש לאו שהוא כהן ויש הן שהוא כלאו",
כלומר שר" י מתרץ את פושית רב יוסר כר חטא.
ועי׳ ברשב״א שהביא רפ את פרוש הראשון של חתאב״ד ,וז״ל" :פי׳
הראב״ד דר׳ יוחנן לאו לפרושי מתניתין פאתי רמודה הוא לרבה בהא דאין
ארם מוחל על ראשי אברים לעולם ,אלא רין בעלמא תאמר דצערו וב״ש ממונו
מוחל ,אלא שיש הן שהוא כלאו וכו׳“ .ואח״ב כתב" :אבל שאר המפרשים
לא פרשו כן אלא ר׳ יוחנן לפרושי מחניתין וברייתא פא אתי וכו׳“ .משמע
לו לגרוס בן בשל חסושיה שתפשה הרשכ״א.
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־ הא טתניתין דאתא לידיה .אע״ם שקבלה על טנת לקרוע וקרעה
חייב ,אלא אם כן יאטר לו על טנת לפטור ,אבל ברייתא דלא אתא לידיה.
אלא ששבר או קרעה בטקוטה פטור אע״ם שלא אמר לו על מנת לפטור
(נה) .ואם תאטר מנין לנו בברייתא שאם קרעה פטור .דילטא האי לקרוע
דקאטר שפטור טפשיעה וטגנבה ואבדה ,אבל היכא דאזקיה בידים חייב,
אלא אם כן אטר לו על טנת לפטור .ולא היא שכבר בתב בפרשה אם לא
שלח ידו בטלאכת רעהו (נו) ועל הכל אטרינן .שאם מסרו לו לקרוע
פטור (נז).
אטר ליה רבא (נח) והא טתניתא דקתני לשמור דאתא לידיה
טשטע ,כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים ,הרי יתן טסירה לידו טשטע,
ואפילו הכי לא בעינן על טנת לפטור ,שאם טסרו לו על טנת לקרוע
פטור .אלא הא והא דאתא לידיה ,ולא קשיא :דאתא לידיה בתורת
שטירה והדר אטר ליה קרע ,אם לא אמר לו על טנת לפטור חייב ,אבל
אי אתאי לידיה על טנת לקרוע פטור.
לשטור ולא לחלק לעניים ,מפגי שהוא מטון שאין לו תובעין ,שאין
העני יודע כטה יגיע לו מן הקופה ,אבל עניי דפומבדיתא מיקץ קייץ
להו כמה יתנו לכל בית ובית טן הקופה בכל שבוע ,ובעלי בתים יודעים
כטה נותנין בכל שבוע .וכשיהיה הקופה עשרים דינר יודע כל עני כטה
יתנו לו לשבוע מהם ,הילכו מטון שיש לו תובעין הוא ולשטור קרינא ביה.

מזה שבספר הראב״ד אשר היה לפני הרשב״א לא היו הדבדיט" :עתה לזח
הפרוש ר״י לא הבר בתרו׳ו המשנה כלום וכו ,",הנמצאים בכח״י שלנו ,אשר
בהם חזר הראב״ד מדבריו הראשונים .וכן בשטמ״ס לא הביא אלא את הפרוש
הראשון של הראב״ד ,המפרש כי ר״י דבר בפני עצמו אמר ולא לפרש אח
המשנה יבא .ואולי הדברים אשר בהם חזר הראב״ר ממה שאמר בראשונה אינם
מדברי החאב״ד אלא הוספה מאוחרת היא.
(נה) לא כפרוש החום( ,בד"ה הא) .אולם הרשב״א פרש כפרוש
הראב״ד אבל לא בשמו.
(נו) שמות כ "כ ,ז.,
(נז) נם כתום( ,בר״ה ורמינהי) התיזשו בזה ,אלא שתרצו באופן אחר.
והרשב״א הביא את תרוצו של חחאב״ד.
(נח) רבנו גורם "רב׳א" ולא "רבה" .ועי ,ב״דסדוסי סופרים" טח שכתב
בהערה דעפ״י גירסא זו אי אפשר לגרום "אמר רב חונא ל״ס וכו ",כבדפוסים
שלט ,כי רבא לא ראה את רב הונא כרכתבו בחוס׳ בכורות י״ר א .,ולפי״ז
הוא גורם עפ״י כתבי יד שונים ,ואמר רב כהנא ל״כן וכו .",אולם עפ״י הרי״ח
והרשב״א שגורסים "רבה" שפיר יש לגרום "אמר רב חונא לא תשיא" .כי רבח
חיח תלמידו חטובתס של רב הונא.
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קו״א חו״פו  -נזקי גוף ונפש

לד<יע

דיני נזקי גוף ונפש ודיניהפ
א׳  -היתר הכאת חבירו לעומת היתר הכאת אשה רעה
(ס״ק א׳)  -הא«סור להגות את  ranהוא

על מגת להתגונן ,רק
ברירה,

1שלא

•וכל

במצבים שאץ

לילן

משם.

ולכן

בגידופים הוא יכול להסתלק מהמקום.
אולם כאשר הוא גמצא עם אשה רעה,

שאיגה מפסיקה את גידוסיה  -הרי זה
כמק בלתי גסבל ,ואיוו יכול להסתלק
משם  -ולכן רשאי אף להכותה ,כדי

למגוע ממגה זאת.

היתר הכאה  -הוא רק כמצב חירום ,בו לא יוכל
להפסיק את השני מהכאת! ,בין אם ע"׳ שיחזיר
מלחמה

שערה,

ובין

אם

ע"׳

שיסתלק

מהמקום .ומכאן ההיתר להכאת אשה רעה -
כיוון שכל עוד הוא גשו׳ לה  -הרי היא בביתו,

ואין לו להיכן לילך .ואין ליקח הוראה זו ולפרוץ

בה ,ואדרבא יש מצבים שראוי שיחיה אף אם
אשתו רעה.
א — איסור ההכאה גורם שלא ניתן להשתמש בה,
אלא אם כן חלים שני תנאים .הא׳ — הוא מותקף,
באופן שללא הכאה לא יוכל להגן על עצמו (יסוד ההגנה
העצמית) .והב׳ — שהוא לא יכול אפילו להתנתק
מהאירוע בלעדי הכאה .ולכו אף אם חבירו פתח
בהכאה ,אלא שהוא סיים בהכאה .חרי כעת אין כלל
סכנה שהוא כעת נדרש להשתמש בהכאה .ועל אף
המרירות שהוא צבר מחבירו — הרי אין תועלת
בהכאה לעצמו מחשש התקפה ,אלא רק לפרוק את
עצביו ,ולכך התורה וודאי שלא נותנת היתר .וכלל ות
הוא הן לגבי ה״איכות״ — של איסור או מותר ,וחן
לגבי ח״כמות״  -שיכול להשתמש במינון קטן יותר
— אוי אסור לו לחכות מעבר למה שנצרך.
ב — מביא הרב הוכחה ,מרך שחתוס׳ דוחים אפשרות
של מעשה אלימות ,של שריפת תבואה כנגד דיבור —
אם כן ,הרי יש איסור לעבור מדיבורים למעשה
אלימות .ואף שמדובר בדיבור חמור ביותר ,שמבזה
אותו וקוראו רשע ,הרי כל מח שמתירים לו לירד לחייו

— אינו בגדרי אלימות.
ג — העונש של לירד לאומנות חבירו ולמעט פרנסתו
— אינו נראה לרש״י — מטעם שוו נקמה וגמול רע.
ומשמעותו שאין כאן עונש חינוכי ,אלא מלחמת
חורמה ,הבאה רק מתוך רצון לגרום רע לשני .אולם
לגבי הבן שאינו לומד אף לאחר גיל יי׳ב ,הרי אף
שמשתמש באותם כלים ,לרדותו ברצועה ובחוסר לחם
— הרי זח נובע ממטרה שונה ,של תיקון העתיד.
שוודאי אינו מעוניין רק להצר לבנו לשם נקמה ,אלא
משתמש בהרעת תנאים ,על מנת שהבן יחזור וילמד.
ד — רש״י בקידושין כתב שרשאי מי שקלללוהו לירד
לפרנסת השני ,אולם בב״מ רש״י מביא שאכן שמע
פירוש זח ,אולם הוא שולל אותו.
ה — המהר״ם מרזבורג אכן הביא כי אם קראו רשע
רשאי להכותו ,ווה כביכול קושיה על שיטת חרב .אולם
חרב מצמצם את דבריו ,כך שהקושיה סרה .אכן אדם
פרטי אינו יכול לעבור מדיבורים (שמכנהו רשע) למעשה
(מכות) .ומה שאכן הקורא יקבל את עונשו ,ושזה יהיה
אפילו בדרגת המעשה של המכות ,הרי זח אינו כתגובה,
אלא רק עונש שהבית דין רשאי ליתן .וכעת הרב יוכיח
את דבריו.
ו — הוכחה ראשונה :השוואה לדין דומה ,שמכנהו
טמא או כלב או שאר חירופין ,והדין שאין שם דין,
משמע שזה דיון הקשור לבית דין .ובציור שלנו יש דין
ובציור חזה — אין דין .אבל וודאי שאין רשות לאדם
עצמו בכל אחד מהציורים לעשות דין לעצמו.
ז — הוכחה שנייה :אף שהראשון פתח בהכאה (מסירה
השקולה להכאה) ,שאיסורה חמור ביותר ,הרי אין
השני רשאי להחזיר לו בהכאה (שם החזיר לו במסירה
נגדית) .וקל וחומר שהראשון רק פתח בדברים ,בכך
שקראו רשע.
ח — הוכחה שלישית :ההכאה חיא מותרת רק אם לא
היה יכול להציל באופן אחר ,שפירושו ,לא רק שלא
חיה יכול להתגונן ע״י מכות ,אלא גם הוא נבחן שלא
חיה יכול להתגונן אלא רק במידה כזו של מכות.
ט — הוכחה רביעית :הכאה היא התגוננות בכך שהוא
מונע מהשני להכותו ,אולם הוא יכול להגיע לאותה
תוצאה ,שהוא אינו מקבל מכות מהשני ,ע״י שיתרחק
ממנו ,ולא ישמע אותו ,שהרי כאן המכה היא ע״י
הדיבור .ומאחר ויש לו דרך נוספת להתגונן ,הרי תדרך
הראשונה כבר אינה מותרת.
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ח׳

קו״א חו״מ  -נזקי גוף ונפש

י — הרב מנתח את המצב בו יש אשח רעה בביתו,
שאינה נותנת לו מנוח ,ומאחר ואין הוא יכול לילך
ממנה — הרי יש לו היתר אף להכותה.
יא — גירושין הוא מצב שלאורך זמן יש בעיות בלתי
פוסקות ,שהרי על מנת שיחול היתר הכאה ,וגם זה רק
לחלק מהפוסקים ,הרי רק אס היא מקור הבעיה,
שקללותיה חן בלא שום הצדקה ,או שפוגעת בחוריו,
ורק לאחר שניסה לשדלח שתפסיק .ולכן עד שמגיעים
להגדרה של אשה רעה בכלל ,ושרשאי להכותה בפרט
— יש שהות ,ולא ניתן לנפנף במסקנת קונטרס אחרון
זח ,ושיחיו ידיו "קלות על ההדק".
יב — ד׳ המלצות בספרות השו״ת כיצד להסתדר עם
אשה רעה.

להושיע

תקא

אלא שגופא בהם צריך עיון רב ,עד שמגיעים
לידי מימוש והכאה.
התחלת השני במריבה ,הן בקללות והן אפילו במכות
(באם וודאי .שהפסיק להכותו) אינה מהוות עילה

להכאה
סעיף ב׳ "המכה את חבירו הכאה קלה,
שאין בה שוה פרוטה ,הואיל ואין בה חיוב

ממון ,חייב מלקות מן התורה.

ואפילו (א) אם חבירו ,התחיל עמו במריבה,
וחרפו בדברים ,ואפילו הכהו ,והוא שפסק

״א-
איסור מעבר מגידופים למכות ,וההיתר
הוא רק במצב בו לא יכול להציל את עצמו
 ואף כאן לא הותרה הרצועה  -אלאצמצמו את ההיתר לכמות הכוח המיזערית
הנדרשת
יש מניעה מוחלטת בתורה לעבור ממצב של דיבורים
למצב של מכות
הרב בשולחנו בסעיף ב' פסק שממצב של

מריבה בין שני אנשים ,כאשר האחד רק מדבר
כעדו ,הרי שלא ניתן לאדם כנגד דיבוריו של
השני לעבור למכות ,וכאילו חומת אש מונעת

ממנו לעולם להגיע לידי מכות .ואף שלכאורה
יש כאילו הצדקה ,בשל התנהגות חד צדדית

להכותו".
היתר ההכאה ב״איכות״  -שלא היה יכול לעשות זאת
באופן אחר ,וכ׳״כטות״  -שאף כשהתירו לו להכות -

הגבילו זאת רק עד האופן שיועיל
"אבל אם לא פסק ,רשאי להכות אותו ,כדי

להציל עצמו ,אם אי אפשר לו להציל עצמו
בענין אחר ,ואם אפשר לו להציל עצמו,
בהכאה מועטת ,לא יכהו הרבה".
הרחבה של ההיתר להכותו  -כאשר הסכנה העומדת
מולו הוא מניעת ביצוע של איסור ע״י השני

"וכן הרואה אחד מישראל מכה חבירו,
ואינו יכול להצילו מידו ,אם לא שיכה המכה,
מצוה להכותו ,כדי להפרישו מאיסור ,אבל אם
אפשר להצילו מידו בלא הכאה ,אסור אפילו

שאינה הוגנת ע״י הכירו.

לדוחפו ,אם אפשר לשומטו בנחת.

חומרת ההכאה נותנת היתר מוגבל ביותר  -מקרה
חירום שזו הדרך היחידה ודווקא באופן מוגבל

וכן הרואה בחבירו ,שעושה איזה דבר
עבירה אחרת ,והוא תחת ידו ורשותו להכותו,

ועוד הוסיף הרב כי כל ההיתר להכאה ,אף
כאשר ממשיך להכותו — הרי זה רק באופן של
אין ברירה ,להצלת עצמו .ויש כאן שתי דרגות
של "איכות" ,האם בכלל רשאי להכותו ,ו״כמות"

רשאי להכותו ,כדי להפרישו מאיסור ,ואינו

צריך להביאו לבית דין ,אבל אם כבר עשה
האיסור ,אינו רשאי להכותו ,אלא יביאנו לבית

דין ,ויענשוהו":

— שאף שלעתים הוא רשאי — הרי יש מיגבלה
על עוצמת המכה — כאשר הכוונה היא

כ 

שהמטרה שאכן יש תועלת רק בהכאה.
ובאן הרב בקונטרסו מציין שני מצבים,
שהכלל אינו תופס בהם ,ורשאי אף ליתן מכות.

הו□ מביא הוכתה מדבר• הת1ס' ,שאסזר
לעב1ר מדיב1רים ואף קלל1ת של רעהו -

רב להושיע  -ג עמית ,שגיב עמוד מס (501הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

לפעולות של אלימות ,כגון לשרוף חלק
מתבואת תכירו

טהנמרא הדנה על התנובה שמותר לאדם להניב על
שהכירו קראו רשע ,יש ללמוד על ההיתר בשימוש
באלימות

הרב מביא את סוגיית הגמרא בהם לא רק

שהקניט אדם את חבירו ,אלא קיללו וקראו
רשע ,ועל כך אומרת הגמרא (ב״מ ,עא ,א)
שרשאי לירד לחייו" .אדם קורא לחבירו רשע

— יורד עמו לחייו ".גמרא זו מאפשרת לנו
היטב להבין מה הקשר בין קללות והתגובה
המותרת לו — ועל כן יש עלינו להבין מהו
הגדר של יורד לחייו.

גאון) שרשאי לשרוף שליש תבואתו ,חה כוונת
שיכול ירד לחייו.
ביאור הכלל של שלש דווקא  -בהלכה ובמחשבה

ואף שלדעתי ניתן לרמוז זאת בדרך אגדה
(עפ״י יסוד שראיתי בבן יהוידע לבעל הבן איש

חי) ,ששליש פירושו העודף בין מנה מחוקה
לגבי מנה גדושה.
וכן מצאתי בשו״ת הריב״ש סי׳ שע״ה "ועוד
אני מפרש פירוש אחר ,בדברי הגאונים ז״ל

שיורד עמו עד לחייו ר״ל :למעט פרנסתו,

ולצמצם מזונותיו ,שלא יהיו מצויין לו בריוח.
וזהו עד לחייו ,ולא ער בכלל .שלא על דעת
שיוכל להמיתו ברעב ובצמא ,אלא לצמצם
מזונותיו ,ולמעטן .ושעור שליש הוא :לפי שבין

מכך שיש שפירשו שרשאי לירד לחייו הוא אף
בתגובה אליטה  -הרי יש לראות את חומרת הפתיחה
בהקנטה כה נרועה

הדבר שהוא בצמצום ,או הוא בהרוחה ,יש
שעור שליש( ".ומביא ראייה שמכירת בשר בזול

הוא דווקא שליש פחות).

ובהרחבה מצויה הגדרה זו בארבעה
מקומות בש״ס .יומא עה ,א "מדת בשר ודם,
מקניט את חבירו — יורד עמו לחייו ".ושם
פירש רש״י — "בכל דבר שהוא יכול להקניטו
ולהפסידו הוא יורד ".ובכתובות נ ,א שעד גיל

י״ב האדם הולך בדרך טובה עם בנו ,אף אם
אינו לומד אבל ״מכאן ואילך — יורד עמו לחייו
(— לרדותו ברצועה ובחוסר לחם ").והגמרא
שלנו ,ובן נביא את המקור הרביעי ,כשנפרש

את רש״י .עב״פ יש לראות שהרב כאן נקט את
דברי התוס׳ ,שנמנעו מתגובה אלימה .שהרי

תום׳ נעמדים על הצד האיכותי  -שלא ניתן כלל לקשר

בין קריאתו כרשע למעשה אליטות ,ואף שמבחינה
"כמותית" זה רק בבחינת שליש

ואם בן ,יורד לחייו הוא שמסיר ממנו רק
את העודף ממה שמגיע לו ,הרי בוונת התוס׳
לומר ,שאין קשר כלל בין קריאתו שהוא רשע,
"לזכות" שיוכל לבצע את שריפת התבואה.
ובלשונם "ותימה גדול מנין לו זה".

□ עיין תום׳

הריב״ש סי׳ רט״ז הבין היטב את הרגשת סופג
העלבון" .רשע ,יורד עמו לחייו .וא״ב —ואם
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כן —  ,הוא נתן אצבע בין שיניו ,והכשילו
שיתריס כנגדו; שאין בל בני אדם יבולין למשול

ברוחם; לשמוע חרפתם,
גמורים ,ושלא יהיו משיבין".

לקרותן

רשעים

החום׳ דוחים את פירוש הנאון ,שעל קריאת רשע -
דשאי לשרוף שלש מתבואתו
ומפרשים על כך תוס׳ (ד״ה אדם) שיש

לדחות את מה שנכתב בשם גאון (רב צדוק
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הרב מנתח את פירושו השני של רש״י -
שאסור להעניש! כלכלית ־ ביתן שאץ
היתר להעניש לשם עונש .ואף כא!
בסוגייתגו  -אין היתר להעניש ע״י הכאה
רק כנקמה וללא מטרה

פירוש ראשון ברש״י  -הרגילות להתקוטט  -מביאה לו

היתר כאילו הוא מכה אותו
החכמהזס

להושיע

קו״א חר׳כו  -נזקי גוף ונפש

תקג

פרשן שני הוא רש״י הקדוש ,המבאר על כך
שני פירושים .הראשון ,ש״רגיל להתקוטט עמו
— כאילו הכהו ,וכאילו בא להורגו ".כלומר,

יגרום לבן לשנות את הנהגתו ,ולפיכך אף הוא

אינו יכול לעמוד במצב בלתי פוסק של זילזול.

יחזור וייתן לו את השפע .ואם כן מה שהוא
נוקט כלפי בנו הוא מניעה זמנית ,לצורך אחר.

הרגילות היא יוצרת מצב "איכותי" ,שהשני

לגבי בנו ,הרי הוא אינו מעוניין שבנו ירעב
ויתייסר ,אלא אדרבא ,הוא מעוניין שדבר זה

שרש״י

וכפי

פירוש שני ברש״י  -מלהטת חורטה כלכלית  -אלא

שרש״י דוחהו ,טטעם איסור נקיטה
ובפירוש השני בשם מה ששמע ,שהתירו
חכמים לשני לירד למלאכתו של חבירו ,כלומר
למנוע פרנסה מהראשון המקלל ,ולצמצם את

מזונותיו ע״י תחרות עסקית" .ואני שמעתי:
רשאי לירד לתוך אומנותו של חבירו ,ולמעט

אכן

בכתובות (נ ,א) :עד שתים עשרה שנה —
מתגלגל אדם עם בנו ,מכאן ואילך — יורד עמו
לחייו ,ומאי יורד לתוך אומנותו איכא ,הא
לייסרו ולכופו לתורה קאמר?"

□ ורש״י ב*מ דף ע״א {א}

מזונותיו של חבירו".
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אולם רש״י אינו מקבל פירוש זה .ודוחה

אותו הן מסברא והן מביא מקור לדבריו.
מסברא אומר לנו רש״י ,שלא יעלה על הדעת,
שיקבל גיבוי לנקמה ולגמול רעה מחכמי
ישראל ,כתקנה" .וקשה בעיני שיתירו חכמים

לישראל להנקם ולגמול רעה".
ראיית רש״י  -שטול הכן שאינו לוטו■  -אינו נלחם כו
כלכלית
וראייה לדבריו מהנהגת האב לגבי חינוך
בניו לתורה ,שעד גיל י״ב מדבר אליו בשפה

רכה ,ולשון חכמים מתגלגל עם בנו .אולם
לאחר מכן אם לא ירצה ללמוד הדין הוא שיורד

כותב.

"ועוד,

דאמרינן

מי
שרשאי
שמה
נלמד
בקידושי!
שקלללוהו (דיבורים) רשאי שיהא יורד
לחייו ,הוא היתר סרטי ,בדוגמת הבעל
דין ,למניעת פרנסה ,ואילו בב״מ וזזר בו
רש״י ,בכן שפירש את אותו עניי! ,שאין
נראה לו שזו הדרך  -ואנו  pמשמע
שהעיקר הוא בב״מ ,ובפרט שכותב תחילה
שמעתי ,ואז שולל את הפירוש
מדייק חרב ,שדברי רש־״י סותרים לדבריו כקידושין -
שההיתר הוא טאי יכולת הכית דין לטפל בכך

לחייו .רש״י כאן מבאר שלא שייך לומר כאן על

לומד הרב שרש״י חזר בו ממה שכתב
בקידושין כח ,א .הגמרא למדה שמי שקורא

פרנסת ממון ,ושיורד לתוך אומנותו ,שהרי
הנושא הוא לימוד התורה .ואילו בכתובות (נ,

לחבירו רשע ,הרי הוא יורד לחייו .מבאר רש״י
שמשמעות הדברים ,שרק הוא רשאי לירד

א) מפרש זאת לרדותו ברצועה ובחוסר לחם.

לחייו ,ואין בכוח הבית דין להזדקק לטענה זו.

החילוק של מניעת הלחם לבנו שאינו לומד הוא ענישה
לשם טפרה  -וכדי שהענישה תיפסק ,ואילו כאן
כמלחמה כלכלית הרי זו ענישה לשם ענישה ונקטה

אם כי היה ניתן ממבט ראשון ,ללמוד שמה
שהוא מונע ממנו לחם ,הרי זה בדומה למניעת
פרנסת מהשני .אולם לא רק שאין כאן הפרעה
במלאכתו של השני .אלא שהמטרה היא שוגה

והפוכה .כאן הוא מעוניין בתוצאה שלחבירו
יהיה צר ורע ,ופעולתו היא בתור עונש ,ואילו

והגדיר ירידה לחייו שהוא מיעוט פרנסתו
ולירד לאומנותו .ונראה לי להליץ את הפסוק
״רשע — למה תכה רעך?!" ,וזאת על דרך
הצחות ,שזה שקרא לך רשע ,אינו מתיר לך
להכות את רעך.

הענישה בקידושין היא ענישה למטרת ענישה ,ועושה
זאת במקום בית הדין  -ולכן ברור שרש״י כאן חזר בו

כעת מדויקים דברי הרב ,שהביא שחזר בו
דווקא מהגמרא בקידושין .שהרי מה שכתב
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תקד
רש״י לגבי הגמרא בכתובות בתור ראייה הוא
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על סוגיה אחרת .ואילו כאן רש״י מפרש פירוש

חדש ושונה על אותה סוגיה עצמה .ובפרט
שאנו דנים לגבי סברה ,הרי עצם הסברה

נשארת.

□ שחזר בו ממה שכתב בקידושין

{כח ,א}
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הוכחה ראשונה  -המשמעות שאין דין,
בהשוואה לציור אחר דומה (שמות גנאי
אך לא רשע) ,שאין בו די! ,היא שהבית די1
אינו יכול ש□ להעניש  -משמע שכל הדיון
הוא רק לגבי הבית די! .ושבציור השני אף
הבית דין אינו יכול להעניש ,ובראשו! ,שרק
הבי״ד יכול להעניש

לא על כל כינוי גנאי שהוא סופג  -רשאי הנעלב

מחדש הרב ברבר* המהר״נז מרהנבורג,
שמה שנותנים עונש מבזת למי שקרא
רשע הוא דווקא ע״י בית דין

הוכחה ראשונה — מגוף דברי המוהר״ם.

מה שקושרים שטי שקרא רשע לחבירו העונש הוא
להכותו  -טעמיה הרב ,שזה אכן העונש  -אולם לא
סופג הקללה הוא המעניש

הרב משווה דין אחר ,אשר המהר״ם עצמו
לומד p .המהר״ם על מי שקורא לחבירו כינוי
גנאי .אלא שהפעם לא קראו רשע ,אלא טמא
או כלב או שאר חירופין .והדין הוא שאין להם

הרב מצמצם את דברי המהר״ם מריזינבורג.
(נימוקי רבי מנחם מרזבורג — מגרמניה במאה
הי״ד — ביטל את דין המיאון) "קראו רשע יורד
עמו לחייו — פר״י להכותו ,הואיל ולא נזהר
בלאו לא תונו ":אין הוא פוסל את דבריו ,אלא

שיעשה נהם דין  -אדרבא על דברי הירופין אק דין

דין .לומד מכאן הרב ,שהמהר״ם אמר שני

דינים.

שני דינים  -הא׳  -טה שהכית דין אינם יכולים לכפות
עונש על המבזה

טוען שלא ייתכן שהתורה נתנה אישור למי

הראשון ,שאף בבית דין לא ניתן לכפות

שספג קללה ,שקראו רשע ,להחזיר בעצמו עונש

שום עונש על העלבה זו( .אמנם מן הראוי
שימצא את הדרך לפייס את חבירו ,ויש על

של מכות .בלומר הרב מפריד את חומרת

העונש למבצע העונש .ומקבל הרב את חומרת

המעליב חובה זו .כלומר ,אי יכולתו של הבית

העונש ,אולם מפרש אחרת את הגדר של מי

דין להענישו ,אינו פוטר את המצער את חבירו,
מהחיוב לבטל את מה שהוא חייב לתקן כלפי

רשאי להעניש.

הבירה.
טעמיו־ הרב שהניח היחד הרשאי להעניש עונש של
מכות שיש נו אליטות הוא חנית דין

הב׳  -לימוד מקל וחוטר לנפגע ,שאין כיכולתו להעניש
את הטנוה

אכן מגיע למי שקרא כך לקבל מכות .אולם
לא סופג העלבון יכול להחזיר על דעת עצמו.

אלא מעמיד הרב ,שהמהר״ם מתכוון שרק

אולם הדין השני ,הוא נלמד בעקיפין .שאם
אפילו בבית דין אין לדיינים יכולת להענישו,

לבית דין ניתן להכות את מי שקורא לחבירו

הרי כל שכן שהוא מקבל העלבון אינו רשאי

רשע .כפי שמצינו שיש לבית הדין זכות
להלקות במקרים מסויימים .וכעת הרב עובר

להענישו.

לארבע הוכחות.

□ רמה שכתב מהרמ״מ  -דמותר להכותו,
ר״ל {רצונו לומר} לב״ד {לבית דין4

טחדש הרב באופן טופלא ,שאם יש טית; קל וחומר,
הרי יתכן גם מצב שרק הבית דין יכול להענישו
ומאחר ושני המקרים נשנו יחדיו ,מחדש
הרב ,שאף בציור הראשון שלנו ,שחבירו קראו

רב להושיע  -ג עמית ,שגיב עמוד מס (504הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

לי)

קו״אחו״נו-נזקי גוף ונפש

להושיע

תקה

רשע ,והיה הבית דין יכול להענישה עדיין אין

הוספת הכאה מעכר למה שבית דין טתיר היא כנהר

בכך שום היתר לבעל הדין לעשות באן דין

לאו הטור

המסור לבית הדין .אלא שבציור אחד מותר

הוכחה שנייה — השוואה למקרה חמור
יותר .בו לא רק מקללים אותו בתואר רשע,

לעצמו ,ולהכות .אדרבא ,כל הדגש שזה דין

לבית הדין אף להכותו ,ובציור השני ,שסתם
קורא לו כלב ,אף לבית הדין עצמו אין יכולת זו.

[כמאמר מוסגר יש להתבונן על דברי הרב ,שהרי כל
ההיתר שרשאי לעשות דין את בעצמו ,ולא להזדקק
לבית דין  -הוא רק כאופן שהוא רשאי להעניש עונש

כלשהו ,או שיש מניעה

אלא שאף מכים אותו .איסור הכאה הוא נלמד
מלאו מפורש" ,פן יוסיף" .שאסור להכות יותר

מל״ס מלקות ,לכל היותר ,או בכמות שביה״ד

קצב על עונש זה ואדם זה .כלומר בגדרי בית
הדין — שינוי "כמותי" בעונש הוא גם שינוי
"איכותי" ,דווקא כך ולא אחרת .אמנם זה לא

כהכאה ממש ,אלא בדומה בדיוק להכאה .וזאת

אלא שיש להתבונן ,שכל הדין שאדם יכול
לעשות דין לעצמו ,כפי שמצינו בסימן ד׳ ,הוא
דווקא במקום שגם הבית דין היה יכול לבצע

בדיוק את אותו עונש .ורק יש לו את היכולת
-לבצע בעצמו .אבל אפילו שם שהיתרנו לו

לעשות דינא לנפשיה ,ואפילו שלא במקום

הפסד (שהרי אנו פוסקים כרב נחמן בב״ק בז,
ב) ,הרי לא מצינו שיהיה האדם יכול לבצע
עונש יותר ממה שהבית דין מסוגל לתת.
ואפילו אם תקשה ותאמר ששם היכה השותף

את חבירו שגזל את מימיו שלא בתורו .ואולי
הבית דין לא היה נוקט דווקא בעונש זה .הרי
באופן "איכותי" יש עליו דין וגדר של עונש ,ורק
אז יש לו את ההיתר להכות ,אף ב״כמות"
מעבר לבית הדין .אולם כאן מדובר שזה עונש

המסור רק לבית דין].

□ כדמסיק אק בהם דין ,משמע דכבית דין
מיידי

ז-הוכחה שנייה :הרב לומד קל וחומר ,שאם
היתה הכאה בתחילה (שם מדובר במסירה,
שדינה בהכאה) ,ונאסר עליו להכות בחזרה
(המרז־כי מחייב את מי שהחזיר מסירה
בתשלום על הנזק שהזיק) ,הרי אע״פ
שהראשון פתח באיסור ההבאה ,שהוא לאו
חמור ,ובכל זאת נאסר להחזיר בהכאה  -וכל
שכן שכאן הראשון רק קראו רשע

מאחר וידוע שמסירה היא כמו הכאה ,שהרי
רשאים אף להרוג את המוסר ,שהוא בבחינת
רודף ,מדין הבא להורגך השכם להורגו.
הטקור לכך שמסירה משטעותה הכאה  -שיש בה אף
השש נפשות ,שלכן רב הלי׳ן בעד רב כהנא ,שהרג את

המוסר
והתבאר ברא״ש (ב״ק פ״י סי׳ כ״ז) על הגמרא
בב״ק קיז ,א "ההוא גברא רבעי אחוויי אתיבנא
דחבריה (אותו אדם שרצה להראות ולמסור את

תבואתו של חבירו לגויים) .אתא לקמיה דרב
א״ל — לא תחוי .א״ל מחוינא ומחוינא (והעז

ברוב חוצפתו להקשות עורפו בפני רב ,שאמר לו
לא להראות ,והוא איים וכפל איומו ,שמשמעותו
היא שלא רק שלא קיבל את דברי רב ,אלא ועוד
איך שהוא יראה) .התז יתיב רב כהנא קמיה ,קם
שמטיה לקועיה .קרי רב עליה ׳בניך עולפו ,שכבו

בראש כל חוצות ,כתוא מכמר׳ (ישעיהו נא ,כ).
מה תוא זה ,כיון שנפל למכמר ,אין מרחמין
עליו ,אף ממון של ישראל ,כיון שנפל ליד עובדי

כוכבים ,אין מרחמין עליו ,ונוטלין היום מקצתו,
ולמחר נוטלין כולו ,ולבסוף מייסרין את נפשו

והורגין אותו ,שיודה אולי יש לו יותר ממון,
והווה ליה רודף ,וניתן להצילו בנפשו ":ובלשון
המרדכי "מעלילים עליו עלילות בל כך ,עד

שהרבה פעמים בא לידי סכנת נפשות".
פירוט הציור של המסירה (בבחינת הכאה) וכנגדה
המסירה החוזרת (בבחינת הכאה על הבאה)  -שאסרה

המרדכי
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דינים .הדין הא׳ — שהרשות להכות את חבירו,

"כתב המרדכי בשם מוהר״ם גב״ק פ״י סי׳
קצ״ה) בתשובה על מעשה דרבי אפרים ורבי

הוא כדי להציל את עצמו .ונראה לי לדקדק כאן

יואל שמסרו זה את זה ,ופסק (סי׳ קצ״ו) דאף

באופן מעניין ,שהחלק שבפסק שההיתר הוא

ע״ג דיש אומרים דאין לקנוס רבי יואל במה
שמסר לרבי אפרים ,בי אין אדם נתפס על צערו,

כדי להציל את עצמו אינו טעם ונימוק ,מדוע
הוא רשאי להכות אותו בחזרה .אלא זהו גדר

ביון שבשעת חימום היה ,שר׳ אפרים קם עליו
להעמידו בערכאות — נהפך גם הוא לתנין

בגוף מעשה ההכאה .כלומר ,שאם לא מתקיים
הציור של הצלת עצמו ,הרי אין לו היתר כלל.

הדבר בתקנות הקהלות .איני סובר שתקנו

כך שאין זה גדר נפרד ממעשה ההכאה" .ב׳
שחבלו זה בזה [יצאו זה בזה] ,אם חבל האחד

הקהלות דבר זה ,אם אינו מציל את עצמו

בחבירו יותר ממה שחבל בו — הוא משלם לו

במסירתו בו׳ ,עד אלא לענין קנס ,שלא לנדותו
או להלקותו על המסירה ,אבל לא לשלם

במותר נזק שלם .וכתב א״א הרא״ש ז״ל ודוקא
שהתחילו שניהם כאחד ,או לאחר שחבל זה

ההפסד שהפסיד לחבירו — דבר פשוט שלא

בחבירו ,הזר גם הוא מיד וחבל בו .אבל אם

פטרוהו וכו׳( ".הובא גם בשות הרמ״א סי׳ פ״ח).

התחיל האחד — השני פטור ,שיש לו רשות

לעשות לבערו כאשר זמם לעשות לו ,ותולים

לשני לחבול בו ,כדי להציל את עצמו".
דרך לימוד הרב  -השוואה לדין חמור יותר ,אשר נם
בו יש איסור להחזיר כמכות

אם כן הרי עינינו הרואות ,שהמהר״ם אוסר
להחזיר לו הכאה .ואם כן לימודו של הרב הוא
ממידת קל וחומר לדיננו ,שרק קראו רשע.
שהרי כאן כבר הגיע לכלל מעשה .פרט לכך
שיש על זה איסור לאו.

□ והרי המכה  -עובר בלאו חמור ,ואפילו

הכי אוסר מהר״ם במרדכי סוף ב״ק

{סי׳

קצ״ו}

גם בשעה שמותר לו להכות ,הרי גם אז יש הנבלה על

עוצמת המכה ,כל עוד היא ברמת הנגה
הדין הב׳ — הוא במידה מסויימת עידון של
הדין הא׳ .היות וההכאה היא רק כדי להציל

את עצמו ,הרי זה לא רק בא באופן הכולל ,של

הנימוק של הצלת עצמו ,ואז אין אנו מדקדקים
בפרטים ,אלא בכל הכאה יש את השאלה האם
זה להציל את עצמו ,לא רק מכך שהוא רשאי
להתגונן ,אלא אפילו אם הוא רשאי להכות
בכזו עוצמה" .ומיהו צריך אמידה ,אם היה יכול
להציל עצמו בחבלה מועטת ,וחבל בו הרבה

— חייב — מידי דהוה אהיה יכול להציל עצמו

 ח -הזכתה שלישית :כל היתר ההכאה ה1א רק
במקום שלא היה יכול באופן אתר ,לא רק
על עצם העובדה ,שלא היה יכול בלי
הכאה (בבתיגת איכות) ,אלא אף שלא
היה יכול להכות באופן תלש יותר
(בבחינת נמות)

הנדר של היתר הכאת הכירו הוא רק כאופן ,שהכאה
זו היא ההגנה היחידה כענורו

הטור בסי׳ תב״א מביא את דברי אביו
הרא״ש (ב״ק פ״ג סי׳ י״ג) .ויש כאן לדעתי שני

באחד מאבריו ,והרגו":
השו״ע נמשך אחר פסק הטור
ולפי זה אכן פסק גם השו״ע .וזה לשון השו״ע
(סי־ תכ״א סע׳ י״ג) "אבל אם התחיל האחד,

השני פטור ,שיש לו רשות לשני לחבול בו —
בדי להציל עצמו ".אמנם מסייג השו״ע את עצמו

— והסייג הוא בשניים ,הן מצד ה״כמותי״ —
שיש לאמוד האם יכל להימנע ולא להכותו

בעוצמה בה גדולה .והן בצד ה״איכותי״ — עצם
הרשות להכותו .שגם היא רק בתנאי שלא היה

יכול להשיג זאת באופן אחר.
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הרחבה של רשות ההכאה גם לצד שלישי ,הרואה את

יכול לנרום שניסיון חציעור של השני לא ישפיע עליו -

הראשון טבה את השני ,שיש לשלישי רשות לחבות,
אך ורק על מנת להפריש את הראשון מאיסור ההכאה

שהוא יהיה מחוץ לטווח ההשפעה

מאחר תה לאו ,לא כל כך חמור ,הרי לא

"וכן הדין באדם הרואה אחד מישראל מכה
חבירו ,ואינו יכול להצילו — אם לא שיבה
המכה ,יכול להכותו ,כדי לאפרושי מאיסורא".

ניתן לעוקרו ,אלא רק במצב שיש מקרה חירום

של הצלה .בלומר ,עצם מצב ההתגרות ,הרי
הוא מצב בלתי נסבל .אלא בדי להתגבר על מצב

ואף שיש כאן צד "איכותי" הרי יש כאן גם צד
"כמותי" .שכל מה שהתירו לו הוא רק באופן
של חבלה — בבחינת להפרישו מאיסור .אבל

ע״י התעלמות — לא רק מעצם החירופים,
שמשמעותו שהוא לא מתייחס אליהם ,אלא

על עצם העניין שהוא יכול לפרוץ את האיסור

באופן שהוא כלל אינו מגיע לידי מצב שהוא

החמור של איסור הכאה — הרי זה בוודאי

ישמע ,ע־י שיעשה מעשה — ובמקום להשיב

איסור איכותי.

במכות ,הוא פשוט יצא מטווח הגעת החיצים,
שהם חיצי הרעל של דברי הראשון.

אי הרשות למעבר מגידופים או שקוראו רשע לנדר
של מכות הוא מניעה "איכותית"

זה ,היה יכול להתנתק ממצב זה .כלומר ,דווקא

□ וזה יכול לילך מאצלו ,ו^א ישמע חרופיו

והרב הרי דן כדרכו באופן האיכותי .שהרי
אם הוא הולך ,ואינו ממשיך להיגרר מגידופים
לידי מריבות ,הרי הדבר תלוי בו .וכל היתר

ההבאה נובע רק במצב האחרון שאין ברירה
בלל .והרב דייק מכאן שאפילו מה שנראה שיש
היתר — הרי מאחר ואנו מצמצמים זאת
למקרה פרטי ביותר ,הרי זה רק מראה שבאופן
כללי אין היתר.

_ ד _
כציור של אשה רעה בתוך ביתו ,לא ניתן להימנע ע״י
שיסתלק ,שהרי אק לו להיכן ללכת ,ואז חוזר ההיתר
להשתמש כמכות ,כאשר אינו יכול לסכול את נידופיה
הרב מבאר את ההיתר להבות אשה רעה.
ויש להדגיש שמדובר אך ורק באשה המקללת,
שהרי כל מה שהסוגיה היא דווקא כאשר חבירו

□ וכן הרא״ש {ב״ק פ״ג סי׳ י״ג} וטור {סי׳
תכ״א} וש״ע {סי׳ תכ״א סע׳ י״ג} לא סבירא
ליה להתיר ,אלא כשאי אפשר להציל

קורא ומכנה אותו רשע .וכן שאומר מקודם
שלא ישמע את חרופיו .אלא דימויו של הרב

בענין אחר,

הוא רק לעניין יכולתו לעזוב את המקום ,וע״י

כך להימנע מכל ההכאה הנוראה התלויה בכך.
ובאשה רעה ,מאחר ומצויה בביתו כל העת,

־ ש 

אין לו לאן לילך .בבחינת ־אוי לי מיצרי ואוי לי
מיוצרי׳ (ברכות סא ,א) .שהרי ביתו של אדם

הוכחה רביעית :מכך שה1א יכול להימנע
מהמריבה בעצם זה שיסתלק ,הרי זו
ההגנה הסובה ביותר 1 -אם כ! ,הרי אץ
לו כלל צורך להזדקק למסת ,שאז הם
ה1פכ1ת להתקפה ולא להגנה

התגוננות יכולה לחיות כאחת סב׳ דרכים  -או למנוע
מהשני לצערו  -וזה הוא יבול ע״י שמכהו ,או שהוא

מאפשר לו לחיות את חייו בנחת וברגיעה .ואם
יש משוגע הקוראו רשע ,שיעזבנו וילך לביתו.

ואילו הרב מדקדק ,שלא רק שהיא נמצאת
בביתו — אלא אף שרוייה בביתו.

הכאת אשה רעה אינה על מנת להענישה ,אלא כדי
להימנע טקללוחיה  -ולכן לא כל הרוצה ליטול את

ההיתר רשאי לכך
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ג׳ נדרים שונים  -א׳  -מענת מאים עלי ,כו האדם בוחר

ולכן מבאר הרב שההכאה היא אינה לשם
הבאה ,אלא לעורך הצלה .בלומר אין ההבאה

להרחיק את עצמו .הב׳  -פענת אין אדם נר בכפיפה

כמטרה חיובית בפני עצמה ,אלא כחוסר ברירה
מוחלט.

אחת עם נחש ,שהיא טענה המתארת את המצב כאן,
אולם זה אינו יוצר את הגרר הג /שהוא הרצון לפירוד,
אלא רק מהווה עילה לכך

 -י״א -

ולמעשה יש ב׳ טענות קרובות אך שונות
בכיוונם .מצד אחד יש טענה של מאים עלי,

האיסור להכות את אשת! סוקע רק
בתנאים קיצת״ם ביותר ,והמעבר מהכאה
שהיא תר סעמית ,לגירושין  -שזה מצב
שלאורך זמן אין כלל פיתרון

שכאן זו ההעדפה האישית של אדם ,ואין הוא

כיאור הסוגיה של היתר הכאת אשתו ,על מנת שלא
כל אחד יפרוץ בדבר ,ויתלה ואת בדברי הרב
ויש להדגיש שאסור לנצל פסק זה ולהיות

נותן אצבע מאשימה כלפי בן זוגו .והדין הוא
שלא ניתן לחייבו לחיות יחדיו .ומצד שני

הטענה שאין אדם גר עם נחש בכפיפה אחת.
שיש לו טענה על השני ,שבלתי אפשרי לדור

עמה .וגם זה יש הבדל מהותי על רצונו
לגרשה ,ולבין הזכות להרים יד .שלא חייבו
את האדם לדור עמה במצב זה ,אבל עדיין לא

בבחינת נבל ברשות התורה ,שהרי אף שיש
היתר להכות אשה רעה ,שלא ילך בל אחד

הגיע לכלל ההיתר להרים עליה יד .ויוצא
שכל הדיון במצווה לגרשה הוא דיון נפרד

ויאמר שאשתו הגיעה לכלל גדר זה ,ורשאי
הוא להכותה .ועל נושא זה ארחיב מעט ,כדי
שלא יבואו לכלל טעות מדברי הרב.

מהבאה.

הכאה היא אירוע חד פעמי  -אולם מרגע שהדבר חוזר
ונשנה  -עלול הדבר להסתיים כגירושין

נם לאחר מניית ארבעה תנאים מחמירים לכך שרשאי

להכות את האשה  -הרי זה גופא רק לדעה אחת
שרשאי (אף שהרמ״א אומר שכן העיקר)

הרב דן על שמנסה להפסיקה בכל הדרכים,
וכשלא עולה זאת בידו ,הרי יש לו את הכוח אף
להכותה ,שאין הוא מתכוץ להכות אותה ,אלא

ההלכה שנפסקה ברמ״א אבה״ז סי׳ קנ״ד

להציל את עצמו .וזהו על אירוע חד פעמי .וכל

סעיף ג׳ כותב לגבי מקרים בהם כופין להוציא,

הדיון על שיגרשה הוא על מצבים בלתי

ראשון ,הרי אין זה מדרך בני ישראל ,ומעשה

פוסקים ,שלא ניתן להמשיך לחיות כך באופן
קבוע ,ואז יש חובה לנתק קשרים אלו.

הוא שמי שמכה את אשתו כאשר הוא התחיל

עבודת כוכבים הוא[ .וכעת מונה ארבעה
גורמים מגבילים] ורק אם [א׳] היא היוזמת,
[ב׳] ודווקא באופן שמקללת אותו בחינם[ ,גץ

גירושין הוא כבחינת הרחקת צרעת  -בו נדרשת
הרחקה לצמיתות

או מבזה את אביו ואמו .וגם זה [דץ רק לאחר
שקדם והוכיחה בדברים ,ורק לאחר מכן באם
לא הצליח ,ורק אז יש את מחלוקת האם כעת

יכול להכותה ,והרמ״א המביא את שתי הדעות
ואומר שהראשונה ,שרשאי היא עיקר .והרב
כאן רק ביאר בדרכו את טעמי ההלכות .שאנוס

הוא ,מאחר וכעת אין לו אפשרות להימנע
ממריבה הבאה עליו ,ושאין לו דרך אחרת
להשתיק! את דבריה של אשתו.

הגמרא הביאה את דברי בן סירא בסנהדרין
ק ,ב האומר שחכמים תיקנו שאדם יגרש את
אשתו הרעה ,ומדמה אותה הגמרא לצרעת,
וכאילו היא דבוקה על גופו ,ואין הוא יכול

להיפטר — אלא ע״י גירושין .משמע שלבטח
על איזו הקנטה שאדם אינו רוצה לגרש את

אשתו ,רק ממעשה זה לא תזכה האשה לתואר
המפוקפק של אשה רעה.
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קו״א חו״ט  -נזקי גוף ונפש

 -י״ב -

תקט

ג קל לרצות את חאשה ,פאחר והיא טעוניינת בקב
ותפלות

ד׳ המלצות כיצד הגבר יכול להסתדר עם
אשה רעה (א׳  -איגו רואה פגי גיהנם; ב׳ -
יתמקד בילדיו; ג׳  -קל לפתותה; ד׳  -יש בה
מעלות אחרות)
אמנם בחרתי להביא ד׳ דעות המלמדים

את הגבר גם להתמודד במצבים אלו.

א  -הראנ״ד הופך את החיסרון באשה הרעה ליתרון,

ועוד הרמב״ן בחידושיו על גיטין ל ,א מבאר

שסובר הבעל שנשים נוחות להתפייס ,מאחר

ורוצות הן בקב ותפלות .ורק באשה רעה אין

הדבר כן .ומפליג הרמב״ן שאשה רעה יותר
קשה מברזל קשה .כלומר ,וודאי שמי שנוחה
להתפייס אינה בגדר זה.

בכך שאינו רואה פני ניחנם

שו״ת הראב״ד בסימן ס״א מצמצם את דברי
בן סירא שהובאו בסנהדרין ,שרק אשה רעה
ביותר מצווה לגרשה .ואדרבה ,יש תקנה למי
שאשתו מושלת בו ,שאינו רואה פני גיהנם.
והדין לגבי נשותינו שדיינו שמצילות אותנו מן

ד  -החת״ם סופר מבאר שמה שהיו אמוראים שלא
גירשו את נשותיהן הרעות ,כיוון שהיו בהן מעלות
אחרות

והחת״ם סופר הלק ה׳ השמטות סי׳ ר״ג
שואל על אותם אמוראים שהגדירו את
נשותיהם שהינן רעות ,ומדוע לא גירשו

החטא ומגדלות את בנינו ,אף על אשה רעה
נאמר .כלומר הסתכלות זו על שאר מעלות

אותם ,שהרי רבא אומר שמצווה לגרש אשה

שיש באשה ,המכריעות את הבף בהתמודדות
היום יומית עם קשייה.

רעה ,שנאמר גרש לץ ויצא מדון .ומבאר
שהגמרא הביאה במה דעות על גדר אשה

כ  -חכמי פרוכינציא הציעו לו להשקיע ולרוות נחת
מילתו

רעה ,ואלו היו בהן מעלות אחרות טובות.
ומסכם שראוי לגבר שיסבול קצת לעת שעה,

ויתבונן בשאר מעשיה הטובים.
ואף בשו״ת חכמי פרובינציא חלק א׳ סי׳
ס״ה ,צמצם את דינו של בן סירא במקום שאין
לו בנים ממנה .כלומר ,יכול האדם למצוא
קורת רוח בילדיו.

□ מה שאין כן באשה רעה השרויה בביתו,
והבאתה זו היא העלתו:

כ׳  -האיסור ליצער את גופו
(ס"ק ב׳)  -האיסור לצער עצמו הוא שאין

שגם מניעת מאכל ומשקה  -הוא בבחינת

הוא בעלים על גופו  -אלא הקב״ה .ולכן

לצער  1011ואס1ר ,אם לא לצ1רך .מק1ר הדברים

אסור לו לוזבול בעצמו  -אולם להתפרנס

אף שיוצא שיש לו בושה או צער גופני -
מ1תר ,וכן לגבי מניעת מאכל ומשקה -

לצורך תשובה או כפרת נפשו  -יש היתר

בשיטת רבי עקיבא במשנה! ,לשיטת רבי אלעזר
הקפר,

הרמכ״ם

שאנ1

פ1סקים

והמהרש״ל.

כמ1ת,1

אולם

וכן

הרב

פסק!

מדקדק

כדברי המהרש״ל  -שלצ״־ך פרנסה רשאי אף

אין לאדם כעלווז על  - 1011ולכן אינו יכול

לבייש עצמ ,1כרב כהנא ,או לצער גופו ,כיעקב

לאפשר לאחרים ,א 1אף לעצמו ,לבייש! או

אבינו .שזה כן לצורך 1 -אררכא בזה מזכך ג1פו,

לחבול כ ,1אף לא תמורת ממון .הרב מרחיב

ומשביח את הפיקדון שהקכ״ה הפקיד בידו

רב להושיע  -ג עמית ,שגיב עמוד מס (509הח׳פס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

חסי

רב

קו״א חו״מ  -נזקי גוף ונפש

א — אדם אינו הבעל חבית על גופו — ולכן אינו יכול
ליתן רשות לאחר להכותו .הרב מרחיב זאת ,שגם אינו
רשאי לצער את גופו ע״י מניעת מאכל ושתייה .אמנם
כאשר הוא עושה את אותה פעולה — אולם כל מטרתו
היא לזכך את נשמתו( ,בין בדרן תשובה ,בין בדרן
למרק נפשו לח׳ ,ובין ע״י שכן ילמד יותר תורה) —
נמצא שפעולה וו היא לטובת בעל הבית (הקב״ה) —
ולכן הוא רשאי.

ב — הרחבה משו״ת :לגבי החילוק בין אי היכולת
למחול מלכתחילה לגבי האיסור להכותו — שזה הגדר
ח״איסורי" ,ובין היכולת למחול אחר כך את התשלום
— שהוא בגדר ח״ממוני״ (ואף למחול על צער גופו -
לאחר שכבר ציערו ,הרי בכך אינו נותן לו אישור לבצע
איסור).
ג — המשנה מביאה את הכלל ,שאסור לאדם לחבול
בעצמו .ואילו המקור מהגמרא ,שרק אותו בחר חרב
להביא ,דן בדיוק על מי שמצער את עצמו ממאכל
ושתיה .שהרי דברי רבי אלעור חקפר הובאו כמקור
לדברי שמואל ,שכל היושב בתענית נקרא חוטא.

ד — מדייקים חתוס׳ שאין סתירה פנימית בדברי רבי
עקיבא ,אלא הם שני תנאים שלמדו משנתו .והעיקר
הוא כתנא של המשנה ,שכך בחרו לדקדק ,וכן שהגמרא
עצמה בחרה לברר ולמצוא דווקא את שיטתו של התנא
של המשנה.

ה — המחרש״ל פוסק כמשנה — וזו הוכחת חרב
ממנו ,וחולק הוא על הטור שפסק בשם חרמ״ה
כברייתא .ועוד יסוד גדול נלמד מדבריו — שכל מה
שהאיסור הוא ללא כל מחלוקת ,הוא במקום אין בו
תועלת כלל ,אבל לצורך — יש היתר.
ו — אולם הרב דוחה דבריו לעניין איסור קבלת ממון
כנגד בושה .ומביא מרב כחנא ,שחורה לו רב לא
להתבייש להתפרנס ,ולשם כך אף לפשוט נבילה בשוק.
ונראה שהרב רצח לא רק לחלוק על דבריו ,אלא ללמוד
שפעולת הבושה והצער הינן מותרות .ודומה הדבר
לגדר של האיסור לצער עצמו מצד אחד ,אולם כאשר
יש בזה צורך — הרי הדבר כבר בהיתר.

ז — ועוד מקשה הרב על היש״ש — לעניין היתר צער
הגוף לצורך פרנסה (בניגוד שסתם מצער את גופו לשם
ממון) — ונלמד מיעקב אבינו שטרח רבות בעבודתו
מול לבן ,והגיע למצבי צער קיצוניים.

לד<יע

האיפור לצער את נוסו נובע טבך שאק לאדם רשות
על גומו  -אלא הגוף כיד• הקב״ח  -וכן לנכי מניעת

מאכל ומשקה ע״י האדם עצמו  -ללא כל מטרה

הרב בסעיף ד׳ מביא את הלכתו הידועה,
שאין לאדם רשות על גופו כלל להזיקו ,בין ע״י

מכה ,או בושה ,או שאר צער .אלא שהאדם
חייב לשמור על גופו ,ובאן הקונטרס האחרון דן

לגבי מניעת מאכל או משתה .ובמובן שהרב

מפרט שכאשר זה דרך תשובה ,הרי אין זה צער
רגיל ביוץ שבשעה שעובר עליו כל הצער ,הרי

הוא יודע שזה להצלת נפשו ,ואם בן אין זה
לרעתו ואין בבחינת מזיק ,אלא רק זה לטובתו.
איסור ההבאה הוא אינו כנלל שהאדם הוא קובע ככך
שהוא ניזק ,וממילא יובל למהול על צערו  -אלא שזה
איסור למנוע ולקלקל את חלקו של הקב״ה

"אסור להבות את חבירו ,אפילו הוא נותן
לו רשות להכותו ,בי אין לאדם רשות על גופו,
כלל להכותו ,ולא לביישו ולא לצערו בשום
צער( ,ב) אפילו במניעת איזה מאבל או

משתה".
עינוי לצורך תשובה או למרק נמשו אינו איסור  -כיוון
שמשביח את החלק שהקב״ה המקיד בידו
"אלא אם בן עושה בדרך תשובה ,שצער זה
טובה היא לו ,להציל נפשו משחת ,ולכן מותר

להתענות לתשובה ,אפילו מי שאינו יכול

להתענות ,ומי שיבול להתענות ,מותר אפילו
שלא בדרך תשובה ,אלא כדי למרק נפשו לה׳,
שאין טוב למעלה מטובה זו".

היתר אחר לצער גרמו  -הוא במובן לצורך לימוד

התורה

א־ציעור הגוף אף לגבי מניעת מאכל ומשקה
־ אס1רה על האדם ,כי1ון שאץ ג1פו
ברשותו ,ורק לעגיץ שממהר את גופ,1
ואפיל! ע״י צ1ם  -הרי גמצא שהוא משביח
1לא מקלקל

[וכן יש היתר לדבר חיובי אחר והוא על מנת
להוסיף חוכמה ויראת שמים בלימודו ,כביאור

הרמב״ם (הל׳ תלמוד תורה פ״ג הי״ב) "אין דברי
תורה מתקיימין במי שמרפה עצמו עליהן ,ולא
באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אבילה
ושתיה ,אלא במי שממית עצמו עליהן ומצער
גופו תמיד ,ולא יתן שינה לעיניו ולעפעפיו
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תנומה ,אמרו חכמים דרך רמז זאת התורה אדם
כי ימות באהל אין התורה מתקיימת אלא במי

שמזיקים אותו  -רשאי למחול על
התשלום ,שזה הגדר ה״ממוני״  -שהוא
ברשותו

הבאה לצורך השכחה  -מותרת ,ודוגמתו בחינוך בניו,
ואפילו ליתום שברשותו  -האזהרה היא נכפלת כאשד
יש ״דק' הכאה  -אולם כאן אף שמבצע מעשה הכאה

אף שהלווה התנה עם המלווה שיכול לאוסרו  -הרי
כיוון שזה בגדר צער הנוף  -לא היה ברשותו להתנות

שממית עצמו באהלי החכמים]".

 -הרי אק זה אלא ט״דיף חינוך

"(וכן מותר להבות בניו הקטנים ,אפילו שלא
בשביל חינוך תורה ומצות ,אלא כדי להדריכם

בדרך ארץ ,הואיל ומתכוין לטובתם ,וטובתם
מוטלת עליו ,שהם ברשותו ,והוא הדין ליתום
שברשותו ,ואם אין בניו שומעים בקולו ,מותר
להכותם אפילו לטובת עצמו ,ולא לטובתם ,כי

יכול הוא לכופם שישמעו בקולו ,כמצווה עליהם,
אבל אם שומעים בקולו ,אסור להכותם שלא
לטובתם ,כמו שאסור להבות את אחרים".

כן ,וכל מחילתו המותרת היא רק על ממון המגיע לו,
נם אם מדובר בתשלומי הנזק ,שהתורה ציוותה ליתן
ומעניינת התשובה בחזה התנופה סי׳ י״ד
(לתלמיד הרא״ש אשר חיבר קיצור של תשובות

נבחרות מאת רבו) "לוה שקבל על עצמו ליאסר

בבית האסורים ,אסור למלווה למוסרו בידי גוים
להאסר ביד גוים ,כי אף שיכול האדם להתנות
למחול צער גופו ,כדא׳ בקמא פ׳ החובל מ״ז —

הני מילי ליפטר החובל או המזיק מהתשלומין
אם הזיקו .אבל אין שום תנאי מועיל לגוף,
שיהיה מותר לכתחילה לשום יהודי לסגף גוף
חברו ,או לעשות לו שום צער בגופו ,סברא":

היתר הכאה למשרת במספר תנאים :א׳  -עבד כנעני;
ב׳  -התנה לפני ששכרו ,ואם לא כן לא היה שוכר

אותו; נ׳  -דווקא כשאינו שומע בקולו; ד׳  -יכול
המשרת לחזור בו

"ומשרתו ,אפילו אינו שומע בקולו ,אסור
להכותו ,אלא אם כן הוא עבד כנעני ,ואם
התנה עמו מתחלה כששכרו ,שיהיה רשאי
להכותו כשלא ישמע בקולו ,מועלת נתינת

רשותו ,הואיל והיא לטובתו כדי שישכרהו,
ומכל מקום אם חזר בו המשרת מתנאו ,אסור

להכותו ,שהרי יכול לחזור בו אפילו באמצע
הזמן ,כמ״ש בהלכות שכירות ,ועוד שבצער

הגוף אין תנאו מועיל ,לשלא יוכל לחזור בו,
כמ״ש באה״ע סי־ ע״ו ,לענין מחילת העונה,
שהיא יכולה לחזור בה ,משום שהוא צער הגוף,
ואינו ניתן למחילה עולמית ,אלא כל זמן
שמוחלו ברצונו לבד)":

יסוד הא׳  -הגדר ה׳״איסורי" שאינו יכול לאפשר דבר
שהוא בגדר איסור ,ולחכות ולצער נוף יהודי  -אסור
כלומר ,מתשובתו הרווחנו שני דברים ,הא
— שמאחר וגופו של היהודי אינו ברשותו
לעניין גרימת צער ,הרי אינו יכול ליתן רשות

לאחר לצערו ,משום שאף הוא בעצמו אינו
רשאי לעשות זאת לעצמו .וזה גדר האיסורי
שבהלכה זו .והיות והאיסור הוא כלפי שמיא
— הרי אין זה שהוא מצער או חובל רק בו.

ביוץ שכאילו הוא חובל ברכוש הקב״ה.

יסוד חב׳  -הגדר ה״טמוני״  -שאדם יכול למחול על
התשלום המגיע לו  -אף אם הסיבה לתשלום הוא
בנלל מה שהתורה חייבה את השני
הב׳ — מה שהוא יכול למחול הוא רק על
ממון .ואז אף שאת גוף הצער אינו יכול למחול
(לפני שזה קורה) ,מצד שזה הגדר ה״איסורי",

הרי הוא כן יוכל למחול את הממון המשתלם

 כ-מתן רש1וז שהשני יצערו לסני שעושה כן
היא בגדר ה"איסזרי" ,חאת בביגח־ שלאחר

על כך ,שזה הגדר ה״ממוני" .שעל הממון יש

לו רשות ממילא לעשות מה שירצה .ומה
שחייבה התורה את השני ליתן — הרי אותו
לא חייבה לקבל.
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זלזלה בעצמה לגלות ראשה ,ומראה היא
שאינה מקפדת על הבושת) אמר לו :לא

מק1ר האיסור  -לדעת רבי עקיבא במשגה -
שגתן את הכלל שאסור לאד□ לחבול
בעצמו ,והגמרא כדרכה הביאה את הפרט,
שאף המצער את עצמו בענייגי מאכל
ומשקה  -גקרא חוטא

אמרת בלום .החובל בעצמו ,אף על פי שאינו

שימת המשנה (רכי עקיבא)  -חילוק בק שני דינים :א׳
 הצד ה״איסורי" ,שאסור לכל אדם לחבול ,כולל עלעצמו .ב׳  -הצד ה״ממוני" ,שאץ מחייבים את האדם
לשלם על מה שחבל בעצמו
פרק החובל דן כידוע בחמשת סוגי
התשלום של הנזק ,והן :נזק ,שבת ,צער,

בשת ,וריפוי .המשנה (ב״ק צ,א) מביאה שאם
פורע את ראש האשה בשוק ,הרי הוא מחוייב
כתשלום בושת ארבע מאות זוז .מביאה

המשנה בהמשך (צ,ב) על מי שרבי עקיבא
חייב ארבע מאות זוז ,על שפרע את שער ראשה

בשוק (הוריד את הפאה או המטפחת) .אותו
אחד לא וויתר ,ביקש זמן ושבר מול חצירה בד
ובו שמן יקר .האשה כאשר ראתה שהשמן
נשפך מולה הטירה מעצמה את מטפחתה,

והשתמשה בו כספוג ,על מנת להטפיח את
השמן ,ולהצילו .אותו איש העמיד שני עדים,
ופנה לרבי עקיבא ,שלאשה שאין לה בעצמה

כבוד ,מדוע שיצטרך לשלם לה ארבע מאות זוז

רשאי — פטור; אךוךים שחבלו בו — חיבין".
לכאורה יש להקשות מדברי הגמרא  -בה אומר רבי
עקיבא שכן רשאי האדם לחבול כעצמו

הגמרא (ב״ק צא ,סוף ע״א) מבארת את דברי
רבי עקיבא ,ומביאה בברייתא שעונה לו רבי

עקיבא ,שהוא צלל במים אדירים והעלה חרס

בידו ,בלומר שכמו שלא ניתן לעשות דבר עם
שברי חרס ,כך אין שום תועלת בראייתו ,שהרי
לכתחילה לאדם יש היתר לחבול בעצמו (וזה
היפך דבריו במשנה ,שאומר מפורשות ,שאסור
לאדם לחבול בעצמו).

הכרעת הגמרא שיש מחלוקת תנאים  -והאיסור לאדם
לצער את עצמו ,נלמד מנויד

מנסה רבא לחלק בין חבלה לבושה ,שהדיון
הוא על בושת ,ששם הוא לבדו אבן רשאי,
ואילו רבי עקיבא עונה לו על איסור לחבול
בעצמו .אלא דוחה הגמרא מהנשבע להרע על
עצמו ,שהוא פטור בדיוק כמו מי שנשבע
להיטיב ,בלומר ,יש אכן דעה שאדם יכול להזיק

לעצמו .ומביאה הגמרא ,שזה מחלוקת תנאים
(וכאן ללא דברי התוס׳ ב״ק צא ,ב ד״ה אלא
תנאי היא — אין אנו מבינים עדיין ,ששניהם
אמרו בשם רבי עקיבא) האם רשאי לחבול

דמי בושה ,והרי היא בעצמה מרצונה הסירה
את מטפחתה בפני רבים .ענה לו רבי עקיבא,

בעצמו אם לאו .ומגיעים למסקנה בשם רבי

שאין במעשהו שום השפעה על מה שפסק,
שהחובל בעצמו אע״פ שאינו רשאי — הרי

אלעזר הקפר ברבי ,שהאיסור לצער את עצמו
נלמד מנזיר ,אשר רק מונע את עצמו מיין בלבד,

הוא פטור .כלומר ,מכאן אנו רואים שיש איסור
לאדם לחבול או לבייש את עצמו.

ונאמר עליו (במדבר ו ,יא) "וכפר עליו מאשר

"ומעשה באחד שפרע ראש האשה בשוק,
באת לפני רבי ׳גקיבא ,וחיכו' לתן לה ארבע

חטא על הנפש" .ועל אחת כמה וכמה מי
שיושב בתענית ומונע מעצמו לא רק יין ,אלא

את כל המאכלים.

מאות זוז .אמר לו  :רבי ,תן לי זמן ,ונתן לו זמן.
שמרה עומדת על פתח חצרה ,ושבר את הבד

בפניה ,ובו כאסר שמן; גלתה את ראשה,
ודדתה מטפחת ומנחת ןךה על ראשה; העמיד
עליה עדים ,ובא לפני רבי עקיבא .אמר לו :רבי,
לזו אני נותן אךבע מאות זח? (שעל כאיסר שמן

הרב אינו רומז רק על כללות הדין של לצער את עצמו
 -אלא גם על פרטיות הדין  -לצער בענייני מאבל

ומשקה
הלימוד

מנזיר

המונע

מעצמו

את

המאכלים הוא בבחינת בניין אב לכל הצער.
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רבי עקיבא אומר שני דברים מנוגדים .והב׳ —
מה טעם הגמרא טורחת לברר רק את הדעה

של מי הוא זה שלמד כשיטה שאסור לחבול

הצדיק לא אכל קרבן נזיר שיש בו חשש

ולצער את עצמו ,ואינה טורחת כלל לידע מי
הוא התנא האלמוני ,הסובר שמותר לו לצער

— ויש חשש שיתחרטו מלכתחילה .אולם יש
תועלת כלשהי לגבי מה שמצער את עצמו.

את עצמו .ואז הבנת הסוגיה היא ,עבור התנא
של המשנה ,אסור לו לחבול בעצמו ואף לצער

ולכאורה מצד אחד יש כאן ראייה חותכת

את עצמו ע״י תענית.

טומאה — הוא דווקא כאשר נופלים הימים

לדברי הרב .צער הקשור במאכל — שנאסר.

אולם מצד שני אנו רואים ,שהנזיר יש לו כן
טעם ,והרב מיד לאחר מכן מביא שרשאי
למרק

נפשו.

אלא

שכאן

הפסוק

אומר

מפורשות ,שחטא על הנפש — ונמצא שאף
לא היתה כאן המעלה של תיקון הנפש ,פרט
לכך שהזיק לגופו .ואכן זו מחלוקת תנאים
להגדיר את הנזיר (תענית יא ,א — לדעת רבי
אלעזר נקרא קדוש ,ובנדרים י ,א מביא אביי

שאף שמעון הצדיק ורבי שמעון בדעה שנקרא
חוטא).
ועוד יש לדקדק שאת דברי רבי אלעזר

הקפד — הביא האמורא שמואל ,לגבי הכלל
של מניעת כל מאכל ומשקה( .תענית יא ,א).

□ גם׳

ןב״ק}

צ״א

{ע״ב}

הגמרא טורחת לברר רק מי הוא הסובר כשיטת רבי
עקיבא במשנה  -כיוון שזו ההלכה
וזה מה שהגמרא ביררה לחפש מי הוא תנא
זה ,ומצאה את דברי רבי אלעזר הקפר ברבי.

והיה חשוב לגמרא לברר ,מאחר וההלכה היא
כמשנה אשר מדוייקת יותר ,וכנראה ששם
הובאו דברי רבי עקיבא בדיוק .ואילו התנא

השני בדברי רבי עקיבא הוא התנא של
הברייתא ,ומאחר וידוע שהלכה כדברי התנא
של המשנה ,לכן לא היה אכפת לגמרא לידע
מי סובר שרשאי לחבול בעצמו ,שאין הלכה
כמותו( .וראה באריכות על כל זה בשו״ת עטרת

פז ח״א כרך ג׳ — חו׳׳מ סי׳ ז׳ ובהערה א׳ —
שם הביא את הרב ,והביא מקור אחר מגמרא
בגיטין בא ,ב ומדייק שאין מתירים לעבד
שיקצצו את ידו ,שכתוב עליה גט שחרור ,אף

 -ד-

אם היה נותן העבד היתר שזה מרצונו — ויסוד

הדברים הוא המתבאר בדברי הרב).
עפ״י דברי התזס׳ מתברר שאץ סתירה
פנימית בדבר• רבי עקיבא  -אלא ששני
תנאים נפרדים למדו זאת ,זהעיקר כשיטת
התנא של המשנה ,ה! מצד שהמשנה
מדוייקת לגבי הברייתא ,והן מכן שהגמרא
ט1רחת לברר  -מיה 1הם1בר כדעת המשנה

שיטת התום׳ כביאור המחלוקת  -שתי השיטות
המנוגדות של רבי עקיבא (במשנה ובברייתא)  -היא

עפ״י שני תנאים
למדים התוס׳ בדברי הגמרא ,שהעמידה
כאן שיש שני תנאים ,הוא ששניהם דווקא רק
לשיטת ודברי רבי עקיבא .וע״י כך מצליחים

התוס׳ לתרץ שני דברים .הא׳ — כיצד אותו

□ ותום׳ שם

ןב״ק צא ,בן

ד״ה אלא תנאי

וכו׳

 ה-על הט1ר הפוסק
המהרש״ל חולק
כברייתא  -ומעמיד שהעיקר כפסק
המשנה ,אלא שכאשר חובל א 1מבייש
לצורך  -הרי זה מ1תר
האיסור לחבול ולבייש את עצמו הוא קיים ,אף כשזה
לצורך ממון
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סי׳ נ״ט הוא דין שאסור לחבול ולבייש עצמו

חולק עליו במספר עניינים כפי שנראה בהמשך

בעבור צורך ממון .בתחילה מביא היש״ש את

— אולם הרב הביא את דבריו גם כהוכחה מכך

פסק הטור בשם הרמ״ה (סי׳ ת״כ) ,אשר מותר
לחבול בעצמו .אלא שאף שהוא היש״ש חולק
עליו ,הרי הוא מצמצם את דינו שסתם השחתה

שהוא מכריע שההלכה היא שדברי רבי עקיבא

ללא צורך בלל — אכן אסורה לבל הדעות,

במשנה.

□ וים של שלמה שם

ןב״ק סי׳ נ״טן

אלא רק לצורך מותר .בדוגמת (שבת קבט ,א)

בל תשחית ,שהוא עצמו אסור ,אבל לצורך בל
תשחית דגופא אשר עדיף — מותר .או להטיל
אימה על בני ביתו (שבת קה ,ב) ,הרי ההשחתה
מותרת מחמת צורך אחר.

שיטוש באופן אחר ,אולם לצורך כלשהו  -אינו נקרא
השחתה

־ - 1

הרב אזלם מקשה על דברי המהרש״ל
בכפליים .הא׳  -שרשאי שיהיה ל 1ב1שה,
כדי לקבל שכר  -שעל כך יש גמרא מרב
הנחרה לרב כהגא שיטרח במלאכה ,זלא
יחזש לב1שה

[ונראה לי ,שאין דומה הדבר רק לגדר של

"דחויה" ולא הותרה" .בלומר ,שכאשר יש גורם

אחר המאפשר להשחית ,אין הוא מתיר לגמרי
את האיסור ,אלא כביכול רק דוחה אותו .אלא

שכאשר יש צורך אחר אין זה מלכתחילה תחת
ה״שם" השחתה .אלא שנקרא הדבר שמשתמש
בחפץ באופן אחר .ובציור שקורע על מנת
להטיל אימה על בני ביתו .הרי הוא משתמש
בחפץ בשימוש שונה — וההווה אמינא היתה
ששימוש זה הוא אינו העיקרי בחפץ ,ולכאורה
היה יכול להשיג את אותה מטרה בחפץ פשוט

הרב מוכיח שחגטרא אומרת לרב בחנא ,שלא יאמר
חשוב אני  -ובושה בעבורי לפשוט נבילה בשוק ־

ומשמע שרשאי לקבל פרנסה  -אף שיש עמה בושה
הרב אינו מקבל את דברי המהרש״ל שאסור

לו לבייש את עצמו אף לצורך קבלת ממון,
ומקשה עליו ממה שאמר רב לרב כהנא ,שעדיף
לו לפשוט נבילה בשוק ,ובלבד שלא יזדקק

לבריות( .פסחים קיג ,א) אמר ליה רב לרב
כהנא ,פשוט נבילתא בשוקא וטול אגךא ,ולא
תימא" ,כהנא רבא אנא ,גברא רבא אנא ,חילא

יותר .אבל דווקא מכך שקורע דבר חשוב —
ממילא ניכרת יותר האימה שמטיל .ונמצא

בי מילתא"( .והנוסח בגמרתינו הוא וסניא בי

שהחפץ שימש אמנם שימש משני — אבל אין
זה נקרא השחתה].

מילתא) .וכבר העירו התוס׳ (פסחים מט ,ב ד״ה
ואמר רב כהנא) ,שלא שהיה כהן ,אלא שזה
היה שמו .ואם כן שלא יאמר שבשבילו ליקח

דרכי הלימוד של הרב  -הנאת המהרש״ל להוכיח

נבילה ולהפשיט את עורה מעליה באמצע

שדברי רבי עקיבא במשנה הם העיקר להלכה (אף
שאחר ידקדק ויקשה על דבריו בעניינים נוספים)

השוק היא בושה.

המהרש״ל עצמו לומד שהמשנה היא עיקר
לעומת הברייתא ,ומסתמך שהרי״ף והרא״ש רק

ציטטו

את המשנה,

והתעלמו

מהברייתא.

תירוץ ה״מדרכי הקונטרס״  -שהמהרש״ל דן כאשר
יכול לנחור כין שתי מלאכות ,ורק אז ש עליו איסור

לנחור כמלאכה הטביישת

ומדייק שדין המשנה היה ביוש לצורך ממון.

וראיתי ב״מדרכי הקונטרס" שניסה לחלק

שהרי מה שהורידה את כיסוי ראשה היה
בשביל שתרוויח את השמן .ועם כל זאת לא

שהיש״ש מדבר שיש לו שתי מלאכות ,ובאחת
הוא מתבייש ,ויש עליו חובה לבחור במה שאין
לו בושה ,ויש בה מלאכה של צער .ואילו
הגמרא שהרב הקשה ממנה דנה כאשר אין לו

נאמר במשנה שהיה מותר לה ,רק שהיא לא
משלמת לעצמה את דמי הבושת .ואף שהרב
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להרשיע

תקטו

כלל מלאכה ,ואז עדיף לו ליקח אותה ,ובלבד

כיאור מהלך הנטרא  -יש כאן בושה ,אולם כאשר היא

שלא להזדקק לבריות.

במלאכה  -הרי היא מותרת

אם יש איסור לבייש עצמו  -לא היה רשאי לעבוד -
שוו בבחינת "מצווה הבאה בעבירה"

אולם יש להשיב על דבריו .שהרב לא למד
שיש כאן שני איסורים ,האיסור האחד הוא
לגרום לעצמו בושה — ואף אם יקבל ממק בעד

ועוד מתבאר העניין לחלק בין שהעבודה
היא ממש איסור ולבין שהיא רק לו זרה ,ורק

בעבורו יש בושה מכך מגמרא אחרת ומפירוש
הרשב״ם ,שדנתי בדבריו .חה לשון הגמרא (ב״ב
קי ,א) "כך מקובלני מבית אבי אבא :לעולם

ישכיר אדם עצמו לע״ז ואל יצטרך לבריות .והוא

זה ,והאיסור השני הוא להצטרך לבריות .ואז

סבר :לע״ז ממש; ולא היא ,אלא ע״ז — עבודה

לפי דבריו גובר האיסור של "שלא להזדקק

שזרה לו (פי׳ רשב״ם — הוא חשוב ,והמלאכה

לבריות" על האיסור של ביוש עצמו .אלא שאם

נמבזה ומכוערה ,אלא שאץ בה איסור נחה

אסור לו לבייש את עצמו ,הרי אין על זה כלל

בדיוק כדברינו לבאר את הרב ,בושה יש כאן,
אולם איסור אין כאן] ,).כדאמר ליה רב לרב

היה נזקק לתמחוי ,הרי אין לו כלל היתר לגנוב,

כהנא :נטוש נבילתא בשוקא ושקול אגרא( ,פי׳
רשב״ם — כלומר הפשיטנה בשבר בשוק לעין

שאין לו .ואף כאן ,אנו אומרים ,שאם היה אסור
לו לבייש את עצמו ,ואנו אומרים שלפשוט

כל ,ואין כאן חילול השם כלל ,ולא קרינא ביה
ומשניאי אהבו מות ,דדרשינן ליה במסכת שבת

נבילה בשוק היא בושה ,הרי כאילו אין לו כלל
תחליף .ואולי בכך שמלמד אותו רב ,שלא

(דף קיד) בתלמידי חכמים שיש רבב על בגדו,

דין של מלאכה .וכמו שאם היה העני גונב ,לא
וע״י כך לא יגיע לידי תמחוי .אלא אנו אומרים

יראה במלאכה זו בושה — הרי ניכר הדבר
שהוא רק טרוד במלאכתו — ואינו רואה בה
גנאי.

יש איסור שיכיישו אוחו רק בשביל קבלת הממון ,שאו
אין ככוח הטמון להתיר את האיסור

אלא שחייבים לומר בניגוד ליסודו של
המהרש״ל ,שאע״פ שזה בושה ,הרי לצורך

ממון מותר הדבר .אלא שאולי יש לדחוק ,שאם
קרחת לקבוצת נערים היא בושה אצלם ,והוא

אבל לעשות מלאכה להתפרנס ,אין כאן גנאי
[כלומר ,שאיסור וודאי שאין בעשיית מלאכה,
אלא אפילו הגנאי של בגד ,שיש עליו קפידא
מיוחדת אצל תלמידי

חכמים ,הרי בשעת

מלאכתו ,אין בכך בעיה ,וכמו מי שמכבס את
חלוקו היחיד בחול המועד ,ואזורו מוכיח עליו,

שאין לו בגד אחר ,אף כאן היותו בשוק מוכיח,
שהלכלוך הוא רק מחמת העבודה] ,).ולא תימא
גברא רבא אנא — חילא בי מילתא".

כנער מוכן להתקרח ,רק בשביל לקבל סכום

□ (אבל מ״ש {מה שכתבן שם דאפילו
לעורך ממק אסור לביישו ,עע״ג {צריך עיון
גדול} ,מדאמר {פסחים קיג ,א} רב לרב
כהגא פשוט נבלה כו׳

המתיר לו .אבל בעבודה אין כאן איסור מוחלט

-ז־

בשו״ת שרידי אש ח״ב סי׳ ב״ו עט׳ תד — תה,
שדן במסחר של שומן שמעורב בו שומן חזיר,

הדחייה הב׳ לדברי המהרש״ל  -הרב לזמד
שרשאי לצער את ג91ו  -כאשר יש צזרך
(ואף ממז!)  -מיעקב אבינו1 ,אף בא! זה
לעניי! סרנסה

בהתערבות ,שהוא יכול להסתדר בלעדיו ,וגם
אינו נדחק לתשלום של דברים אחרים .הרי אף
שהוא מקבל ממון על מה שבייש את עצמו —

אסור לו ,שאין כאן צורך אמיתי של ממון
של בושה ,המונע לבצע את העבודה .וראיתי

ודחה שמה שנאמר שרשאי לפשוט נבילה
בשוק ,ולקבל שכר — הוא דין אחר.
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חרב טבאר בתחילה שכוונת הטהרש״ל היא לא רק
תשלום כנגד צער  -אלא הרעות לצער את עצמו ,על

זי גוף ונפס
ראיית הרב היא מיעקב אבינו  -שציער את עצטו (יתר
על הטידה) תטורת טמון  -בעבודתו טול לבן

טנת להתפרנס
הרב אינו מקבל את דברי המהרש״ל שאסור
לו לקבל ממון תמורת צער הגוף .במובן שלא

והקושיה שהרב מקשה הוא מיעקב אבינו,
שבעבודתו של לבן ציער את גופו יתר על

מדובר שבאים אליו ואומרים לו קח בסף על

המירה ,בכך שביום היה שרב ,ובלילה היא

מנת שנצער אותך .אלא הרב לומד שהאיסור
של המהרש״ל הוא כולל יותר ,בבחינת להגיע

קרח .ואם הוא מחויב לשמור על גופו ,הרי

לידי צער .שהרי אם זו שאלה של ממון ,היה
יכול למצוא דבר מה אחר להתפרנס בו ,ובלבד

אסור היה לו להמשיך לעבוד בתנאים אלו.

שהרי כאן הוא עובד ,וממילא יש גם את
התוצאה שגופו מצטער .ואין להקשות שיעקב

שלא יגיע לידי האיסור .ובמו שאין מצווה

אבינו היה לפני מתן תורה ,שהרי קיימו האבות

הבאה על ידי עבירה ,הרי לא יובל לומר שהוא

את כל התורה לפני שניתנה.

עושה מצווה בכך שהוא מתפרנס ,ולא מצא לו
דרך אחרת ,אלא בעבודה שיש בה איסורים.
(ואכן הרב מנשה קליין במשנה הלכות ח״ד סי׳

רמ״ה — הביא שאין למכור את דמו ,אף שהוא

מסוג נדיר ,ויקבל עליו ממון רב ,שזה חובל
עצמו רק בשביל ממון).

□ וגם מה שאוסר לצער גופו ,עע״ג
עיון גדול} ,מיעקב אביט שאכלו חורב
וקרח):
{צריך

ג׳  -דינו של המומר לתיאבון לעניין השבת אכידה,

לסייע לו כפרנסה ,ולהעיד גופו
(ס״ק ג׳)  -לדעה הסוברת
לתיאבון צריכים להוזי1ת - 1הרי ממילא

שהמומו

גם כל שאר העניינים הקשורים להיות,
בגון ריבית ,השבת אבירה הייבים לדאוג

לו .שהרי אם היון מווזיו־ את גופו  -כל
שכן ממונו.

המומר לתיאבון הוא בבחינת אחיך  -שטרם
בעט במצוות .יש להשוות את מי שמצווים
להחיותו בגופו (שאינו נכלל במורידין ולא

מעלין) ,לכל שאר דיני ההחייאה (ריבית  -שזה
כעין גזילה ,אבירה ,פדיון גופו  -שבויים,

הכללתו ברשימת מקבלי הצדקה).
א — הרב בשולחנו מביא ב׳ דעות לגבי המומר
לתיאבון .ובקונטרס זה מבאר את טעמי הסוברים ,שיש
חובה לקיים במומר וה את כל העניינים בדומה
לישראל.

ב — הרא״ש מביא את היסוד שאין אתה מצווה
להחיותו — ושוב לא קוראים בו את חפסוק וחי אחיך
עמך .ולכן אף רשאים להלוותו בריבית .ויש לרמז
שריבית עניינה גם מוות.
ג — מדייק הרב ,שמכך שהטעם .של הטור לגבי הדין
שרשאים להלוות למומר להכעיס הוא שאין מצווים
להחיותו — הרי נלמד לגבי מי שכן מצוווים להחיותו
— המומר לתיאבון ,גם את הדין של הריבית —
שאסור להלוותו.
ד — לא ניתן להקשות לגבי הקשר בין מיתה לממון
ממוסר .שבמוסר הגדר של מיתתו אינו נובע כלל
מהפסוק וחי אחיך עמך ,אלא שיש בו דין פרטי של
רודף .חוא ממשיך להיקרא אחיך ,ועדיין אנו תולים
תקוות בדורות הבאים ,ומה שאין אנו מאבדים את
הממון ,שממילא הממון אינו הולך אליו — אלא לבניו
שהינם מכלל ישראל .וזאת בניגוד למומר — ששם
ממילא אם תתיר את ממונו — הרי חוא הולך לגויים.
ולכן אצלו כן לומדים את הקל וחומר ,שאם התרת את
גופו — הרי ממונו כל שכן וקל וחומר.
ה — יש לתלות את הדין בגדר אחיך .ולכן מאחר
והמומר לתיאבון עדיין נקרא אחיך .ובפרט שאינו
מחוייב מיתה כמוסר — הרי לכל הדעות אסור להלוותו
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המכסות הרב הגא |^דור המפורסם החסיד הסכמות הרג הגאון הנחי המפ-ירסם ר«.ה
ם׳ *אל■ אביר דקיק אמ&טררם
&&רדים ?מכאטאוטרדם
אנכי הייאה יפסתנל בקנקן מלא תמר תווריק מתיק  KJ1W11היא דמזאי מינורי של הרב המוניר■ המאיר
מוברק "״1ע"
■*...............ע׳■!
מדיי! . .
מרק- 1
־־
עתיקא דמעל• לכולא מפא דרופחקא צנא מלא
V 1
מופלא
המציין גני

הפרא ופשרי והתלמיד
**^רא ודורשא וכל ח;נ י פח
"והפוסקים על פיו שנלרים הל  wקר* להו פיפוקא פשוקא t
ד״נא הוא ממית לעומק׳ דלינא הרב המובהק מר קש ש 6פי
 . ,מ< כמר כס' *סודא ליב ראש המדברים מקי׳ק ווילנא יע׳יא
עיר גדולה של חכמים יהיפריס ובתוכם הוא ניכר לאות
נרגנות שלו הוא המאור הגדיל המופלא שכהגהדרין דייגי
ק״קהנ״לי* והדברים עתיקים היוצאים משיי בישולם
.,ונטחים הם ראו:ם'לקונעם בדפוס ילהעלוהם על ספר
לחלקם כיעקב ולהפיצם נ'שראל31ך& :ג-אלסי• למולזיאת
סרבים תמתאןטס .לזכות כאאד בשתי הפורום שנכתב
ושבע״פ יחידיו יהע־מפים ותוקף גורס• נחס על כל אדם
שלא •שיג־ אח נטלו כמשך הזמן שיגור אותר היבסנ׳׳ל 5
הכ׳ד לננור ההורס ולומדיס יו' ב׳ י'נ שנש מקע׳ה לש׳ק

שנסגהדריףויסליךמלכוס,־ יר1׳י 1ווילגא יע׳א• כבוד שמו
«׳ דור נ« $ן«|'\ס'יא לינ ואשחומס מל המראה ומי כמוהו
מורה רונכ ומנהיג אמייותא דמש«היג/גהירק ליה שנילי
דסלמודא שפרא וססרי^ון ויזקק כללי .מרמי וכמת הלנחא
גברוואהא דשנינן מען וגזי־הינגזרת עירין ומאמר קדישין
בל ירים איש אה ידו לקרב אל המלאכה עדהס ועולה נלי
־*׳ ה»«רשוס יהירמנא מהרב הנ׳ל

הן דיזאווידו

)(W

pn׳ Wל חוג* כק׳כ^^רדס
הסכסות הרב הגאון הגדול מ׳ ארי׳
דקיק הנובר והמדינה

זייב

אביד

הסכמות הרב חגאז,40ג>וד המפורסם אניד
דקיק הוראדנא

מך*

עברו פה הא• נברא ויבא דאיקלע לאתרין ס״ה סיב רא'תי איש זקן עולה י במעלות סזתים
זית שישנגי שישלו שם עור משמןמוב
המינתק המאה״ג מוהרי דוב נער רישאדב׳ד
דבאדק״ק יוילגא הראה לפגי חיבורן ורתיתיניהיא רג היורד עלי מדוהיו מיה כחבל נחלה• כמיל דבש ציףאמרותיו
סאיכיח ודורש' על כל קין וקיץ חילי הילק שלהלכות אמירם נעימה נתיבה במנילה■ מגילת סתרים יוגעס לכל תיך
וראןחי חידושים נפלא•׳ככן אף נדי תיכון עמו וגזיהי נתש סעועה טעם כעיקר דאורייתא ודרנג! עשה מעלה ,ת׳ס היב
בל ירים איש אח ידו בלתי ישוח והורפנא מהרב הנ׳ל הנ׳ד הגדול ומופלג הישיש המפורסם מוהרר דיב בער במי יהודא
סק׳ ארי׳ לינ מגאון ס' יהושע נע׳ע פני יהושע אב׳ד דק׳ק לק רישא דעמא יושמן תחנמוני נק׳קווילגא אסר זיינו
וספיו.כאן שיחבר לתומו ספר ינייהזהר אשישסהראת
הנובר והמדינה יע׳א •
 Wכילו
חריפוחוובקיאותו בש׳ה»» ובפוסקים י כראי מוצקים
1 11# 11✓ lit
»
עחמדים וחכו ממתקים נשושגת העמקים >.וגני קדמוני פארי הזמן גאוני מפורסמים אנ׳ד דק׳ק אמשסרדם ודר',ק
הטני אשר נכחה ישאהו ונחיקפיהן זרק ני להעלות על מזנה' Wwשיוחקו מיניו נספר ומי יאה אלו יוצאין ולא •וצא
אחריהם גלל כן הנני מן המסכמים ומריניס מל מסיגי גבול ושפיר גירת• נמש,טל כל איש מישראל שלא ימלאנו לט לקיב אל
המלאכהלסדפיס שוב שטת הספרהג׳לסזע'•עצמו' וסןע'י{יר</ד.ילי׳משד שלשה שניםנלמי רשום והימנותהיב
הממני סליל והשומע לדברי אלה •יכה לעלוק-לצען במדוה וגילה • תני ד המדבר לכבוד אכקגיא של סייס עש א׳ ק׳
< "
סמין^קנ^לפ׳קםסרךקסי^ק׳ו*

ד.ק׳ בנימן נרודא,ההוגה 8ח קיק הג׳י והגלידווז יעיא

זית רפגן

•־ ■ °

״•־•

שהיי התחבר מלש בגמוקשהעליו העיכוב פה גם אתס הנשף ע״ג קצרנו נאמרים מאריכות הסייעת תגאוניס
להודיע שהרבני׳ הגאונים <<#ונוירת
תמפירסמים כשבח הספר גם הקורא מעצמו יבק ויראה שכמו ־’
גמש לידי מלא יודפסאף על שנים מרוטת אן דססת מדוכה לא דפסמי ד* על שלש שנים דמי שנדבה רומו לדפוק עם מופע
יש׳י וסרטם הרשית מאפי נסוגה אתר שגה ומחצה מיו׳ כלוה הדפוס !
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המחבר
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אלא!" המתני שתי סתורות אתת אלקיס דינר העיז
לחשות <לא לונר • הן מצדוינויעפריסמנל פס
לקי!’
עהפהיונללונר ומי יונל לחוש נה ונר • ונשנה לא !מר אחר לי לעולם יהא אדה כונס ונרי תורה נלליס ן.-ס .אתת
ולא שנרי • ומס לחנן את הנר • אך מלנ נדנה ונשנר שנדבקו נו:פ פיטים סם מיגעים אותך משל לארם שהולו לקיפר•',
עני על שנר • אל אלקיג ס׳ הוא יודע וישראל הוא ידע מאי! וצריך מאה מנס אם ישא וווים מיגעים איתי אנל מ<יפ;
כוונתי לסוס ונר מיז נוודות שנ1פ העולם ני מם וקנתי ולא דני־י והב ווו דרך ישרה וקצרה שיונל ארס להחויק נמיעט rb
אינל לנלת ולנא ובלי א גבית וידוע נקסילתינו ובקהילות המדונה ילא נדרך המקורים שקנרה וארונה ילי> ייע מס«
ממינים מה שעני עלי לא עלינס נל עונרי דרו שנלקתי איום דאורייתא ואיוה דרמ 1ואיום עיי! או תנ« ני נלוציס
נעוונותי במיתת מיס ומות !דולים וקטנים אתרון הנגיד יעלו וראיתי אתד קדוש מדנר ס*כ הרג סוכי׳ס מטראני■
שנפלס חומם פלי ופל ביתי וומרנו נעו׳ם ו וגת' כרמית נספר קיית פער נתעורר קצת לדרוש ולתור אחר שורש מ!התורה
ונתיונתמי הנלה ובחור נן אחי וונתי יעוד נפשות הנמצאי׳
אך מעט מועיי ! 0מפורר על פדי הימנים ויניאו דבריו בפני׳
בבתי ואני ימנתי אצל מוסנ הקיר נפעם נפעם ואיו ששק יואת להייייג סל *,נתיפי יניימ להייו' מתיו ראי׳ של הנתוני'
סונית אנותי השתדלו מה׳ צבאות שפני נעדי ונתגצר לי מקום טהרי אמיינן ם׳ הוסג קרא ומת*:תי 1מזייע ל־־יל ואלם רי׳ל
יסינתי לא נפל פס למה ואנןנ׳אנצנו נמו נו ותהסנל נר׳י וולת נמקוס שנוטה ־ דעת הפופקיס ני דניי נחנות
העיר ויהי ל-,ע איו שלחני השם מתיו הספנה ועתם תה אשיב הרונלים מיני צרי שישי הרפואה והמירס היא רופא יני! מתונר
לה' נל תנמולהי על־ קטונתי מנל התפרים ונבר אמר הקדוש הנרי המיעיל לפי עני! כחיל' ואל תתפס על יש.־ד דברינו ל»נ'
יהנ׳י פ נ*מ הואיל ואתיחש לי ניפא איול ואתקן מילתא ",יושב וחיש מן כנתינים מלא נאמר בתלמוד בסלי 'ירושלמי
ואימי מיעקב אנינו ע׳ס נמר ואווינא עתה מעת לפרוש מענני! ומנילתא פזיא ופזר' ומדישות ננר מפורש ננ׳י ריש פ' החינל
ידי ואומנתי ואור' אמון שעשיעיס ללמוד חינורים הראשונים וו׳ל ניגר שנו האמת ולא נתניר לו סמך מן התורה ישות לנל
אשי מעולה איוותה .נפשי לחפש נתטמינים מן מדינים על ארם לדק נ!'ש אע׳ג דאי 1אדם ד! !*ש תענמי ני׳ וע׳ו שמנו
דיו שלמדנו כימלם והטור-ייי הל' ת^ת לוי! נמרית שהתורם הנאוניס והמורים שנתנו דרשות מעצמם ומצוי נימנ׳ס ניותר
נוישת נכס עד שנדע האפור וקוויתר החיוב והפטור • ואלו ולא נאט׳ השתאתנאי ואמוראי לא ידעי ואנן ירעינן דא'נ נתנאי
לא ננהג סי' ראוי ללמוד בן שהיי תירס שנע׳ס פירושה של
ואמוראי !יפייסו איך כילו נתראי ילפוח® *1ה שלא !’לו קמאי
תירה שבנתב לדאתי■ נמורש ר' תנחומא ם' תשא שאמר הש׳י ואנן שליחיתיהו עניינן ונל מי שימצא טויש מ! התורה וינה
י בדינים שבימן
למשה על פור המקרא המשנה ומגמרא נו׳ עי שתלמיד ותיק נם ננל תושיה יתנלה • נפתחת שבנגלה
<תיד לחדש ושלהי מפ׳פועה נשמת ר' עקינא נטלי ורועי תייה הגולה ויש לי אהנה מגולה לפרש דני' ראשי הנילס מחמת
עי' יש׳י״שימצא רמו• נתורה • אך כתרוני עערוני מינעיס שאי! יד הנל ממשמשי! נכ! הס נשזר החתום גס דברי הימנים
!דולים שבלתי אפשר הי' {שום פנים להניח אימנתי ופו־נפתי ננמה מקומות ירדתי לעומקו אן• שלא הגעתי לקרסוליה!
עד עשר שנים או משנתי ידי נ?ז ’ סלעפוק נעעקי העולם הלא א׳ מ! התלמידים מלמי ונית וקראתי מנלתי יניד מיהג
יגמליאית.הימים האלה נינותי נפפריס מראשונים ואחרונים לעטי התורה נתנפיפי מלכות נדא את אומר ני מלנים ימלנו
■ינתסינותירנית גדולי המורים • מללתי נאשר תעשנה הדנורי׳ !ס תינק רביד !וטריקו! שעי נע׳י ני׳ יכודא דיי! י
להנץ דני מתוך'ןגר ולאחיו נתירם נדא'בירושלמי פ׳ ר״א
ומילה נל תורה שאין לה ניתיאג אינם תורם .ש•' שנשןתיז

ונתקבצו לי פרטים הרנש וענפים יוצאים מתוך חל
ונפמכתי על מהשאמיו נפפיי פ' הא1י« יער< ",מעו־
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הקדשת הכלרים מדרכי התלמוד בדרגות התורה
א הנביאים ונמוגים נסלקי נהם המורים יש מהם אומרים ההם מסורה שבנתב מדנית! ליכהונננסוב שלהי ס׳ סשאויין
אומרים שהה מחורה שכעיפ ומשמפוש הצמיא שלתי 0׳ כ*ג נמס׳ סנהדרין וש׳ד מידלא אחייסוקאל מאן אמרם
אלא הילכחא הוי ואחא יסוקלל ואסקני' אקרא ומשמע דאי לאו הלנמא גמירי קשה הא נמיב אלהכמלוס פאיןנניארשאי
למדשוניח! רפות לכתוב דנר׳ נבואה ונחוניצז נדרך אנ׳מרהא נמלא דכרינו׳נ אמת משחי פנים או מכישיס ד׳ה כדאמרי
דלינא מידי דנהינה מביאים ונמוכים דלא רמיוי נאורייהמ או הלמ׳מ וכסמינוה על ממקרא ו<*« נוהמנוארס׳ואממנן
אצל ראה למדתי אמנם וגו׳ י?'י־ וע׳ס׳השולמד'ל׳ודקא׳דאוריי׳אהאדנסע ואקיז הפי המקנה ונאיחש׳ ,ס׳רלא
דברי קבלה שהם נדניי «יה «
ד במקומות הרנה מן התלמוד תניא דרשם מלק והיו ינולין1למניא מס״ת יתמצא נדנרינו נמקיתות כינה ונראה שהוא ראי
שנד פירשה סהנלה והוא נעגין טמצינו נדניי המורים ראייתו ראי' מפוסק מפורסם אן שהוא מפורש ננמיאשלאינא
“
נעל לין נחליק שיש לפרש ה!מרא נדרך אחר שיב ואיתי פגו נתב כקרבן אבין ננתוב פ׳ למור ולא יחללו את • קדשי נני
ישיאל וצריך לפרש הא דאמרינן ייש מם' לק ד*ח מלק לאילפינן כיינו כיני דאי 1ניליי !תורה ואין מנייר !•נ שהיא
כלנה למשה #סיג' אלא לסיווך ולומר דמפתמא דלינא מיר-י רני'.נ ננו׳נ דלא יפיוי נלויייחא דליהוי יה נוי! תורה לא
&מיינן ותמצא נוס המינור גמקומות דנים מרעד וס ועייקי מונרי קנל1 #

רביד הזהב טריוויש ,דוב בר בן יהודה ליב עמוד מס צצהודפס ע״י תכנת אוצר מחכמה (0

הקדמ^כרלים מדרכי התלמוד בדרגות התוהה
ר
"

דיו התלמוד לדרוש מקיא לדבר שסו א כלמ׳מדסא שיעורי! סלמ׳ת ומייתי גמיא מ^אוש' עק 3איז חטה וגז,
סחיצין הלמ׳ס ומייתי מקרא ש׳ חיומס גדברתי אתך ממל סנפוית וגו' ונו קשר של תפילין נלת1נ פ׳ תשא (יאית ארז
׳
אחורי וגישור סחוס מקראי ימופפי סיוג וש*ד ז

זד

אוצחן יקאי קרא על מס ן<אער למרע׳ה בפיני ווס א 3ללילו רנתיב פ׳ ראם  Nonנאשר צויתיו ורישינן מלמל שנצע bi

ף!

ו.לצ

מיע׳ס ע'פ מל ס׳ הלנית שתיטס ונו: ,

גדולה מזושסוסירס חורם לשמור מה שעתידי! שיפייס לחרש שהיי

נתיב ר*פ שופעים ילא תסור יפם

מנואר ז

י

נם מציגו פנתנו
בעירוני מנו אוי! שיחדשו שוערים ו

ן

נם אשנחן דהנתונ נולל מה שהואמד״ם נמ״ש פ׳ תצא אצל ולו תהיה לאשם ושם (ובואר ופי אמור אצל שנעת ימיים י גס'
דריש מקיא מה שהוא מי׳ס פ ,נשלח אשי יניאו וש״ד והיא אפמנתא ז

סת1פ׳ פ’ק,דעירובין דףז׳לנאפר סלמ׳מ עלמה פפתידין מופרים לחלש פלחי'וקורס סן מתירין

*
*
* *
—בג׳ מקימות אשנחו שכלכם עוקנת מקיא במפורש פ׳ אחרי אצל וכעסו

.
בעפר וש׳ד שם ;

"

w

גראס סנל הדרשות ליינא דמייתי מתלמוד מריש התירה על החדש הוס לנם לא מינעי מן סאנוית שהיו קולם סוינור סלי
שגעו שלהי מש׳ קידושי! מצעו שקייס א*א פ *ה נל סתירה כולם עד שלא ניתנס וכן זרעו אחריי אלא-אף ממי שלא סיס
מהם מייתי גמרא ילפיתא צייו לפרש דלאו מיגייסו גמרינן־אלא מרנתנה משם רנינו נתניה מינה הוא דגמריגן כנתוג ש ,ויצא
ויאמר לבן לא יעשם נן נפקומיגו לתת הנעירה לפגי הננירס גס מלא שנוע זאת וגו ,יע׳ש שלהי ם' ויחי ויעס לאניו אנל
שנפיז ימים ליישב דנרי מירושלמי וני למדי! לנר מקולס מתו תורם •
י פוגית סתלמוד דמייתי אייה ילפיתא מקיא ופריו עלה ואפ׳ם לא גלחית ירשא  !1סנתונ שלהי פ׳ משפטים' ׳ אצל מי" נפל
דנריס יגש ופ' מצורע ויצא סנסו וש' דניים ייושם לעשו ופ׳ ראה ותירושן ים' תצא את נתי נתתי ועוד דונתי טוני י
ונ*נ ר׳ן פ׳ שנופת שתים י
י)ו} מציגו נמשנה ונגמרא ונדנרי סמויים רמוז עהינו יצא הדני מין סתורה וצתונהפ' וישב',ןסנשילו אשנלותי׳ ענניים
ולעדנו מדנרי ה־מנ״ם ננתוב פ׳ עקג והשקית נרנלן כגן הירק (
י
א• גמרינן לשין שנשער מלשון תורה דאשנחן נמקומות הרגם שלמדו המורים מלשיו סתורס ללשון שנשער ותמצאי
נדניינו פ' אחרי אצל עלים נו^ייס ושאר מקומית :
יו נל שנלמד מ! סתורה שנתיב בלא צירי קרי לי' הימנ׳ס תקנה נכתוב פ' ויצא אצל מלא מניע זאת וש*ל  ,שתק; מרע׳א
•סלסי התורה ולא קם עולננייא i

הסכמת הרב חמאה׳ג החריף והבקי ראב״וי דקהרתינו י$ץ
ראיתי איש זקן עיסה מעיל תפארת * וגילו עגויס רמי סיהי על ציארי ־ נתל נעע סכמה סקלרל סיס סד' מ|
ימן קשיש אי הרבהמאה״ג סיג• ועימר סרים סישיש נ׳י ע׳ס ה״ה גנן של התשים למשורסם לשנס נגיד
בזותרר יסויא ליב דיינא רבא ד«ף« וזילנא יע׳א בא לנא! רתלמורו בידו א' שמינר על
״יאיר 31*1
סכי קרא שעו רביד סוהב ם יראת ססעיין נציק עולם בקיאס סיב סג״ל בנולי סלנוודא בנלי
התויה
מאין סמצא
יייוסלמ• סשרא וסשי• וט׳ ושאיני סשיי דבי רב הקדמוני׳ ני ה:ה דיש דרש יתרי אוסיוס סמלסס
לפירשי ותיקי תשורה שם מוצא ־ אין מדרש בלא תירוש אשי היאה סרב יינ״ל על «ס אדני' תשבעו ואשתה* אקרא סורת
אמת נשיתי נתד סן קאזיא ועם בי הרב המשבר אינו צריך לא לדידי ולא דטוסי בי בנר נסנו עדית! עליו נדולי סדור
רנני אשכניועלתכל האמת עד לעצמו וענות יתירה דאית ני ,גס אותי קיא לא אמנע מלהודיע לאשר כמוני שמלאחי
בסינורו הרסה חייישיס דבש וסלבתשס לשונו יתארעווא רבהאי פילסא ישרנו סוגרי חבר באל► סלא דבל ולא לאסהודי
נ א לאשישיגנרא הא אשינא .־ הנ׳י המדבר לכבוי התורה ולומדי׳ סיום יוה ג׳ ר׳ת מרסשוון סקנ״ז לפ׳ק סס ק׳ק

בער

סיראינאיל י

ה"ק

 DT^flנהרג הגאון סמשורסס המגותמיהרר

אליעזר

זלה׳ה שתי ,אכ׳ד דק׳ק קוראדגא •

רביד הזהב טריוויש ,דוב בר  pיהודה ליב עמוד מס (4הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

בס״ד

הקדמה מאת המסדר
מה נכבד חיום בו וכינו להגיש לצבור הלומדים את ספר רביד הזהב
(ח״א) מאת מוהר״ר דוב בער ב״ר יהודה טרייוויש זצ״ל רישא דב״ד
רבא בק״ק ווילנא ,עם ביאורים וחידושים רוסה אברהם מהרב אברהם הלוי
לבקוביץ זצ״ל•
מתוך שאין הספר נפוץ כיום ושם מחברו אינו שגור בפי לומדי תורה,
ראינו לנכון להקדים פרטים אחדים על טיב הספר ועל מחברו * וכן על הביאור
המתלווה לספר•

על גזחיבד מפד רביד גזוגזב
רבנו נזכר בספרים העוסקים בחכמי וגאוני ווילנא כרב דק״ק זאגער
ודיין ומו״ץ דק״ק ווילנאי• מתוך ספר "עליות אליהו" אנו לומדים על מעמדו
"חחשוב בין רבני ווילנא וכן על קירבתו המיוחדת אל הגר״א זצ״ל• רבנו
מכונה כ« "המאוה״ג זקן ונשוא פנים החכם מ׳ דוב בער מ״צ דווילנא אחד
המיוחד בבית מדרשו של הגאון (=הגר״א) נ״ע״«• רבנו שנמנה על מתפללי
בית מדרשו של הגר״א מספר על ימיו האחרונים של הגר״א ,על חסידותו
הנפלאה וכמו כן על רושם פטירתו בעיר ווילנאי•
בספרו מזכיר רבנו בשני מקומות הכרעה הלכתית מפי חגר״א• בענין
שיעור דמי פדיון הבן כותבי "ומרנא ורבנא ר׳ אלי׳ החסיד מורה ובא
ה׳ רטי״ם ,הפריז על המדה• ושאלתי את פיו והשיב דבתר מטבע לפי הזמן
אזלינן שלועזים סלע טאלר״י• ועוד ,בשיטת הר״י מברזילי בעניו .קדושי
קטן ע״י אביו ,מביא בשם הגר״א דלא חוששין לשיטה זו• "•••וכן נעשה מעשה
פה קהילתנו ק״ק ווילנא כמה פעמ< 8והסכים עמנו מרנא ורבנא מהו׳ אלי׳ "
,
החסיד נר״ו״ »•
 .1בעל ,ויוסף אברהם" מציין בביאורו (עפוד צה) שכתב הקדמה לספר אך כפי שהערתי
שם׳ לא מצאנו את ההקדמה בין כתביו .
, .2הגאון החסיד מווילנא" ,מאת בצלאל לנדאו ,ע׳ ער.
, .3עליות אליהו״ ,עמוד  66הערה צו.
 .4שם עמודים  73—74הערות קיז ,קיט .ובספר ,הגאון החסיד מווילנא" מביא שרבנו הספיד
את הגר״א( .ע׳ שלה).
 .5פרשת קרח בד״ה חמשת שקלים .ועיין במעשה רב אות קא .ובעליות אליהו עמוד 40
הערה ו׳ מביא בשם רבנו לדחות שמועה אחרת מפי הגר״א, :הנה יש שהדותא רבא של גדולי
עולם שמנחישין זח הסך הה׳יג מ׳ בער מזאגער בחיבורו רביד הזהב".
 .6פרשת תצא ,כ״ד ,א׳ ד״ה איש.

רביד הזהב  -א (בראשית) טריוויש ,דוב בר בן יהודה ליב עמוד מס (7הח־פס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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הקדמת המסדר

על יחוס רבנו אנו שומעים מתוך ספרו• על מחבר ספר "מגיני זהב"
כותבי "אא״ז״י• את בעל ה״באר היטב" מכנה בלשון "שארי״«•
ולמעלה בקודש מייחס עצמו לרש״י ז״ל• בפרשת אמור ד״ח שבעת
ימים (כ״ג ,מ״ב) כותבי "מצאתי כתוב בחיבת־ אא״ז הגאון מו״ח שניאור
טרייוויש מפפד״מ שהיה נוהג שלא לאכול בסוכה ליל ש״ע ע״פ מעשה דרש״י
ראש משפחתנו• וגוף המעשה לא ידעתי ואעפ״כ נהגתי אחריו כך"•
 •12זיע״א•
10
13
יסורין *
*78
גלב״ע ביום כ״א תשרי תקס״די זקן ושבע

בל בפד רביד הזהב
אף כי ספרו של רבנו הודפס מספר פעמים י /לא זכה לפרסום הראוי
לו אפילו בין חובשי בית המדרש של ימינו• וכבר כתב הנצי״ב מוואלאזין
זצ״לייי "והנה הספר הנדפס בחייו כבר אזלו ואינם בנמצא וראוי היה זה
הספר היקר להיות חוזר וניעור כדי לחבב דקדוקי תורה על לומדיח"•
לשונו הקצרה של רבנו ,ריבוי הנושאים ורב גווניותם ,בהתחלפם מפסוק
לפסוק ,חוסר ביאור ממצה ,ולא לאחרונה ,ההתרחקות מדרך לימוד זו»
"לחבר ולצרף שני התורות ,שבכתב ושבע״פ שפה אחת ודברים אחדים"‘,1
גרמו לכך כי רק יחידי סגולה דלו מתורת רבנו ,ומהם כאלו שהעלימו את
הבאר ממנו שתו ,כפי שהצביע על כך בעל "ויוסף אברהם" כמה וכמה פעמים
בחיבורו•
במה יחודו וסגולתו של ספר חשוב זהו כבר בהקדמתו רומז רבנו על
גישתו המקורית" :באהבה מגולה לפרש דברי ראשי הגולה ,מחמת שאין
יד הכל ממשמשין הם כספר החתום"• ואכן הופך רבנו בספרי פוסקים
ומשיבים — ראשונים ואחרונים• בבקיאות נפלאה פורש בפנינו דברי גדולינג
הבנויים על דיוקי ודקדוקי תורה ולא אחת מגלח רבנו בעצמו את המקור
לדין מחודש ,מתוך הפסוק• (לדוגמה עיין בראשית פרק ז׳ ,י״א• ח׳ ,י״א)•
סופר ומונה הוא את התיבות• לעתים תולה תלי תלים של הלכות,
בשיחתן של אבות• (עיין שם פרק י״ח ,ט׳ ,ד״ח הנה באהל• וכן פרק מ״ג ,ח׳
ד״ה ונחיה)• הכל תוך ביסוס על דברי הפוסקים מאורי עולם• ניכרת היטיב
בגישת רבנו השפעת חגר״א• הן בדרך כתיבתו התמציתית בצורת הערות
שוליים האוצרות בתוכן חידושים נפלאים וחן בגישתו העקרונית• כדבריו! "וכל
 .7רביד הזהב עמודים רגוז .רפב .ססר .פגיני זהב" ישוב לקושיות נקודות מכסף על ט״ז קצת
יורה דעה פריש יור״ד עד סימן צ׳ .חיברו הרב טהר״ר יואל נכדו של הרב בעל ט״ז .אן סההקדמת
נראה שהשאר נאבד .ונדפס בפראג שנח ת״ם( .מערבת טפרים להרהיד״א ז*ל ,עמוד .)76

 .10עיין בהקדמת רבנו.
 .9עליות אליהו עמוד  .71הערה קיב.
 .8שם עמוד שה.
 .11הוראדנא תקנ׳־ז בחיי הפהבר .רביד הזהב עם .גרש ברפל' פירוש על רש׳י עח״ת פאת
ישראל יצחק הלוי .וורשא וזרפ״ה .רביד הזהב על ספר בראשית עם פירוש .גרגירי כטף* פאת
פוהר״ד צבי פאיר זלה*ה בעפ״ה ספר אסרי צבי על מסכת בבא קפא .וורשא תרצ׳־א.
 .12בהסכמתו לרביד הזהב .וורשא ,תרפ׳־ח.
 .13מתון שער הספר הוראדנא תקנ״ז.

רביד הזהב  -א (בראשית) טריוויש ,דוב בר בן יהודה ליב עמוד מס (8הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

הקדמת המסדר

11

חסוגיא שם יש לכוון ע״ד מקרא זה אך מאחר שאינו מפורש בגמרא לא
ביארתי״ .14
דוקא בחומש בראשית — שאינו עוסק בחלק ההלכתי של התורה —
 -מתגלה רבנו בכל תוקפו וגדולתו ,כאיש הלכה מובהק• מתוך היצמדות לפסוקשוזר חוס רעיונותיו ,עניו בעניו משתלב ,תך שקלא וסריא רחב• מאות סוגיות,
פסקי הרמב״ם וש״ע ,מתוך מו״מ של הלכה ,מקופלות בחיבורו•
היטיב הגדיר מחברו את ספרו! "רביד הזהב ,לעטר התורה בתכסיסי
מלכות כדא את אמר בי מלכים ימלוכו״»•

ער ביאגריגז גחיידושעו "גיגפף אברגזפיי
דרך לימודו של בעל רביד הזהב — כפי שכתבנו לעיל — חיתה גם דרכו
של גיסי ז״ל• כפרשן נאמן ,מציין את מקורות רבנו ,מתקנם מן השגיאות
המרובות ומסביר דבריו בטו״ט• ברם יריעה זו שפרש על הספר רחבה היא
עד מאד ,וחורגת בהרבה מלהקרא ביאור בלבד• לאמיתו של דבר ממשיך
המחבר ז״ל את מלאכת מחשבתו של הרביד הזהב בגוללו את הספרות
התורנית של מאתים השנים האחרונות על כל גווניה•
שנות לימודיו של גיסי ז״ל בישיבת פרשבורג המעטירה — עיר מולדתו
— אצל מרן ר׳ עקיבא סופר זצוק״ל ,ולאחר מכן בישיבת מיר — שילבו אצלו,
את דרכי הלימוד השונות שהוא כה היטיב למזגן ולצרפן למקשה אחת•
נושא ונותן הוא בתורתם של גאוני וגדולי מדינת הונגריה ומשלב לדיון
מחידושי ראשי ישיבות ליטא ,סותר ובונה מותיב ומפרק ,מתוך בקיאות רחבה
והבנה עמוקה• גדול היה כוחו במיוחד במלאכת הליקוט• בהקיפו נישא,
פתוחים חיו לפניו כל המקורות ,מסודרים להפליא במוחו ושגורים על פיו•
ברכה מיוחדת קובע לעצמו חלק החידושים ,הנדפס מתחת לביאורים•
חם מתחלקים לשני סוגים• א) דיון רחב בנושאים הנזכרים בביאורים• ב) לקט
,
מתוך ספרי הלכה ואגדה•
בחריצות ובהתמדה עסק גיסי ז״ל בחיבור ספריו ואמנם זכה להגיש
למעיין אוצר בלום של תורה•
בעודו מלא מרץ ותכניות למכביר באח השמש בצהרי היום המר
ו׳ כסלו תשכ״ו• בעודו רכון על ספריו חשיב נשמתו הטהורה לבוראו והוא
"כזך" שנים בלבד•
עם חפצת דברי תורתו תדובבנה שפתותיו ותהא נשמתו צרורה בצרור
החיים•

על לזירגד הפפר גהכגגזו לרפולן
ד״ת של גיסי ז״ל אמנם ערוכים חיו במחברותיו בציון "מהדורא בתרא׳»
אך יש לחניח כי בטרם מסרם לדפוס חיה בודק וממשמש בחם שוב ושוב•
 .14שדק ל״ז .כ״ה ד״ה וישבו.
 .15בסון• הקדמת המחבר.
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אעפ״כ ®רש לתיקוני לשון וסגנון קלים — משנה לא זזה ממקומה• אם בכ״ז
נוספה הערה במקומות ספורים ,הרי היא מובאת בסוגרים מרובעים•
_גיסי ז״ל — בעודו חי עמנו — הביע רצונו לעשות זכר לאביו בשם
ספרו• כדי למלא משאלתו וגם להציב שמו הוא בראש ספרו ,נתנו את השם
"ויוסף אברהם" ,הכולל את שני השמות וכמו״כ רומז על מגמת הספר•
אך בבואנו להגיש לקורא את ספר רביד הזהב ראינו לנכון להכניס
שיפורים למען הקל על העיון ,והריני לפרטם•
א• ציון מקורות הפסוקים וכן תיקוני שיבושים — בתוך סוגרים
מרובעים•
ב• פיענוח ראשי תיבות שבעל רביד הזהב מרבה להשתמש בהם•
ג• ביאור דברי הרביד הזהב במקום הצורך — באותיות קטנות•
ד• הציונים בתוך סוגרים עגולים ,הם משל רביד הזהב ,פרט לציוני
עמודי גמרא וכן סעיפי ש״ע ,רובם משל "ויוסף אברהם"
ומיעוטם משלי•
ה• ציוני המקורות ותיקונם ,לספרים המובאים ברביד הזהב ,הועברו
לגוף הספר מתוך הביאורים•
הוספנו  :ביאור קצר להקדמת הכללים וכן מפתח ,לש״ס ולענינים•
ו•
נוסף לשיפורים חנ״ל הדפסנו את רביד הזהב באותיות גדולות מאירות
עינים• כן חלקנו את הקטעים לפי הנושאים ,להקל על העיון•
תודתי נתונה להרה״ג ר׳ רפאל קצנלבויגן שליט״א מיקירי קרתא
דירושלם ,קרוב ונאמן משפחתנו ,אשר הנחני בבעיות השונות שנתעוררו תוך
כדי עריכת הספר•
*

אפיריון נמטייה לאנשי בית מדרש "אגודת רעים" מיסודו של
גיסי ז״ל שקיבלו על עצמם להפיץ תורת רבם הנערץ ולא חסכו כל עמל לעשות
עבודת קודש זו בהידור רב"'-ועוד ידם נטויה להוציא יתר ספריו• יתברכו ממי
שהברכות שלו להמשיך במפעל שהקים וטיפח רבם ז״ל•
כמו כן יבורך ר׳ ליפא פרידמן נ״י שעמד על מלאכת הדפוס מתוך
מסירות רבה• על מאמציו שהשקיע בהוצאת הספר — התודה והברכה•
*
מנשים באהל תבורך רעיית המחבר ז״ל מרת היי שרה תחי׳ תבלח״א
שעמדה לימינו ובמסירות אין קץ עזרתו להגות בתורה — כאוות נפשה• תזכה
לראות רוב נחת מילדותיה ,מרת צפורה תחי׳ עם בעלה ר׳ רפאל בנימין פוזן נ״י,
אילה ,מרים ,רבקה שתחי׳ ולא יוסיפו לדאבה עוד•
ברכה מיוחדת לעטרת משפחתנו חאשה החשובה מרת בריינדל תחי׳
(אשת ר׳ משח מנחם הכהן קצבורג ז״ל מפרשבורג) ,חמותו של ר׳ אברהם ז״ל
אשר כיבד אותה ככבד בן את אמו ואף למעלה מזח• יתן לה חשי״ת אוי״ט
לראות דור ישרים מבורך•
ואני תפלח שזאת התורה לא תמוש מפי זרענו וזרע זרענו עד עולם ,אמן•
בני ברק ,חדש כסלו התשכ״ז

החותם לכבוד התורה ולומדיח

יע2ץב  •pרייבי?
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הזה-

כתב ראב״ן פ׳ זה בורר לטאי דקי״ל כאביי ביע״ל קג״ם בפירקין דף! כ״ז
•־"דלא בעינן רשע דהטם ,א״כ הטגביה ידו להכות נקרא רשע ופסול לעדות ז> .טשטע
דדאורייתא ,דחוי בכלל אל תשת ידך עם רשע ,פ׳ טשפטים [בג ,א] ח) .אבל בחו״ט
סי׳ ל״ד [סעיף ד) כתב דטדרבנן פסול ם) ,ונ״ט דבעי הכרזה י> .גם אם קידש אשה
בפניהם תופסין קדושין לחוטראיא). .
וייפח אברהם
את וזבירו וגם המגביה ית עליו ואפילו לא
היה בן י״ג עכ״ל .ונראה לי דזה כוונת
הרמב״ם שט דדך בציון או בזיון דאם משום
תוכחה מותר ורק דרך ריב או בזיון אסור.
".,.ועיין כשרע חו״מ סוף ם׳ תכ״א ובשחת
מהרי׳א יחד קס״ד.
ז) כ״ה בראב״ן סנהדרין ד׳ רכ״ו ע״ב
וז״ל המגביה ידו על חבירו ומכה את חבירו
נקרא רשע ופסול לעדות עכ״ל .ומובא ג״כ
בהגהות מיימוניות ה׳ החט ס״ה אות א׳.
ח) ובמהרי״ט אהע״ז סי׳ .מ״ג הביא בשם
מרדכי ,המרים ידו על חבירו פסול כיון דגקרא
רשע דכתיב ויאמר לרשע אע״ג דלא לקי
מ״מ רשע מיקרי עכ״ל.
ס) ברמ״א :המגביה ידו על הבירו
להכותו פסול לעדות מדרבנן .וכ׳ הסמ״ע בשם
ב״י :אע״ם שהוא איסור דאורייתא מ״מ
מאחר שאיו בה מלקות אינו פסול אלא
מדרבנן .ולכאורה טעם זה של הסמ״ע אינו

אלא במגביה ,אבל במכה לפעמים לוקה אם
אין חיוב תשלומין ואז יפסל מדאורייתא.
ושיטת ד,מרדכי היא דכאן אין הפסול משום
שנקרא רשע בגלל העבירה שעבר ,ובעבירה
יש הבדל בין אם העבירה היא לאו שיש בו
מלקות או לא ,אבל במגביה הוא פסול משום
שהתורה קראו רשע ,ולכן הוא נפסל אפילו
אם אין ■במעשה עבירה שיש בה מלקות.
י) דאם הוא פסול מדאורייתא א״צ הכרזה
ובפסול מדרבנן צריל הכרזה .ועיין בם׳ ל״ד
ם׳ כ״ג .עיין בתחת)אות ל״ת שהעיד ע״ד
רבינו ממה שכ׳ מהרי״ט בתשובה אהע״ז ם׳
מ״ג (כצ״ל ודלא כמו שהוא העתיק מבי״ט)
דבמידי דלא מיפסיל בדאורייתא משום דלאו
בר מלקות בכ״ז א״צ הכרזה משום דהכל
יודעים בעבירה דאורייתא ,א״כ כאן שיש איסור
דאורייתא אלא דאינו לוקה ולכן לא נפסל,
לכו״ע א״צ כאן הכרזה.
יא) אהע״ז סי׳ מ״ב ס״ה.

סמוק י״ד .לאיש שר ושופט .מניו לשלשה בית דין שהן מן התורה ,ת״ל מי שמן“ לאיש שר
ושופט (נר השכלים כ״י תחש קי*ת).
לדון דיני קנסות בעי סמוכין ושלשה וז״ש מי שמך לאיש שד ושופט עלינו דבשלמא למצרי
ב״ג דיין אהד סגי ,אבל לא עלינו דלנו בעי שלשה (פני דוד מד,ג' הידי׳א).

ויאמר לרשע למה תכה רעף אכל למצרי לא אמר כלום ,והרגו משוס דב״נ נהרג בלא התראה,
משא״ב ישראל ע-כ אמרו לו מי שמך לאיש הרי קטן אתה בן י״ב שנה (שמחר פ״ה א׳).
ומי שמך לשר ושופט עלינו שאץ עד נעשה דיין בישראל וגם ע״א ודיין אהד אינו כלום ,וא״ת
דין ב*נ יש לנו .א׳־כ הלהרגני אתה אומר ,פי׳ כתמיה .וכי היית צייד לומר להרגני כאשר הרגת
המצרי בדיו ב־נ ,לפי זה לא היית צריך שוב התראה ,אע״כ דין ישראל לנו וא״ב סי שמך לאיש (התם
סופר עה-ת ד״ר ,ויאמר).

ועיין בכלי חמדה שמות ם׳ א׳ שמון ג״ב לח רבינו ד,ה״ס מי שמך לאיש הרי פחות מבן י״ב
אתה ,ובאר זה בפלפול יפה עיי״ש.
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הזהב

יד

פסוק כ״א .ויואל משח .עיין רש״י טטפכת נדרים דף (פ״ב) [סה ).ט שהוא
לשון אלה ושבועה ומבואר לפנינו [ד ,יט] ויאמר ה׳ אל משה במדין.
ונראה טדלא כתיב "וישבע" ,זה הלשון כולל ג״ב שרצה משה רבינו להביא
א״ע לידי שבועה ד״ויואל" פי׳ כההיא דספר שופטים [ים ,ו] הואל גא ולין .ומת
דנ״ט מזה מבואר שם לפנינו".

פסוק ב״ב .גרשם כי אמר גר חייתי וגו׳ .למדנו מזה אם שם איש גרשום וכ׳י
בגט גרשון הוי שינוי השם דגרשון לשון גירושין ,וכן איפכא ככתוב בא״ע פי׳
קכ״ט [סעיף נא] ע״שא> ומהרא״י בכתביו סי׳ י״דט .ועיין ג״פ סעיף קטן קי״ג

באורו".
ויוסןז אברהם
א) מדרשו לשון אלה ,נשבע לו שלא יזוז
ממדין בי אם ברשותו.
ב) אין אלה אלא לשון שבועה דכתיב
ויבא אתו באלה (יחזקאל י״ז) עיין תו״ש
קס״ד — ק״ע דרשות ממקורות שונים דויואל
הוא לשון שבועה ובכולם מובא הפסוק מש״א
י״ד כ״ד ויואל שאול את העם .וצריך לתת
טעם מדוע נקטה הגם׳ פסוק מיחזקאל ולא
הפסוק הנאמר בשמואל .ועיין בהדא״ג
מהרש״א שם בד״ה דכתיב :וכמה קראי
דכתיבי בתורה דכתיב בהו לשון אלה שהיא
לשון שבועה ולא מייתי אלא הך קרא דצדקיהו
משום דבעי לאתויי דצדקיהו לא עשה יפה
שהתירו לו שלא בפניו שלא עשה כמשה
שדקדק להתיר לו בסיי יתרו ע״כ .ותי׳ זה
אינו מספיק לכ״ד המדרשים שציינתי ששם
לא הביאו פסוק זה ,א״כ מדוע לא הביאו
הפסוקים שבתורה דאלה היא שבועה.
ג) בד״ה ויאמר ה׳ אל משה .דכיון
שנשבע מרצונו לא הספיק מה שיתרו אמר
לו לך לשלום ,כ״כ רבינו בשם הנ״י עיי״ש.
א) מי ששמו גרשם וכתבו בגט גרשון
או שהיה שמו גרשון וכתבו גרשם אינו גט.
ב) ובשם גרשם שכתב גרשון נראה דאם
היד .ידוע ששמו גרשם וב׳ גרשון לא הוי גט
בלל וכו׳ כי גרשם וגרשון שני שמות הן
וכר ואין שייך כלל לעשות אותו כינוי לגרשם,
כיון דהאי שם כתיב והאי נמי שם כתיב ,כי

גרשון בן לוי נכתב בכד",ת כולה גרשוך
וגרשם בן משה גרשום וכר א*כ ודאי לכתחלת
לא תנשא אפי׳ לא אפשר אא״ב ע״י עדות
ששמו גרשון אבל אם יתברר ששמו גרשם
היה נראה אפילו אם נשאת תצא וכו׳ וכו׳.
בגט פשוט אחרי שהעתיק ד׳ מהרא״י.
ג)
ואיכא למידק דמשמעות ד׳ מהרא׳י בריש
דבריו שב' אם היה ידוע ששמו גרשום וכתב
גרשון לא הוי גט כלל משמע בפשיטות דס״ל
דהגט בטל מה״ת ,ונמשך לפי״ז דאם נסתפק
לנו בשם המגרש אם שמו גרשם או גרשוך
וכתב גט בשם גרשם או גרשון ,לא מיבעי*
דלא תנשא ע״י גט זה אלא אפילו אם נשאת
תצא וכו׳ וכיון שכן קשה מ״ש מהרא״י בסוף
אבל אם יתברר ששמו גרשם היה נראה אפילר
אם נשאת תצא משמע דאם לא נתברר אל*
שהוא ספק לא תצא ,וזה תימא דכיון דאת
נתברר תצא והגט בטל מדאורייתא א״כ גת
בשנסתפק לנו אם שמו גרשם או גרשון הול״ל•
דתצא ויראה לענ״ד דשינוי גרשם לגרשוך
ס״ל למהרא״י דאינו שינוי גמור וכו׳ מידי־
ספיקא לא נפקא אם נאמר דגרשון הוי כינויי
לגרשום ומד ,גם דאשכחן מ׳ וג׳ מתחלפות וכר•
וגם אשכחן בדה״א דגרשון בן לוי כתוב גרשם
במ׳ באופן דאין הדין פשוט כ״כ דאם כתב
גרשם במקום גרשון או איפכא דחוה גט בטל
מה״ת ,וכיון שכן כשנסתפק לגו אם שת
המגרש גרשם או גרשון וכתב גט אחד בשת•
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1ר#ת *«ות

רביד

וצאן סתמה תורם שלהי סישס 1ו נצניססתס ונןמוא כילקוט צ,
מדרש אבכיר ונס ,י״נ דק״ט מ“חימד׳ק ועיקר גדול למדנו

«1׳ 1נ f

>r»!r

דומא ו<רו «('«« !11
«!«ל<! )1לן ->»h
««ע:ה 5א<ול־« ,יו5:ליו] '611.ניל'ןלי'',ם "■יין! ויעברו ואל
׳ימעיו א׳ע להרעה' שיוויחו הילד׳טרסשימראו נשסנסש ‘ושלח
יכנסו דבריו נאוניהס טהרי הזהירם ינל חנתתחיון זנעגחין
נין זכר לנקיבה נעי לצאת תנהילדע״כ אמר להםכריסיה!
גדול יש להבחין אס וני• אם נקינס מיי כהתחלת צאת ה-אמ
ועדיין לאו לירה גמורה עד שיצא כל הראש כמניאר ה׳ נח כל
אפר נשמת רות חיים באפיו וכ״ז מצורף עם מ״ש ע׳ ויפלח ותלד
ויזקש בלדתה ע״ש »

5

וידידו אח נק רירי ע׳רש״י מפ״ק דסוסה ר׳י״ב ומכאן יראה
למדנו דמיזזיר גרושתו בעי לחדש
נישואין דנהידנעי לחזור ולקדשם סשינוא לן ט׳מחופם סד״א
מדכתב ם׳ תצא י׳שה תרשה וגו ,וממעט מחזיר גרושתו מכ״ר
המבוארים שם וצ־ף מם מ״ש.כאן ז גס למדנו שיש לאלמנה
וגרושה דעלמא הופה ולא נאמי כיון דיגיקר חופה למדנו
הדכתיצפ׳תצא נעים בחולה מאורשה דווקא׳בתולה  :אכל
מ״מ אט החופה קונה נס ליורשה ולטמא לה נ״א בבתולה
כדאיתא בירושלמי פייתי לה התיס׳נמס ,יומא ד׳י״ג הדיןדבנסין
ארמלין בפ*ש בעי <<4זודי הנעור יוסו׳ע׳ריב׳שסי׳קל׳ה ביאד
'היתש׳ורימ״ט בחידושי! פ*־ ,רנתובתושי״ע סי׳ש״ו וע׳א״ע סי,
ס׳ד אלו הדינים  :גס נראה פשוט מ״ש הרא״ש פ׳הישןדנוהגין
געציןחופה באשכנז שעישין אפריון כו ,הוא ע״ם גמרא״דסיטה
דלעיל ועוז מבואר ר'פ משפעים אצל בנגלו בה וא״ע
עי' נ*ם »
x

שע״ז השורש שנינו נס״ז זחרומות סאה תרומה כו׳יבירוש^שת♦
קופות של חויליןונפלססאה תתמה לא׳ מהם ויודע לאיזה מהם
נפלסואח״ב נפלה שאס אחרת וא״י' לאיזה טכס אמי•’ ן למקים
שנפלה ראשונה נפלה שני־שתיליןמקלקלה כו ונתס״ה זי"ד סי'
קי״א ס״ס כ ,קדירזת שנפל איסור כז׳ וכן בכתמים י״ר סי׳ ק‘צ
דשאינה מקולקלת תולה גמקזלקלתוע׳ בחוט המשולש חיי
סירנא תלוי׳היוצא מתוך הניפה דתולין דחצר הריאה הקלקלה
וע׳ רימ״ט סי׳ ע*ח :
^י3ר החכמה! ____________ _____________

ויאמר דר#ע

״׳״’ I

u >0

השליכתו

*

 ?Qהעבריות ע' רש״י ושמות רנה וסוטה שה
י מזסנ׳נחירושירשב״אס׳חרסדמרינאשרי
ל©ציק ען הנכריות דלא נר״ח (ע' תוס׳פ״ו ד׳ לו דנירוש'
הייתי מיכתיב והיו שרותיהן מיקותיד ונראם דר׳ח מפרש
^^זנהנייירווע׳ייש״ש פ׳סיש זי״ר סי׳פ״א נאיגה דרך שריו

I

<' ר״ב ינקיסץמנחה הא דאמיפ' אפ״ס

־ד׳ ס ,דמניקס נשכר אפורה להניק עיד כן
של את־י־ייש ללמוד מרכתיב לי לי ולא לאחר ופ׳א״ע סי׳פנ׳וע׳
ה׳־׳ו כלל י״ז אם שעבדס סאשה א״ע להציק מהכרתה ימכירה
נפש גנה ע׳ א״ע סי' ,ס״ג
ככרא״ן זויוין נפש ■מפני
ע׳ ר*פ זיו •

י,

ס״ד כ״מ שנאמר גצים גצכים
בנדרים
אינםןזא'דתןואגירםופי׳הראש נפידישו
תרלא פירשת חידה שמותם ללמדנו נמקי׳ אחי• לתלית הקלקלה

נמקנלקל פירש לדרומו זנע' קרת מ0נ ניצביס גני דתנגאגידס

________ ____________________ ------------------------------------------------------------------

<׳ רש׳י מסנהדרין ד<״ח משמע
דאף לרשע אסיר להכוח(עי׳ נה״ג
ריס נח דגם לרשעיאסור לגזול ) אכן בר״יסח סי׳ ך׳ כעב
דנצותר דאין עושה מעשם עמד ול׳ל דאיהי מיידי דמכם
עישה מעשם עמך אך ממ״ש הרמב׳ס כח'מ סי׳ ח׳ך שאסיר
להכות לישראל שהקפידה סירה על הכאס רשע בחלקים הן
ייפיףופשיסא לאינו רשע היי אפילי ע'פ לד אסיר להטה
הרשע שלא מן סדין וצ״ל דכיון שהכוהו בדינו הרי כחיג
כיון שנקלה היי הוא כאחיך זהק״ו שדן הרמב׳סה״פ

rWt

מילדי האברים

פ״ק דשוטה סם־־מנא ירעה אמר
יתכן
ר״ת בד חנינא
*
שראתה מהול ’ח<ן
vpuiii
ד י1
ימאי דאמר פ׳ ־י׳ יוחסין ד' פ״ג נמצא מהו' אין זה.אסו<ןי
דמאי
וכאן למדנו מונתיב ותחמול גגו׳ משמע דידעס דמגזרת אבי,
מכאן
דמסול וודאי לא
השליכה _ש״מ
!ושלו אימא
זונה ......
...........
יהושל1

!!הנימהולי

והזהב

J

שהי ,רשע לשעה מנאה הקפידה חירא שלא יוסיף
להניחו אכל לרשע שלא קיבל ערייןמלקוס שפיר כ׳ הרימ״ס
שהכשר ישא' להלקיחו וע׳ פ'מסעי ולא חקחו כופר
ונו ,לשב ז כשב ראב !,ם׳ ז*נ למאי דקו״׳ל כאביי ביע׳״ל
הג״ס בסירקיןד' ך'ו דלא בעען־דשע דחמס א״ב המגביה ידו
להכות נקרא רשע ופסול לעדוח ♦’ משסע דדאורייפא דהוי
בכלל אל חשה ירך עס רשע פ ,משפח ים! אכל בח׳ט סי ,ל׳ד
כ׳ ימדרבגן פסול י‘ וג״מ דנעי הכרזה גם אם קידש אשם
כפניהם חופסיץ קדיש ין לחומרא ג
___

ויואל טשה

ע׳ רש״יממנן׳ נדרים ד׳ ס/שהוא
לסחאלה ושבועה ומבואר לפנינו ויאמר
ה ,אל משה כמדין :ונראם מדלאכחיב וישבע זסהלשיןכילל
ג״כ שרלס משה רכיגי כהביא א׳'ע לידי שבועה דיייאל סי,
נםהיא דס' י שיפסים הואל נא ולין ומה דג״מ מזה
מבואר שם לפנינו ♦
הייחי וגר למדנו מזה אם שם איש
ל'
ני־שיסיכ' בנש גישין היי שליי השם
דגישין לשון גייישין וכן איפכא ככחיב בא״עסי׳קנ׳ס ע״ש
מהר״אי ככהניו סי׳ י״ד וע׳ נ׳'פ ס׳ק קי׳ג באורך :

*IJ QIH3

נעלך ע׳
על
*
,
רגלך איח למידק ממשמע שנאמר נעלך אינז
י'יע שמעל רגליו וכושניי ס׳חצא יחלצם
פ ,חלא ומללם <עלו מעל רגלו מה
שלמדנו מלשיןזה לדינא ג

׳ נעלו «1ל רגלו ועשילש מ׳מגא ונעלך •לא כלשם עעל רגליך.
ע״כ
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__ __במדהזהב

דמהול וודאי לא זונה השליבתו ז
סן העבריות ע׳ רש״י ושטות
רבה וסוטה שם טזה כ׳
\
בחידושי רשב״א פ׳ הרש רטדינא שרי
להניק מן הנכריות דלא כר״רו וע׳ תום׳ ע״ז
ד׳ ך׳׳ו דבירוש׳ טייתי מדכתיב והיו שרותיהן
טניקותיך ונראה דר״ה מפרש שנתגיירו וע׳
יש״ש פרק חרש וי״ד סימן פ״א באיזה
רוך שרי :
והי יחד! לי כ׳ ר״ב• ובקוטץ מנחה הא
דאטר פ׳ אע״ם ד׳ ם׳ רמניקה
(
בשכר אסורה להניק עור בן של אחר יש
ללמוד מכאן טרכהיב לי לי ולא לאחר וע׳ א״ע
סימן פ״ב וע׳ תה״ר כלל י״ו אם שעבדה
האשד ,איע להניק בן חברתה ומכירה כבר אין
דוחין נפש מפני נפש בנה ע׳ א״ע סימן הנ״ל
וע׳ ר״פ זו :
נצים בנדרים ד׳ ס״ד כ״ט שנאמר
נצים נצבי׳ אינם אלא דת; ואבירם
ופי׳ הרא״ש בפירושו (לא מצאתי שם) מדלא
פירשה תורה שמותם ללמדנו במקום אחר
לתלות הקלקלה בטקולקל פירוש לפ־רושו
דבפ׳ קרח כתיב נצבים גבי דתן ואבירם
■וכאן סתמה תורה שלהי פרשה זו נצבים
כתם וכן הוא בילקוט ב׳ מדרש אבכיר ובפי
י״ג דק״ט טייתי מד״ק ועיקר גדול למדנו
שע״ז השורש שנינו כפ״ז,,ךתרוםוה סאה
תרומה כו׳ ובירוש׳ שתי קופות של חולין
ונפלה סאה תרומה לא׳ מהם ויורע לאיזה
מהם נפלה ואדו״כ נפלה סאה אחרת וא״י
לאיזה מהם אטרין למקום שנפלה ראשונה
נפלה שגי׳ שחולין הקלקלה כו׳ ובתה״ה
וי״ד סימן קי״א ה״ה ב׳ קרירות שנפל איפור
כו׳ וכן בכתמים י״ר סימן ק״צ דשאינה
מקולקלת תולה בטקורקלת וע׳ בחוט
המשולש ח״ב סירכא תלויה היוצא מתוך
הבועה דתולין דמצר הריאה הקלקלה וע׳
<—־----------רימ"ט מימן ע״ח—---------- :
לרשע ע׳ רש״י והוא מסנהד׳ רע״ח
משמע דאף לרשע אפור להכות
(עי׳ כה״ג ר״פ נח דגם לרשע אפור לגזול) אבן
בר״ימט סי' ך׳ כתב רטוחר דאין עושה
מעשה עטך וצ״ל ראיהו מיידי דטבה עושה
מעשה עמך אך מט״ש הרטב״ם ובח״ם סימן
ת״ך שאסור להכות לישראל שהקפידה
תורה על הכאת רשע במלקות פן יוסיף
ופשיטא לאינו רשע הרי אפילו ע״פ ב״ר
אפור להכות הרשע שלא מן הדין וצ״ל
דכיגן שהכוהו כדינו הרי כתיב ונקלה כיון

מייוהח

I

שמות

גרש ביטל

נ

ס״ז ע״ב) בדה רבייה באה ט׳ יעו״ש והרא״ם
פי׳ הונחה אחרה דל׳ וז׳ל ועוד הא הזכרים
ראויים יותר למלאכה ולעבודת המלך מפי מן
הנקבות אע״כ משוס שראו איצנוגניניו עכ״ל.
אבל לפע״ד משוה הא לא איריא ואץ זה דקדוק
כלל דבהמה למה להו להרוג את הנקבות ואץ
לומר משוס רבייה דזה לא מעלה ולא •מורתי
דממנ״ס אס יולידו זכריה הרי ליוה להורגם ואס
יולידו נקבות מאי איכפת לי׳ הא אין דרכן של
נשים לעשות מלחמה כדאי׳ בשום׳ שם ועוד
למה היה צריך רש״י לדקדק על ציווי של הזכרים
ולפרש לא היה מקפיד כו׳ הא מבואר במ״ר
בפרשתינו דמשו״ה ציוה פרעה להרוג את הזכרים
כדי שיקשו הס את הנקבות לנשים ונלפע״ד
בכוונת רכ״י שיצא נידון בדבר חדש שהיה קשה
לו על שינוי הגזרות דמתחילה התחכמו לדונם
במים ולמה החליף פקודתו חח״כ על סתם מיתה
נדכתיב ואה ק היא והמיתן ט׳ וע״ז בא רש״י
ניתן מעם לדבר והוא דההתחכמות הי׳ צריך
פרעה בכדי להפניר מן העונש .ולפיכך הוסכם
בדעתי הנכזבה לדונם במיס שכבר נשבע הקנ״ה
כו׳ והיינו מכוס דרק בעלילה היה בא עליהם
ולפיכך היה צריך לחפש אופן שיהיו פמורים מעונש
משא׳־כ עכשיו שא״ל איצמנניניו שעתיד להוולד
בן המושיע כו׳ וא׳כ יהיה רודף שלהם וניתן
להצילו בנפשו לכך דן אותם כדין הבא להורגך
השכם כו׳ ותו לא היה צריך להתחכמות הנ״ל ושפיר
היה יכול לדונם במיתה סתם וזהו כוונת רש״י לא
הי׳ מקפיד אלא על הזכרים לדון את הרודף אבל
לא הי׳ מקפיד באיזה מיתה ע׳ מהרש״ל .ולפ״ז
צ״ל הא דכתיב אח״כ ויכו פרעה כו׳ כל הבן הילוד
היאורה כו׳ לא הוי תחטלס להנצל מעונש רק
מחמת שא״ל איצטגניניו שעתיד ללקות במים .
וע׳ במהרש״א בשומה (שם) ד״ה ג׳ גזירות ט׳
וע׳ בספר משכיל לדוד שפי' דכוונח המצריים
בחחלה היתה על אחת משלש אלה הנזירות יעו״ש:
וע׳ ברביד הזהב שכתב וז״ל ובא במענה ט׳
שימיתו הילדים כורם שיקראו בשם נפש עכ״ל
טונתו להא דאיתא בסנהדרין (דף נ״ז ע״ב)
משום ר׳ ישמעאל אמרו אף על העוברץ יעו״ש
ומה״נו לא ציוה פרעה לחילדות המצריות מפני
שב״נ מוזהרין אשפיכר ,דמים אפי׳ בעוברץ
וכל דבריו בזה נכללו במש״כהמהרש״א בסנהדרין
כס וי״ל בפי׳ דהאי קרא שאמרו המילדוח ט
לא כנכים כו' דהמילדות גילו ופרסמו עצת פרעה
בזה באמרן כי לא כנשים המצריות העבריות רצ׳ל
זאת הימה כוונתך משום דדיניט שאץ אט מוזהרות
על העוברץ לפיכך גזרת עלינו דוקא אבל מס
נעשה עכשיו אשר במרס חבאט׳וילדו ובטלדיס
דיניט
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רביד הזהב

עטור/

גרש כרמל

דימו ודין המצריות שוות .ואולי גס ר״ח כפי׳
במוס׳ דה שהיתם שועה ט׳ סוסה (י״א ע״ב)
טורן לזה שעשתה פעולה שיצא הולד מסרה יעו״ש»
שם) וחיה ותחי׳ עשס״יו שמסיים וז״ל א״ג
מדכמיב וחיה בוי״ו ט׳ להבא עכ״ל וכן
פירש״י בריש פ׳ (גת) יעו״ש:
פי׳ח) ותחיין וגו׳ מספקות להם ט׳ דאל״כ הרי
כבר כתיב ולא פשו כאשר וגו׳ וזו היא
הוכחת סמ״ר והא דהקשה המהרכ״א (שס)
אכתי מגלן למידרש אהכפקת מיס ומזון דהא
איכא למימר ותחיין כמשמעו והאי ולא עשו
כאשר דיבר אליק קאי על מה שתבעוה ט׳
כדאיתא בפומה (שה) יש ליישב עפי״מ דאמרינן
ביבמות (דף ק״ג ע״ב) דמובתן של רשעים רעה
ט׳ מאי רעהאיכא .דקא שדי בה ט' דאר״י
בשעה שבא נחש ט׳ יעו״ש ומשמע מהתם
דקידס מ״ת הי׳ הנאה מביאת רשע ולפ״ז יש
קרח מה בדבר שיש הנאה ולענין מסירת נפש
הא אשה קרקע עולם הוא ע׳ סנהדרין (דף
ע״ד עיב) ואפפ״כ לא עברו וכש־כ דאשפ״ד
לא עבדו אע״כ ותחיין פי׳ מספקות וכו׳  .וע׳
במהרש״א שס בד״ה כאשר דבר וט' שהקשה
לפי״מ שפירש״י (בס׳ חיי) דשל לי ולו ט׳
הסמוכים ט׳ יעו״ש ובמה שתירץ :
פי״ם) ט חיות הנה בקיאות ט׳ ור״ד הרי הן
משולות ט׳ נלגרד דהוזקק נס לדרשה זו
■משוס דהיה קשה לרש״י קושיית המהרש״א שם
מה תשובה היא זו• על הספקת מיס ט׳ יעו״ש
מה שמיישב עפ״י דרשה :
והנד .שמעתי לפרש תשובת המילדות כי לא
כנשים המצריות העבריות עפי״מ דאיהא
בסנהדרין (דף ע״ד ע״ב) בפו מיני׳ מר״א ב״נ
מצווה ט׳ ומסקינן התם ד5״נ אינו מצווה
וז״ש המילדות כי לא כנשים המצריות שאינן מצוות
על קי׳ה .במחכ״תפי׳זה איט אמת דהא פרעה
נזר על העוברים דווקא והעבריות אינן חייטת
מל העוברים .וידוע מה שפסק הרמב״ס בהל׳
יסוה״ח דכל מי שנאמר ט יעטר ט׳ ונהרג ולא
מבר הר״ז מתחייב בנפשו וכש״כ בכה״ג דהא
העלו האחרונים דל דהא דאס אומרים לו לאדם
דל קפלי׳ לפלניא ט׳ משום מאי חזית דדמא
דידך ט׳ אבל לעשות מעשה בהיפר כגון הבא
להספיק לילדים אמרינן איסכא מחי חדת דדמן
של הילדים סומק ספי זע״כ צ״ל דהחמירו ע״ע
שלא מן הדין  .עוי״ל בדרשת .רזיל אומה זו
לחיות נמשלו עפי״מ דאי׳ (במ״י פרשתיגו וכ״כ
בד״הי למשרע״ה) דעיקר השנאה שהיה לפרעה
על ישראל נתהווה ע״י חלומו שראה איש זקן
\בידו מאזנים ט׳ ויכריע המלה ט׳ וסריס א׳ פשר

שנקלה הרי הוא כאחיך והק״ו עדן הרטכ״ס
ה״פ מה זה שהי' רשע בשעת הכאה הקפידה
חורה שלא יוסיף לחנותו ,אבל לרשע שלא
קיכל עדיין טלקות שפיר כ׳ חריט״ט
שהכשר רשאי להלקותו וע׳ ם׳ מסעי ולא
תקחו כופר וגו׳ לשב  :כתב ראב״ן פ׳ ז״ב
למאי דקי״ל כאביי ביע״ל קג״ם בפירקין ד׳
ך״ז דלא בעינן רשע דחטם א״ב הטנכיה
ידו להכות נקרא רשע ופסול לערות .
משסע דדאזרייתא דהוי ככלל אל השת ירך
עם רשע פ' טשפטים  .אבל בוז״ט סי׳ ל״ר
כ׳ דסדרכנן פסול  .ונ״ם רבעי הכרזה גם
אם קידש אשה בפניהם הופפין קדושין
-------- ,לחובר א ___ ______ :
ויואל משה ע׳ רש״י והוא מנדרים ד׳ סיב
שהוא לשון אלה ושבועה ומבואר
לפנינו ויאמר ה׳ אל משה במדין .ונראה
מדלא כת*ב וישבע זה הלשון כולל נ״ב
שרצה משה רנינו להביא א״ע לידי שבועה
דויואל פי' כההיא דספר שופטים הואל־
נא ולין ומה דנ"ם מזה מבואר שס לפנינו :
כי נר הייתי וגו׳ למדנו מזה אם
שם איש גרשום וב׳ בגט גרשון
הוי שינוי השם דגרשון לשון גירושין וכן
איפבא ככתוב בא״ע סי׳ קכ״ט ע״ש ומהר״אי
בכתביו סי׳ י״ד וע׳ ג״פ סעיף קטן קי״ג
באורך :
נעלך ע׳ פ׳ תצא וחלצה נעלו מעל
רגלו מה שלמדנו מלשון זה לדינא :
רגלך אית לטידק ממשמע שגאטר
VO
? נעלך איני יודע שמעל רגליו וכן
שנוי פ׳ תצא וחלצה נעלו מעל רגלו ומשולש
פ׳ תבא ונעלך לא בלתה מעל רגליך ע״ב
ברור רמוה חרנם במגילת רות דכתיב שלף
איש נעלו בית ירא דסדאיצטריך בכל דוכתא
ליכתוב מעל רגלו ש״ם רנעל משמש לרנל
וליד ואחר התרגום נמשכו המפרשים הרא״ה
בם׳ החינוך פרשת בהר או קנה מיד עטיתך
וכן בקומץ מנחה ובשאר מפרשים וע׳
פ׳ פנחס והיחד .לחוקת משפט:
חלב ודבש פ״ק דבכורות ד׳ ו׳ אהא
דקאסר חלב בהטה טהורה חידוש
הוא דרם נעבר ונעשה חלב ולט״ד וכו׳
חידוש הוא דיוצא מן החי וטוהר וחלב
נהמה טהורה דמותר מגלן ומסיק מראשבח
בהו א״י ש״ט מידי דחזי לאכילה הוא
לכאורה תיטה רבתא זיל קרי בי רב הוא
ויקח חטאה וחלב וישם לפניהם דפ׳ וירא
וב״ג מצווין על אבר ט״ה (וע׳ פרשה שמיני
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אצל

נתיב שלשים ואחד
דברים (לעניין גלית אם הרגפטור דכתיב ואשר לא צדה פרט
לנתטזן לזר1ק שני'  1זרק דאו ד וזרק ח׳וכושתחייב כיון שנת»ון
להזיק אפילו שלא נתכוק לבייש ולפיכך אם נפל מהגג ברוח

שאינה מצויה חייב כנזק ופטור חד' דברים ואס כרוח מכוייה
חייבנמי כשלשה דברים דקרוב למזיד הוא שלא היה לו לעלו׳כנג
שאין כו מעקה שמא יפיל ופטור מן המשתשלא ניעכגזן לבייש
ואסנתהפך כדרך נפילתו כדי ליפול על הארס להנאת! חייב חף
על הבישתאפלו לא כוון להזיק כיין שאי איפשר שלא יזיק אותן
אס יפיל עליו ונתכוון ליפול עליו הריהואכמי שנתכוון צהזיק
■וחייב על המשת־ ומה שכתבתי בישן כירושלמי מפרש מתניחין
כשהיו שמהם ישנים יחד אכל אס היה אתד מהם ישן ובא חכירו
וישן אצלו האחרון הוא המועד נראה לפ זה אם היו כלים שם
וישן אכלם כיתות חייב אס שכרן אבל אס היה ישן וכאאח'ונתן
אצלו כלים ושברן הישן פטור הים; ו נראה כמו כ; מכאן כי כאונס
גמור פטור אפלו מנזק וכל אונסשהואנעין גניבת פטור וכל
שהוא כעין אכירה ח ייב שהוא קרוב לפשיעה ואינו אונס גמו׳וכך
כתבו רקזנפותזמה שכתבתי מנלותפטורפרט לנחבוון לזרוק
וכוערש׳י שתי לשוניתהראשון פרט לנקכוון וכי' שאינו כפלל ט
יויד אלא וגלל ושמחי לך מקום וחייב גליתוככרכתבתי לך ט
ברפותייזיק אינו חייב כאונס עד שיתכוון אלאכשיגגאו כאונש
וכן אם היו שניהם ברשותא; שניהם ■שלא
כטור אפינו מיזק
ברשות והיזיק אחר מהם ממון יזכיר( שלא ככוונה פטור נאשר
בחכתי כדין שניהם רנים וכן חס היה עולה כשלם ינשמט׳שליב'
מתחתיו ונפלה והזיקה ואם לאהיתהמהודקת וחזקה חייבואם
היתה מהויקתוחזקה ונשמטה או התליעה פטור וכן כתב הרם
מיקב׳ כמזל ונפל מן הגגרינונפשתתמנא כדין כשתקמא נשים לפל

דיני נזיקין הן ככלל כמו אנשי׳קמ א י יש אונס שהוא כט רכטן

«יקע׳

כאין דרך כני אדם להתכונן בדרכים ברשות הרכים תמצא כתיא
שנים שהיו מהלכין כרישתהרביס זהכא כחכיתוזה כא כקורה
ונשברה הכד כקירה פטור כי לכלאחד ישרסיתלהלך היה כעל
קורה ראשון ובעל חטת אחרון !נשכרה החכיתבקורה פטו׳ואס
עמד כעל קורה לפוש כלומר לנוח מנוכר משאו חיי ואס הזהירו
ואמר לו כעל הכיתלכעל קורת עמוד כטל ואם עמר לתקן משאו
עמד הרי הוא כמהלך ופטור אפילו לא הזהיר! שהיה טרוד ב
במהלכו ואס היה כעל חצית ראשון ונשברה חגית בקורה חייב
שהרי הוא במי ששכרה בידים י ואס עמד בעל חכית לנוח פטור
בעל קורה ואס הזהירו לבעל קורה ואמר לו עמוד חייבוכן כיוב

<רק

j

זהכגקזתכא בנרו וזה נאבפשחנו וישמישכתכבי חינוחייב
בעל קורה כשעמי לפוש אלא שעמד ושם קורתו ברוח הדרך
וראשון עיקר כי ככל חייב וכן נראה מדברי רב אלפסי ומהר׳מכס
זל קמ°א שני אנשים שהיו מהלכי; ונתקלו ז? כזה או במשאם

כגון קדרין אס חייכין או פטורים כתבתי! כחלק ראשיך שנים
מהלכיןכרשותהרכיסאחד רק ואחד מהלך והוזק אחד מהם
בחביר! שלא נכיונה הרק חייבשהוא משנה ואם היה ערב שנת
כיןהשמשותהוארקכרשו׳ופטוריןכלאחדמהס• היו שני רצים
והוזק זה בזה שניהם פטורין ואפילו בימות החול פירוש שלא
פס בטונה שאם הזיקו זה לזה ככוונה משלמין נזקשלסקמ°א•
נכנס לחצר כעל הכיתשלא כרשות והזיק לבעל הבית או כעל ה
הוזקבוחייבהזיקובעלהכיתלאותו שנכנס פטור ודוקא שלא
היה יודע□ שנכנס אכל אס היה יודע□ נעלהכיתחייכדאמר
לו נהי דיש לך להוציאם מטתך להזיקני אין לך רשות שניהם
1
ברפותשניהסשלאכרשותכנין שאינהר&ותשלאחדמהס
והזיקו זה את זה חייבקאחד כרשות ואחד שלא נישות שניהם

עב

חלק ראשון

חייבין אפילו פלא בכוונה דהזה ליה לאסזקיאדעתיה שכשם

שנכנס הוא שלא ברשותכך נכנס אחר בקמ״א• הנכנקלחנותשל

פ תמס

ער ונתזהכקעתונתנה כפניו ל! ימת פטור ואס נכנס כרשות
חייב בארבעה דכריס ופטור מגלות זה לשין ראשון מן הגמרא•
ופר תאבל שלח כרשיח .פטור מארבעה דברים וחייכבנזק אם
ידעממנו כמו שכתכתי למעלת י ויש לשון אחר בגמר' דמתניתין
ארישא ישלח בישות פטור מגלות וחייב כד דברים וסוף רב' לם
ואס לא
ידע□ כשנכנס חייב אפילו לא ידעאסיגא אס לאו׳
ראה! פשנעס פטור לגמרי מארבעה דברים לדברי רש י ולד?
חייבכארבעה דברים ודוקא נגר כי בעל צינית כטור ־ ואין שום
נפקו״א בין אלו השני דברים מהלשונותאלא לעני; גלי תאכל יש
לשון אחר כגמרא איכא דמי׳ני לה אהא ומצא פרט לממציא את
עצמו מכאן אמרו מי שינתה אכן מתחתידו והוציא הלה ראשו
זקבלהפטזרואמרינןפטורמגלותוחייבכארנעה דברים מאן
דמתניאהחכלשקאקמייחא אכל מאן דמתני אקמייתא אבל
אהא פטור לגמרי וכתב רכאלפס ומסתבר' כמאןדמתני חקמיית׳
וכהא כטור לגמרי־ כזאתשלאכןולא הכריע בין השני לשונות

ראשונים מרישא וסיפא כי אין נכקזתא ביניהם כי כשניהסחיי'
לארבעה דכריס כמושכהכחי ט לענין גלות הוא ההפר והר אש
ורמהכהבכלישנאבחרא
כתככלישנאקמא דמייריאסיפא
דמריטתקחרישאטנראת מדכרי רב אלפס ט למאן דמתני

אריפא שחייב כארבעה דברים י ועיר כשוט והמכקע כרשות
הרבים והזיק כרשות היחיד א; כהפך א< ברפות היחיד והזיק
כרשות הרביכאקר חייב קמח יעביר אתיש דינא לנפשיה פירוש
להכוק חסרו כגון ראובן שבא לגזול לשמעון והכהו שמעון ב

פרין

ג'

כעומדו כנגדו או שראה שמעין חפק של :כיד ראובן ובא שמעון
לקחת! ומיחה בו ראובן והנהו שמעון לקחת שלו בכל מקיס
שימנאנו אס לא היה יטל להציל שלו אם לא שיכנו אפילו כ־בר
דליתליה פסידא אס ימתין עד שיביאו ביתדין ואיי שס אלא הצלת
טורח ויכול לבררו בדין שמן הדין היה יכול להוציא ממנו פטור
לפישישל׳ויםזתלהצילשלוואפילוכהכאתחסאינו יכול להציל
בעגין אחר אכל אס אין יכול לבררו לאו כל כמיניה לומר על שלי

המתיו וכתב המפרש זדוקא כזה שאמרנו עכידאניש דיג לנפשי"
אבל המלוהחבירז לא ימשכננו כחוזק ואם משכנו כחוזק והזיק
)■ .
□;בגופוכקבממונוחייכפמוכאחר אבלשליחטת דין יכול
להטתי אס מסרב□ כשמשכנו כזרוע כשוק וכן כבל מקו׳שמסרב
לשליח כיתדין אס הכהו אז הזיק ממונו פטור אפילו יצול להצילו
כרכר אחר ויש מפרשים שפת□ שאס המלוה חזר ומשכנו כידוע
כשוק אף על פי שאינו רשאי ובא הלוה להחזיק בו זלקרזית ממנו
משכונו ואינו יכול להציל ממנו העלוה אלא בהכאה שפטו' מלוה
כי מה שתפש תפש אפילו לקחה כחזקה כך מוכח בקמ°א וכן פ׳העניס
כתכוהתוספוילוכתבהרמ"כןיש לארס לעשוחדין לענמואסיש
בירוכח הואיל וכדחוכתלכה הוא עושה אינו חייב לטרוח לבוא
לביחדין אף על פי שלא היה שם הפסד כנכסים אלו לפיכך אם
קבל עליו בעל דינו והביאו לכיתרץ ודרשו ומצאו שעשה כהלכה !
ודין אמתין לעצמו איןסותריןאתדינ! והמצער שליח כית רי!
;שנאלתזמינו והנה :סלקיקאזת׳ כךפשוט כקותשין׳ מכה אדם פיק קמא
לחכירו על שמנה אביו א; אחיו או קרו□ ואינו יכול להכילו אלא
בהנאה פטור וכן אשתו שאינה יטלה להציל כעלה מיד המל על
ידי דכר אחר אלא בהכאה וכל שק המוכה עצמו אם התחיל
האחד (אינגיכול להציל כעלה מיד המכה על ירי דבר אחר אלא
בהכאה פטור !מיהו נריך אומר אסיטל להציל עצמו כחבלה
מועטת כמו דוד שהיה לו להכיל כאחד מאיבריו וכמו כן אם
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שרת רבעו אשר כלל ששים ושמונה
שייר לעצמו שיהא בו כר למחול .מפקא מינה שאם יאבד ממנו השטר
ויבא ליד אמר שיגנה מעותיו מ; הלוה רמחול לו החוב־ ולא יוכל מוציא
השטר לגבות את מונו:
פ י&בלו החכמים הנכבדים את תשובתם על שגי הדרכים אשר גסתפקו
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בהם חכמי ברגש יצ״ו הא' פער שלא הוזכר (נכתב) בו שם
׳
המלוה אלא ששעבד עצמו הלוה שכל מי שמוציא עליו שטר חוב זה שיגבה
ממנו הממון הנזכר נפטר אס הוא שטר או לא .יראה שהוא שער וכל
המוציאו גובה ט אעפ״י שידוע שהוא לא הלוה זה הממון כי המלוה לא
רצה להלות ללוה עד ששעבד עצמו לכל מוציא השטר כדי שלא יצטרך
להקנותו לאחר בכתיבה או במסירה אם ירצה למכרו או לתתו לאחר או
אם ירצה להרשות לאחר שיגבה החוב בשליחותו שלא יצטרך לכתוב לו
שטר הרשאה וכל תנאי שבממון קיים :ואעפ״י שהעדים שזכו בשעת הקנין
בשביל מוציא שער החוב לא הכירוהו ולא ידעו מי יהיה מוציא הפטר
אך על פי כן מועיל הקני; והזכות שזכו בשבילו כדאמרינן בגיטין
(יג ):גבי מעמד שלשת; נעשה כאומר לו משתעבדנא לך ולכל מאן דאתי
מחמתך .וכן בנדון זה שעבד עצמו בפירוש לכל מוציא שער זה■ .
ואם ישיב המשיב לא דמי דפאני התם שהמלוה מיהו היה ידוע
וניכר בשטר ואגב דמשתעביד ליה משתעביד לכל מאן דאתי מחמתיה.
אבל הכא דאין בס המלוה ידוע לא משתעבד כלל .הא לך ראיה ממקום
אמר שאינו תלו• בזה אלא אך על פי שאין המלוה נזכר בשטר הוי
שטר מפליא מהא י דאמרינן בשילהי בתרא (קעב •) ההוא שטרא דנפק
בבי דינא דרב הונא והוה כתיב ביה אני פלוני ב; פלוני לויתי ממך מנה.
אמר רב הונא ממך ואפילו מריש גלותא ממך ואפילו משבור מלכא כלומר
כל מי שהשטר יוצא מתחת ידו אפילו שבור מלכא או ריש גלותא שאינן
רגילין להלוות מעות לשום אדם גובי; בו אעפ״י שלא הוזכר שם המלוה
בשטר וכן בנדון זה כיו; שכתוב בשער ששעבד עצמו לכל מוציא שטר זה
גובה בו כל המוציאו .ואס תאמר שאני סתם דאעפ״י שלא הוזכר שם
העלוה בשטר מכל מקום הלוה הכיר וידע פנים אל פנים ששעבד עצמו
לו אבל בנדי; זה הלוה לא הכיר וידע מוציא שטר זה ששעבד עצמו ונכסיו
לו .הרי לך ראיה הראשונה מההיא דמשתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך
שאינו תלוי בזה אלא אדם יכול לשעבד עצמו ואת נכסיו אפי' למי שאינו
מכיר וכן מצינו בשאול על מעשה דגלית הפלשתי ששעבד עצמו ונכסיו
ליתן עושר גדול למי שיכה הפלשתי ובא דוד והכהו ונתחייב פאול לדוד
באותו ממון דבפרק ב׳ דסנהדרין (יע ):קאמר שקדש דוד את בת שאול
באותו ממון אלא דסבירא ליה לשאול דאע״ס שנתחייב׳ לדוד באותו ממון
אינה מקודשת דהמק! ..במלוה אינה מקודשת הרי ראיה ברורה שאדם
יכול לשעבד נכסיו אך למי שאינו מכיר ויודע בשעת השעבוד מי הוא וכ״ש
בנדון זה שהכיר את המלוה ושעבד עצמו ונכסיו לכל מוציא שטר זה
דהוי שטר ־יויועם-------------------------------------- ^-
הדבר האחר אשר נסתפקו בו חכמי ברגש אס יהא רשאי פוס
*׳ יהודי מוציא שער חוב על יהודי אחר לתפוס גופו בכח אותו

י ך*זל

שטר חוב אע״פ שיהיה כתוב בשטר שם המלוה • דבר ברור הוא שאם
אין ללוה ממון לפרוע לא יתפוס המלוה גופו של לוה וישתעבד בו או
ימכרנו בשביל חובו דדוקא בשביל גנבה הוא נמכר דכתיב ואם אין לו ונמכר
בגנבתו ודרשו חז״ל (קדושין יח ).בגנבתו ולא בכפילו בגנבתו ולא בזממו וה״ה
בגנבתו ולא בחננו • ואפי׳ אס שעבד גופו לכך אין השעבוד חל על גופו
דאם שעבד גופו למכרו כעבד אין שעבוד זה חל דאין עבד עברי נוהג
בזמן הזה • וגם המלוה עצמו אינו יכול להשתעבד בנופו וכ״ש ליסרו עד
שיפרע לו אינו רשאי דתנן האומר סמא את עיני קטע את ידי שבר את
רגלי חייב ע״מ לפטור חייב • וא״כ למה יתפשהו להשתעבד בו אינו רשאי
ליסרו אינו רשאי וכל זה בחוב שמלוה אדם לחברו אבל במם המלך נהגו
הקהלות לתפוס כל מי שאינו פורע מס המלך ודינא דמלכותא דינא * נאם
הכותב אשר בן ה"ר יחיאל ז“ל:

[*מה
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ששאלת שער שקיבל עליו הלוה לאסור גופו עד שיפרע אם שטר זה
קיים (את)[אם] התנאי הוא לאסור בבית הסוהר של כותים לכתחלה
אין למסור חבירו בידי כותים לאסרו בידם אע״פ שאדם יוכל להתנות ולמחול
על צער גופו כדמוכחבפ׳ המובל (צג ).דתנן 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 משום
פגם משפחה רב אומר מפום שאי; אדם מוחל טל ראשי אברים שלו ורבי
יוחנן אומר יש לאו שהוא כהן ויש הן שהוא כלאו והלכה כרבי יוחנן
כוותיה אלמא שאדם יכול להתנות ולמחול על ראשי אברים שלו ה״מ
מתשלומי; אבל לכתחלה אין התנאי מועיל שיהא מותר לכוך גוך
ולעשות לו שום צער בנופו • נאם הכותב אשר ב; ה״ר יחיאל זנ״ל]:

יא שאלה

ר׳ דוד ;-7יעשרהוציאשטרמוב^שפתיב כו שנתחייב בקננע.

מעות לכל מוציא שטר חוב זה1

שלם חבואלחסין כך וכך
ולא פירש נו שום אדם • והשטר עשוי ככל מומר תיקון שטרות ובנאמנות
ובשבועה שנשבע לפרוע לכל מוציא שטר חוב זה:
מה שטען אבואלמסין שדוד ן׳ יטיש אי; לו רפות לתבוע
לו החוב בשביל אותו פטר מפני שיביא ראיה שלא נשתעבד

תשובה

לתת שום דבר לדון דוד ולא הלוה לו מעות האמורים בשטר ואין כתוב
שמו בשטר ולאו בעל דברים דידה הוא • ועוד כיו; שאי! מזכיר שם שום
מלוה בשטר אלא לכל מוציא שטר זה אינו כלום [*כל זה אינו כלום] שאט פ
שיביא עדים שדון דוד לא הלוה לו כלום מ״מ שעבד את עצמו ואת נכסיו
בחוב זה לכל מוציא שער חוב זה אע״פ שלא הכירוהו וכל תנאי שבממון
קיים אע״פ שהעדים שזכו בשעת הקני! בשביל מוציא שטר החוב לא הכירוהו
ולא ידעו מי יהיה המוציא השער אעפ״כ מועיל הקני; והזכות שזכו בשבילו
כדאמרינן בגיטין (יג):נני מעמד שלשתן נעשה כאומר לו משתעבדנא לך
ולכל דאתי מחמתך וכן בנדון זה שעבד עצמו בפירוש לכל מוציא השטר .ומה
שאמר כיון שאין מזכיר שוס מלוה בשטר פאי; הפער כלום חי! כדבריו
כלום דאמרינן בסוך ב״ב (קעב ).ההוא פטרא דנפיק בבי דינא דרב הונא
דהוה כתיב ביה אנא פלוני ב; פלוני לויתי ממך מנה אמר רב הונא ממך
ואפילו מריש גלותא ממך ואפילו משבור מלכא • אלמא אע’פ פלא הוזכר
שם המלוה בשטר הוי שער וכל המוציאו גובה בו • וכן בנדון זה כיון
שכתוב בו ששעבד • עצמו לכל מוציא שטר חוב זה גובה בו כל המוציאו
אע״ם פלא הוזכר בו שם המלוה .ועוד דאינו צריך כל זה אלא אפילו אם מן
הדין לא היה גובה בשטר זה בנדון זה כל זמן שנשבע לפרוע לכל מוציא
פער זה כופי! אותו לקיים שבועתו ומכין אותו עד שתצא נפשו עד שיקיים
שבועתו .נאם הכותב דורש שלומך אשר בן ה״ר יחיאל זצ״ל:
ילמדני ראובן שיש לו שטר על שמעון אם יכול (בו) ראובן או
יב
אחד לגבות בשער זה בלא הרשאה מחמת שרגילין לכתוב כאן
׳
בשטרות שנות; רשות למוציא שטר זה יהודי או כותי וכמדומה לי פבעוליטולה
אין מגבין בלא הרשאה כי אינן כותבין זה רק לחיזוק בעלמא גם בלא
צוואת הלוה אמנם הואיל ונהגו לכתוב כל השערות כן כי אמר סתמא כפי
המנהג קאמר אט״ג דאמרינן בפרק חזקת הבתים (ב״ב מא ).הלכתא חיישינן
כבר פירשו שבימיהן לא היו כותבי; בשטר כתבו וחתמו בשוק וברייתא
בלא צואת הנותן אבל עכשיו שנהגו לכתוב נו כי אמר סתמא אדעתא דהכי
קאמר הכא נמי נימא הכי וגם נאמנות רגילין לכתוב עכשיו בכל ■ שטרות
אך כי אמר ליה סתמא א״כ גס לא יועיל כל מה שאין אנו יודעין שאומר
לו בפירוש כ; גס הקנס שרגילי; לכתוב בשטרות שיפרע כל ההוצאות עם
הכפל היאך יגבו והלא אסמכתא היא:
כן נהנו פה שצריך הרשאה אע״פ שכתוב בשער כל מי שמוציאו
אם לא שמפורש בשער אך בלא הרשאה וכל דבר שנהנו
במדינה לכתוב הן נאמנות הן כתבוה בפוקא וכל שאר שופרי דשטרי שכבר
נהגו הסופרים לכתוב כל מי שקנה בסודר כדי לכתוב שטר דעתו שיכתבוהו
כמנהג המדינה ואין צריך לומר שיכתוב כל ליפני יתיר' שפירי דאית ביה
ואס היה בא לידי מעשה לגבות ההוצאה לא הייתי פוסק לגבותה אם לא
שנעשה הקני; בבית דין חשוב דלא כאסמכתא :
ששחלת על מלוה שירד לנכסי הלוה הוא עצמו בלא ב״ד ומכר
מנכסיו בלא שומא והכרזת עד כדי חובו מחמת שרגילי; לכתוב
בשטרי חובות שיש רשות למלוה למכור בחובו כל מה שימצא ללוה בפניו
ופלא בפניו בלא רפות ב“ד ובלא שומא והכרזה בין בשווין בין בפחות •
אמת הוא כל מה שנהגו הסופרים לכתוב בשטרות יש לדו! ע״פ הלשון
שנהגו לכתוב כדחזינא בפרק המקבל (ב״מ קד ).תניא ר׳ מאיד היה דורש
לשון הדיוט אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא ורבי יהודה היה דורש
לשון הדיוט דתניא ר׳ יהודא אומר אדם מביא קרב! עשיר על אשתו וכן כל
קרב! שהיא חייבת שכך כתב לה וכל אחריות דאית לך עלי מ; קדמת דנא
הלל הזקן היה דורש לשו! הדיוט דתני׳ אנשי אלכסנדריא היו מקדשי! נשותיהן
ובשעת כניסתן לחופה באין אחרים וחוטפין אות; מהם בקשו חכמים לעשות
את בניהם ממזרים אמר להם הלל הזקן הביאו כתובת אמכם ומצא שכתוב
בהם לכשתכנסי לחופה הוי לי לאינתו ולא עשו בניהם ממזרים ורבי יהושע
בן קרחאהיה דורש לפון הדיוט דתני׳ רבי יהושע ב! קרחא אומרהמלוה
את חבירו לא ימשכננו יותר מחובו שכך כותב לו כל תפלומתא דאית לך
עלי כל קבל דיכי אלמא כל הני תנאי אית להו דעבדינן כמו שנהנו ההדיוטות
לכתוב בשעריהן י ואי תיקשי לך הא תנן בפרק האשה ביבמות (קי״ו ):
ב"ש אומרים הנשא ותטול כתובתה וב״ה אומרים חנשא ולא תטול כחובתה
אמרו להם ב״ש והלא מספר כתובתה למדנו שהרי כתב לה לכשחנשאי לאחר
הטילי מה שכתוב ליכי אלמא ב״ה לית להו מדרש כתובה וב״ש דרשו לשון
הדיוטות וקיי״ל נ״ש במקום בי׳ה אינה משנה ואע״ג דביבמות חזרו להודות
לב״ש לא מהאי טעמא דאית להו מדרש כתובה אלא משום שאמרו להם

לזןך*

תשובה

ינ מה

ב״ש התרתם ערוה ממורה לא תתירו

ממון הקל תדע דהא אמרינן בפרק

האשה שנפלו בכתובות (פ"א ).מאן שמעת דאית ליה מדרש כתובה ב״ש
אלמא לאו מההוא טעמא הדרי בהו י״ל דבהא קיי"ל כב״ש כיון דחזינן דכל
הני תנאי דפרק המקבל דרשו לשו; הדיוט ועוד דב״ה פליגי אהלל הזק!
רבם דהוא דריש לשון הדיוט ועוד דחזינן לאמוראי דדרשי הלשון שנהגו
לכתוב דהא אב" ויבא דרשי בפרק נערה שנתפתתה (נא ):לשון הדיוט
ואהדרינך למדינתך ואותבינך לי לאינתו ושמואל נמי דהלנתא כוותיה בדיני
דריש לשו; הכתוב בשטר בפרק שנים אוחזין (ב"מ טו  ).דאמרי' נ״ח גובה
את השבח דאמר תדע שכך כתב לו אנא איקום ואשפי וכו׳ ומיהו בנדון זה
נראה ל■ דלאו כל כמיניה דמלוה לירד בנכסי הלוה אלא נכח ב״ד וכיוצא

בזה

״ת רב פעלים חלק ב  -או״ח סימן יא

ודע כי מור״ם ז״ל בח״מ סי׳ ת״ך ס״א כתב ,דיש חרם קדמונים באדם המכה לחבירו וצריכין להתיר לו כדי לצרפו
לעשרה ,ומיד שמקבל עליו לעשות דין מתירין לו אע״פ שאין המוכה מתרצה ,וכתב הסמ״ע דאין צריך לנדותו מחדש
אלא מנודה ועומד זה המכה מחרם הקדמונים ,ורק יתירו לו עתה כדי לצרפו לעשרה ,וכתב הרב הגדול מהר״ח פלאגי
ז״ל ברוח חיים יו״ד סי׳ של״ד ס״ק י״ח וז״ל ,ש״מ דאם אינו רוצה לקבל עליו את הדין אין מתירין לו ואין לצרפו למנין
עשרה אע״פ שלא נידוהו והוא ברור עכ״ל ,והנה דבר זה שכיח הרבה ,ולא ראינו דחכמי הדור בכל מקום ומקום
חוששין לדבר זה ,לעשות התרה להמכה את חבירו כדי לצרפו לעשרה ,והנה ודאי התרת נדרים וחרמות וכו׳ אשר נהגו
בכל תפוצות ישראל לעשות קודם חודש אלול ,וגם בער״ח אלול ,וערב ר״ה וערב יוה״כ ,תועיל לזה ,והמתירים
מתכוונים לדבר זה ולכיוצא בו ,גם בודאי זה החרם של הקדמונים באדם המכה את חבירו רוב ככל אין יודעים ומכירים
בו ,ועוד יש לצדד בכל זה ובכיוצא בו ,ויהא רעוא מקמי שמייא שיחזרו כל פושעי ישראל למוטב ,ותהיה יראת ה׳ על
פניהם ,וישראל עושה חיל ,והשי״ת ברחמיו יאיר עינינו באור תורתו ,אכי״ר.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -אוג׳ בר-אילן*י

 -1

בית ל חדד א ב ג
שחטא ישראל הוא כדאמר?ן בפרק עמר הדין חטא ישראל אמר רבי אבא
נר ונדא אן־ על פי שחטא ישראל הוא והיינו דקאמריאינשי אסא דקאי
ניני חילפי אסא שמיה ואשא קרו ליה והנה ענן עבר על חמשה חומשי
הורה כדאיחא התם ואפילו הכי קרו ליה ישראל ואן־ שיש להאריך בזה לחפס
הפנאי אנא נקצרה ואומר שננו מזכה אותו דברא מזכי אבא כדאיתא
בפרק חלק:
שהאב מומר לדה הבעל ואן־ על גב דהתם בפרק חלק קאמר רבי
יוחנן דטעמיה דאמרינן גני עיר הנדחה שאס היו קדשי המזבח
*
ימותו ולא אמרינן שירעו עד שיסתאבו וימכרו ויפלו דמיהן לנדבה הייט
משים דזנח רשעיס תועבה ואן־ על גב דאשתט ואפילו יאמר האומר דאין
לו לבן לובית את אביו המומר לבעל ולומר עליו קדיש דוברו רשעים תועבה
ולא מהניליה מידי האליתאדהאתניא בתוספתא ומייתי לה בכמה מקומות
בתלמוד דחוקיהו מלך יהודה גרר עצמות אביו והודו לו חכמים ואמרינן נפרק
נגמר הדין דעעמא רחזקיהו שגרר עצמות אביו ני היני דתהוי ליה נפרה
אלמה מה שאפשר לבן לזכות אביו ישלו לזכותו ואן־ על פי שהאב מומר נבעל
להכעיס דכא אחו מומר לבעל להכעיס הוה וכל הרעות אשר השם שנא עש׳
ואפילו הכי חוקיה בנו גרר עצמותיו כי היכי דרנוי ליה כפרת ותודו לו
חנמיס ואס לא היה מועיל לו לח היה עושה כן ולא היו מודים לו חכמים:

ואת

ובן בפרק אין דורשין אמרו כי נח נפשיה דאחר שמעינהו למלאכי השרת
 1דהוו אמרין לא מידין נדייניה ולא לעלמא דאתי ליתי לא מידן נדייניה
משוס דטסק באורייתא ולא לעלמא דאתי ליתי משוס דחייב כולי האי
אמר ר׳ מאיר מתי אמות ואעלה עשן מקברו עד כאן לשון הגמרא ונראה
דרבי מאיר לזכות את רבו קאמר  pשכששמע למלאכי השרת שאמרו צא לעלמא
דאתי ליתי אמר ר־ מאיר יותר טוב לו שיענש נגיהנס וימול שכדו בעולס הבא
ולפיכך אמר מתי אמות וכר כלומר שאני חצה לזכותו שיקבל דינו כדי שיהיה
לו שכרו משלם לעולם הבא דאין סברא לומר שר׳ מאיר היה רוצה להענישו
ולהכניסו לגיהנס וכן מצאתי נשס הרא״ש ו״ל הרי לך שר׳ מאיר היה משתדל
לזכותו ואן־ על פי שכפר בעקר וחלל שבת בפרהסיא וכמה רעו ת עשה ויצתה
בת קול ואמרה שובו נניס שובבים חוץ מאחר ואס כן בנידון דידן נמייש לו
לבן לזכות אביו המומר לבעל בכל האפשר לו ואן־ אס מומר להכעיס היה שהוא
מין אלימה דרבי יוחנן ומאן דסנר כותיה או רב אחא או רבינא כדאיתא בפרק
אין מעמידין וכל שכן שאלו המומרים שהומרו מומרים לתאבון הס כאשר

אבייש נע״ה:
ך
לחשך אדם לומר נהי שיש לבן לזכות האב בכל האפשר לו מכל־מקוס
עיין קדיש נוחי נפשייהו משום שחייב הבן לכבד אביו ואמו במותם
ובחייהם כדאמרינין נקודישין ואין לך כבוד גדול מזה שיוכה אותי ועדין־ ממה
שיאמר הריני כפרת משכבו ואס כן בנידון דידן יש לנו להקדים האבל שמת אביו
יהודי לומר קדיש שהוא חייב מהאבל אחר שמת אביו מומר לבעל דלפום ריהעא
יראה שאינו חייב בכבודו דהא בפרק הגוזל קמא ונפרק איזהו נשך משמע
לכאורה שאין הבן חייב נכביד אביו הרשע דתניא התם הניח להם אביהם פרה
וטלית וכל דבר המסוייס חייבים להחזיר מפני כביד אביהם ומוקמינן לה בשעשה
השובה ולא הספיק להחזיר עד שמת הרי לך שאין הנן חייב לכבד אביו הרשע
ואס כן יאמר האומר דבנידון דידן קודם האבל שאביו נפטר יהודי שחייב בכבודו
לוח׳ קדיש מהאחר הא ליתא דלא מבעיא הרמב׳יס זכרו לביכה שכתב בפרק וא״ו
דהלכית מומריכוזה לשוט הממזר חייב בכבוד אביו ומורא אן־ על פי שהוא פטור
על מכתו וקללתו עד שיעשה תשובה אפילו היה אביו רשע ובעל עבירות מכבדו
ומתיירא ממנו עד כאן לשונו הרי לך שהוא זכרו לברכה סובר שחייב בן בכבוד
אביו הרשע ואע״ם שבא.על אשת איש ולא עשה תשובה וכן אס הוא בעל עבירות
אחרות ואפשר דאפילו במומר לבעל להכעיס קאמר דסתם רשע ובעל עבירות
קאמר ולא חלק ואט״ס שהוא ז״ל פסק נפרק ד׳ דהלכית רוצח ושמירת נפש
נמאן דאמר בפרק אין מעמידן דמומר לבעל להכעיס מין הוא אפילו הכי
אפשר שהוא זכרו לברכה סונר שחייב הבן נכבידו דמהיחיתילן למעיטי אי
משוס דכתיב ונשיא בעמך לא תאר בעושה מעשה עמך אס כן אפילו בעל
עבירות נמי ואן־ אס נאמר שהוא זכרו לברכה לא קאמר אלא בעובר עבירה
לתאבון שמעלין אותו אבל בעובר עבירות להכעיס דמין הוא ומורידין אותו לא
קאמר זכרו לברכה פשיעא שהבן חייב לכבדו ולומר עליו קדיש אלא אפילו לבעל
הסמ״ג שלמד מההיא דהגוזל קמא ואיזהו נשך שהבן פטור ממורא האב ומכבודו
כשעובר במזיד והוכיחו אותו ולא שב מי־שעו וכן לריב״ה שפסק שאין הנן חייב
בכבוד אביו הרשע מההיא דהגוזל קמא ואיזהו נשך שהזכרתי בנידון דידן
שהמומר נהרג על ידי לסטים מודם הס שהנן חייב לכבדו ולומר עליו קדיש
טחי נפש שהריגתו כפרתו כדמיכח מההיא סוגיא דפרק נגמר הדן שהביא
כרבא שהלכה
משמע
בפסקיו מהודר מימין יצי׳ דהתס
כאנשי עיר הרדמת
מתוך רשעו
אביי יהרג
כמותו לגני

ואם
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שאמרו אין להם חלק לעילם הבא דעלייסו קא מיירי ואין הודי מועיל
המומתין וכדכתב הרממם
להם שיהא להם חלק לעולם הבא כשאר
והאיך דין עיר הנדחת בזמן שתהיה ראויה להעשוס עיר הנדחת בית דין
הגדול שהיה בזמן ההוא בירושלים בזמן הבית כשהיו ישיאל שרוים על אדמתם
שולחין וחוקרי! ודורשי! עד שידעו בראיה ברורה שהודחה כל מגיר או רובה
וחז׳ לעבודת הבעל אחר כך שולחין להם שני תלמידי חכמים להזהירם
ולהחזירם בתשובה אס חזרו ועשו תשונה מוטב ואם יעמדו באולתס וכו׳ עד
ודנים אותם כל מי שבאו עליו שני עדים שעבד את הנעל אחר שהתרו אותו
מפרישין אותו וכו׳ ומכין כל נפש אדם שבה לפי חרב וט־ עד כאן לשונו הרי לך
שאחרי שכנר נתברר לנו שאין רצונם לחזור בתשובה הבית דין הגדול שתיו
בזמן הבית וכו׳ היו מציין להרוג אותם ואם כן אין הודו י מועיל להם כלום
שהודוי לתשובה הוא נא ואם אינו שב הרי הוא כטובל ושרץ בידו כדאיתא
נפרק סדר תעניות וכן נמי היו הורגין וכו׳ :ואן־ אס במתודין קא מיירי מאן
לימאילן שחוזרין בתשובה דהא נודוי דברים דווקא אין לנו ראיה גמורה לגמרי
שחוזרין בתשובה דדווקא כשבא דבר עטרה בידו באותו מקום ובאותו פרק
ובאושה שעה קאמר רב יהודה בפרקא בתרא דיומא דמוכח דהוי
תשובה גמורה :
שמזה הטעם אמרו שם נפרק נגמר הדין שלא היו קוברים
אותם בקברי אבותיהם שאין קוברים צדיק אצל רשע והיינו
משוס דאף על פי שהתוודו אפשר שדברים בעלמא הס אבל אינם חוזרים
בתשובה שאס היינו יודעים בוודאי שחוזרים בתשובה מיתתן מכפרת עליהם
והיו נקברים בקברי אבותיהם וגדולה תשובה כדאיתא נפרקא בתרא דיומא
ומשוס הכי אמרו נפרק נגמר הדין כשאין יורדין להתוודות אומרים תהא
מיתתו כפרתו ודיו כאלו התודה ואל על פי שלא הסודה והייט משום
דאפשר שיגמור בדעתו לחזור בתשובת ואפשר נמי שיעמוד ברשעו ולא יחזיר
בכל לט וימות מתיך רשעו ואפילו הכי סבר רבא התם דהריגחן בבית
דין שתי׳ בזמן הבית וקבורתם אן־ על פי דנדין מקט לו מכפרת עליהם כיון
דצאו כאורחייהו מתים ומייתי ראי׳ מקרא דכתיב נסנו את נבלת עבדיך
וט׳ כדאית׳ ההם דהתס כל הרעות אשר השם שנא עשו עמדת הנעל וגילוי
עריות ושפיכת דמים ולא הי׳ שם וידוי כלל ואפילו הכי הריגתם מכפרת
הנידחת הריגתן מכפרת
עיר
נמי באנשי
הכא
עליהם
עליהם ואן־ על פי שתם מומרים לעמדת הבעל להכעיס ואפילו לאניי דסבר
התם דהריגה בבית דין הגדול אינו מכפר הא דאמר בהדיא דדוקא הרוגי בית
דין דבדין קטלו ליה דצא מכפר אבל הרוגי אחרים אע״פ שעשו כל תועבת אשר
השם שנא וצא התודו כהנהו דכתיב בהן נתנו את נבלת עבדיך דעלייהו קאי
אביי כיון דבלאו דין מקטלו הויא להו כפרת ואן־ על גב דאמרינן התם
דמיחה וקבורה בעינן בהרוגי בית דין הגדול דהיינו סנהדרין בזמן הבית
כשהיו ישראל שחין על אדמתם דלהוי להו כפרה בהרוגי בית דין הוא דאמרינן
הכי אבל בהרוגי אחרים לא בעי קבורה דהא מההיא קרא דמייתי רנא החס
ראי׳ יכתיב נתנו את נבלת עבדיך דעלייהו האי אביי וקאמר דהרוגי אחרים
אית להו כפרה משמע הכי דהחס לא הוה קבורה כלל :

ואפשר

וידן כתב הרמבי׳ס זכרו לברכת בפרק א׳ רהלכות אבל וזה לשונו כל הרוגי
י מלכות אן־ מל פי שנהרגו בדין המלך והתורה נתנה לו רשות להרגו
הרי אלו מתאבלים עליהם ואין מונעים מהם כל דבר וממונם למלך ונקבריס
בקברי אבותיהם עד שיתאכל הבשר :

ובפרק

י״ד דהלכות סנהדרין כתב וזיל כל הרוגי ביד אין קוברי! אותם
 1בקברי אבותיהם בכלל ישראל וכו׳ עד נתאכל הבשר היו מלקטין

את העצמו׳ וקוברים אותם בקברי אבותיהם טכ׳יל הרי לך דהרוגיב״ד אינם
מתכפר׳ ואינם בכלל ישראל עד אחר אכול הנשר אבל הרוגי מלכות דלאו בב״ד
מקטלו אע״ג שנהרגו בדין המלךעוטתיהם מתכפרים והוו נכלל ישראל
הכשר׳ ,ונקבריס בקברי אבותיהם והייט כרבא וכדכתי׳ וכן כתב הר״ן ז״ל וא*כ
כיש קיו בנדון דיק שנהרג בדרך ע״י ליסטים דלא נספד וניתן בשרו לחיות
רעות ולעוף השמים וגשמים עברו על מטתו דפשיטא דאית ליה כפרה וישראל
כשר מקרי ובנו חייב בכמדו וכדאמרינן נמי התם רבי נתן אומר סימן יפה
למת שנפרעים ממנו לאחר מיסה לא נספד ולא נקבר או שחיה גוררתו
או שהיו גשמי׳ מזלפיס על מטתו זהו סימן יפה למת ואע״ג דקאי רבי
נתן בחייב מיתת ב״ד ומת כאורחיה או נהרג נב״ד קא מייד דנעינן מיתה
ואכול בשר י«ל דמיירי כשנקבר אחרי שגררתו חיה או שהגשמים זלפו טל
מטתו ועל דרך שכתבו התוספות דלא נקבר לא נקבר לפי כבודו אבל
נקבר אח״כ מ*מ בהרוגי ליסטים דלא בעינן קבורה כדהוכחתי יש להוכיח מכאן
שכל אחד שארעו לו דברים אלו הויא כפרה טפי וק נמי נראה קצת
להוכיח ממה שאמר בפרק חלק על יהויקיס שהיה ראש הרשעים והכעיס עצמו

לך □

ממה

"ת רדב״ז חלק ד סימן רב
(אלף רצא) שאלה מעשה היה בראובן ושמעון שהתחילו להתקוטט זה עם דה דרך התול ושחוק וקלות ראש והכה
ראובן את שמעון הכאה כל דהו על ידו ולא הזיקו כלל וקם שמעון ובידו חתיכת עץ ואמר עתה אסמא את עיניך והכהו
על עינו וסימאה .אי אמרינן בכי האי כל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור אי לא .ואת״ל חייב [אם] חייב כל החמשה
דברים שהם נזק וצער וריפוי ושבת ובושת או מקצתם .ואת״ל מקצתם במה חייב ובמה פטור .ואם לא היו שם עדים אם
כפר מה דינו ואם הודה במה חייב או במה פטור:

תשובה הריני משיב על ראשון ראשון וממנו מענה לשון .תנן בבבא קמא פרק המניח את הכד וכן שני אנשים שחבלו זה
בזה משלמין במותר נזק שלם וטעמא משום דאדם מועד לעולם ופשטא דהא מתני׳ משמע דלא שנא התחילו לחבול זה
בזה או שהתחיל אחד מהם תחלה משלמין במותר נזק שלם .ואם כן בנ״ד מכל שכן הוא דחייב דהשתא ומה זה שחבל
בו בתחלה משלם האחרון במותר נזק שלם 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 שייך באדם שהוא בן דעת ובעל שכל אע״פ שחבירו שינה בו
והתחיל לא היה לו להכותו מכה רבה ואפי׳ לדעת הרא״ש שכתב דמתני׳ איירי כשהתחילו בבת אחת וזה לשונו וכן שני
אנשים נמי איירי כשהתחילו בבת א׳ או לאחר זמן אבל התחיל השני פטור ואע״ג דלא שייך באדם כל המשנה ובא אחר
ושנה בו פטור דהא אפי׳ על עסקי ממון אמרינן לעיל מאה פנדי בפנדא למחייה והכי נמי אוקימנא לעיל וקצותה את
כפה ממון ביכולה להציל ע״י דבר אחר אבל אין יכולה פטורה כיון שהתחיל להכות את בעלה כ״ש שהמוכה בעצמו
פטור .ומיהו צ״ל דאם היה יכול להציל עצמו בחבלה מועטת וחבל בו הרבה חייב מידי דהוה איכול להציל באחד
מאבריו והרגו אבל בשוורים לא אמרינן הכי אלא השני פטור עד כאן .הא קמן דאפי׳ לדעת הרא״ש ז״ל בנ״ד חייב
שהרי ראובן לא הכה את שמעון אלא הכאה מועטת ושמעון ניצול ועומד הוא ולא היה לו להכות את ראובן אפי׳ הכאה
דכוותה כ״ש מכה רבה כזו שסימא את עינו במתכוין .תדע דאפי׳ גבי שוורים לא אמרינן כל המשנה ובא אחר ושינה בו
פטור אלא דוקא בשעת חימום אבל לאחר זמן חייב וכ״ש באנשים ובנ״ד שלא היה תופס בו אלא הכהו הכאה כל דהו
הילכך לכ״ע לא שייך הכא כל המשנה ובא אחר ושינה פטור .ומ״מ אם לא היה יכול להציל עצמו אלא בחבלה מרובה
ודאי פטור אפי׳ התחילו יחד וכל שכן אם התחיל חבירו ואם התחיל הוא ובא האחר והכהו ולא היה יכול להנצל ממנו
אלא בהכאה מרובה בזה ודאי חייב כיון שפטר מים .ובנ״ד הדבר ברור שחייב כל חמשה דברים אם יש עדים שהכהו
אע״ג שלא ראו ממש שסימא את עינו חייב כיון שיש עדים שראו שהיה שלום והכהו ודאי בהכאתו סימא את עינו ונוטל
בלא שבועה ואע״ג דסימוי העין אפשר לאדם לעשות בעצמו מ״מ אנן סהדי שאין אדם מסמא את עינו כדי ליטול נזקו.
ואע״ג דאיכא מאן דס״ל כר׳ אחא דלא מפקינן ממונא אפי׳ באומדנא כגון גמל האוחר בין הגמלים הכא מודה דלא
אפוקי ממונא אלא למפטריה משבועה וכיון דאיכא אומדנא דמוכח נוטל בלא שבועה .ואם לא היו שם עדים 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 שם עדים נאמן לומר הכתי אותו הכאה כל דהו באחד משאר אברי גופו כאשר עשה בי שהכני על
ידי כן עשיתי לו .אבל אם הכהו על ראשו בזה נראה לי שצריך אומד אם ראויה לסמא את עינו כדקי״ל כשם שאומדין
למיתה כך אומדין לניזקין .ולענין כמה חייב לשלם בזמן הזה שאין לנו דיינים סמוכים בארץ ישראל דע דקי״ל דאין
דנין דיני קנסות בבבל ואנן בתר בני בבל גרירינן ומה שאנו דנים משום דעבדינן שליחותייהו .ובמלתא דשכיח ואיכא
חסרון ממון עבדינן שליחותייהו אבל במילתא דלא שכיח אע״ג דחסריה ממונא אי נמי שכיח ולא חסרי׳ ממונא לא
>צבדינן שליחותייהו לפיכך מי שחבל בחבירו אין גובין נזק וצער ובושת שהוא חייב בהן בדייני חוצה לארץ אבל שבת
ורפוי גובין מפני שיש בהם חסרון כיס .וכן כתב הרמב״ם ז״ל וכן הורו הגאונים ואמרו שמעשים בכל יום לגבות שבת
ורפוי בבבל ואף ע״ג שנראה מדברי הרא״ש ז״ל שאפילו שבת ורפוי אין גובין מכל מקום על דברי הגאונים ז״ל יש
לסמוך שדבריהם דברי קבלה .ועוד דאתריה דהרמב״ם הוא וראוי לפסוק כדבריו .הילכך אם יש עדים בדבר גובין ממנו
שבת ורפוי והדיינים משערים בינם לבין עצמן כמה ראוי לתת לזה נזק וצער ובושת ואין מודיעין הדבר לבעלי הדין
ומנדין את החובל עד שיפייס בעל דינו וכיון שיתן לו אותו השיעור אשר שיערו ב״ד מתירין בין נתפייס בעל דינו בין
לא נתפייס וכן כתב הריא״ף והרמב״ם והראב״ד ותקנה גדולה התקינו שלא יהיה כל אחד הולך וחובל בחבירו ומזיקו
ואומר אין דנין דיני קנסות וה״ה והוא הטעם אם יודה החובל דקי״ל מודה בקנס פטור דמשמתינן ליה עד שיפייס את
חבירו שאם לא תאמר כן כל אדם ילך ויחבול בחברו חבלה שאין בה ממון ויודה ונפטר .ותו דדיינים רחוצה לארץ אין
ההודאה בפניהם הודאה ליפטר דכיון שאין הכפירה לפניהם לשלם קנס כפירה גם ההודאה בפניהם אינה הודאה ליפטר
דבעינן אלהים וליכא דכתיב אשר ירשיעון אלהים .ומה״ט אמרינן אין העדאה בבבל וכן כתב הרמב״ן וזה לשונו דלא
הוי הודאה אלא בבית דין והאידנא ליכא ב״ד מומחין והוה ליה כמודה חוץ לבית דין שאין נפטר מן הקנס כדאמרינן
שאין העדאה בבבל משום דבעינן העדאה בבית דין וליכא עד כאן .הילכך בנדון דידן אפילו שיודה משמתינן ליה עד
דמפייס לבעל דיניה ואי יהיב ליה כשיעור דחזי לב״ד מתירין לו בין ירצה בעל דינו בין לא ירצה .וא״ת בזמן שהיו
סמוכין בארץ ישראל נמי איכא לאקשויי דלא שבקת חיי לכל אדם שילך ויחבול בחבירו ויזיקנו נזק שאין בו ממון אלא
קנס ויודה ונפטר .וי״ל שבית דין היו יכולין לדון ולחייב לפי הוראת שעה ואם היו רואין בדין שהוא מרומה וכגון שזה
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האיש אלם ובעל זרוע ורגיל בכך אפשר להם לקנוס אותו יותר ממה שהזיק או לענוש אותו בגופו כפי הוראת שעה
הילכך ליכא למיחש .אבל בזמן הגאונים שכבר נתבטלה הסמיכה ולא היו יכולין לדון דיני קנסות אפי׳ על ידי עדים
הוצרכו לתקן דמשמתינן ליה עד דמפייס לבעל דיניה וכדכתיבנא והנראה לע״ד כתבתי:
** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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׳"ת רדב״ז חלק ד סימן רב
(אלף רצא) שאלה מעשה היה בראובן ושמעון שהתחילו להתקוטט זה עם זה דרך התול ושחוק וקלות ראש והכה ראובן את שמעון הכאה
כל דהו על ידו ולא הזיקו כלל וקם שמעון ובידו חתיכת עץ ואמר עתה אסמא את עיניך והכהו על עינו וסימאה .אי אמרינן בכי האי כל
המשנה ובא אחר ושינה בו פטור אי לא .ואת״ל חייב [אם] חייב כל החמשה דברים שהם נזק וצער וריפוי ושבת ובושת או מקצתם .ואת״ל
מקצתם במה חייב ובמה פטור .ואם לא היו שם עדים אם כפר מה דינו ואם הודה במה חייב או במה פטור:
תשובה הריני משיב על ראשון ראשון וממנו מענה לשון .תנן בבבא קמא פרק המניח את הכד וכן שני אנשים שחבלו זה בזה משלמין
במותר נזק שלם וטעמא משום דאדם מועד לעולם ופשטא דהא מתני׳ משמע דלא שנא התחילו לחבול זה בזה או שהתחיל אחד מהם
תחלה משלמין במותר נזק שלם .ואם כן בנ״ד מכל שכן הוא דחייב דהשתא ומה זה שחבל בו בתחלה משלם האחרון במותר נזק שלם 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 שייך באדם שהוא
בן דעת ובעל שכל אע״פ שחבירו שינה בו והתחיל לא היה לו להכותו מכה רבה ואפי׳ לדעת הרא״ש שכתב דמתני׳ איירי כשהתחילו בבת
אחת וזה לשונו וכן שני אנשים נמי איירי כשהתחילו בבת א׳ או לאחר זמן אבל התחיל השני פטור ואע״ג דלא שייך באדם כל המשנה ובא
אחר ושנה בו פטור דהא אפי׳ על עסקי ממון אמרינן לעיל מאה פנדי בפנדא למחייה והכי נמי אוקימנא לעיל וקצותה את כפה ממון ביכולה
להציל ע״י דבר אחר אבל אין יכולה פטורה כיון שהתחיל להכות את בעלה כ״ש שהמוכה בעצמו פטור .ומיהו צ״ל ראם היה יכול להציל
עצמו בחבלה מועטת וחבל בו הרבה חייב מידי דהוה איכול להציל באחד מאבריו והרגו אבל בשוורים לא אמרינן הכי אלא השני פטור עד
כאן .הא קמן דאפי׳ לדעת הרא״ש ז״ל בנ״ד חייב שהרי ראובן לא הכה את שמעון אלא הכאה מועטת ושמעון ניצול ועומד הוא ולא היה לו
להכות את ראובן אפי׳ הכאה דכוותה כ״ש מכה רבה כזו שסימא את עינו במתכוין .תדע דאפי׳ גבי שוורים לא אמרינן כל המשנה ובא אחר
ושינה בו פטור אלא דוקא בשעת חימום אבל לאחר זמן חייב וכ״ש באנשים ובנ״ד שלא היה תופס בו אלא הכהו הכאה כל דהו הילכך
לכ״ע לא שייך הכא כל המשנה ובא אחר ושינה פטור .ומ״מ אם לא היה יכול להציל עצמו אלא בחבלה מרובה ודאי פטור אפי׳ התחילו
יחד וכל שכן אם התחיל חבירו ואם התחיל הוא ובא האחר והכהו ולא היה יכול להנצל ממנו אלא בהכאה מרובה בזה ודאי חייב כיון
שפטר מים .ובנ״ד הדבר ברור שחייב כל חמשה דברים אם יש עדים שהכהו אע״ג שלא ראו ממש שסימא את עינו חייב כיון שיש עדים
שראו שהיה שלום והכהו ודאי בהכאתו סימא את עינו ונוטל בלא שבועה ואע״ג דסימוי העין אפשר לאדם לעשות בעצמו מ״מ אנן סהדי
שאין אדם מסמא את עינו כדי ליטול נזקו .ואע״ג דאיכא מאן דס״ל כר׳ אחא דלא מפקינן ממונא אפי׳ באומדנא כגון גמל האוחר בין
הגמלים הכא מודה דלא אפוקי ממונא אלא למפטריה משבועה וכיון דאיכא אומדנא דמוכח נוטל בלא שבועה .ואם לא היו שם עדים 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 שם עדים נאמן לומר הכתי אותו הכאה כל דהו באחד משאר אברי גופו כאשר עשה בי שהכני על ידי כן עשיתי לו .אבל אם הכהו על
ראשו בזה נראה לי שצריך אומד אם ראויה לסמא את עינו כדקי״ל כשם שאומדין למיתה כך אומדין לניזקין .ולענין כמה חייב לשלם בזמן
הזה שאין לנו דיינים סמוכים בארץ ישראל דע דקי״ל דאין דנין דיני קנסות בבבל ואנן בתר בני בבל גרירינן ומה שאנו דנים משום דעבדינן
שליחותייהו .ובמלתא דשכיח ואיכא חסרון ממון עבדינן שליחותייהו אבל במילתא דלא שכיח אע״ג דחסריה ממונא אי נמי שכיח ולא
חסרי׳ ממונא לא עבדינן שליחותייהו לפיכך מי שחבל בחבירו אין גובין נזק וצער ובושת שהוא חייב בהן בדייני חוצה לארץ אבל שבת
ורפוי גובין מפני שיש בהם חסרון כיס .וכן כתב הרמב״ם ז״ל וכן הורו הגאונים ואמרו שמעשים בכל יום לגבות שבת ורפוי בבבל ואף ע״ג
שנראה מדברי הרא״ש ז״ל שאפילו שבת ורפוי אין גובין מכל מקום על דברי הגאונים ז״ל יש לסמוך שדבריהם דברי קבלה .ועוד דאתריה
דהרמב״ם הוא וראוי לפסוק כדבריו .הילכך אם יש עדים בדבר גובין ממנו שבת ורפוי והדיינים משערים בינם לבין עצמן כמה ראוי לתת
לזה נזק וצער ובושת ואין מודיעין הדבר לבעלי הדין ומנדין את החובל עד שיפייס בעל דינו וכיון שיתן לו אותו השיעור אשר שיערו ב״ד
מתירין בין נתפייס בעל דינו בין לא נתפייס וכן כתב הריא״ף והרמב״ם והראב״ד ותקנה גדולה התקינו שלא יהיה כל אחד הולך וחובל
בחבירו ומזיקו ואומר אין דנין דיני קנסות וה״ה והוא הטעם אם יודה החובל דקי״ל מודה בקנס פטור דמשמתינן ליה עד שיפייס את חבירו
שאם לא תאמר כן כל אדם ילך ויחבול בחברו חבלה שאין בה ממון ויודה ונפטר .ותו דדיינים דחוצה לארץ אין ההודאה בפניהם הודאה
ליפטר דכיון שאין הכפירה לפניהם לשלם קנס כפירה גם ההודאה בפניהם אינה הודאה ליפטר דבעינן אלהים וליכא דכתיב אשר ירשיעון
אלהים .ומה״ט אמרינן אין העדאה בבבל וכן כתב הרמב״ן וזה לשונו דלא הוי הודאה אלא בבית דין והאידנא ליכא ב״ד מומחין והוה ליה
דמודה חוץ לבית דין שאין נפטר מן הקנס כדאמרינן שאין העדאה בבבל משום דבעינן העדאה בבית דין וליכא עד כאן .הילכך בנדון דידן
אפילו שיודה משמתינן ליה עד דמפייס לבעל דיניה ואי יהיב ליה כשיעור דחזי לב״ד מתירין לו בין ירצה בעל דינו בין לא ירצה .וא״ת
בזמן שהיו סמוכין בארץ ישראל נמי איכא לאקשויי דלא שבקת חיי לכל אדם שילך ויחבול בחבירו ויזיקנו נזק שאין בו ממון אלא קנס
ויודה ונפטר .וי״ל שבית דין היו יכולין לדון ולחייב לפי הוראת שעה ואם היו רואין בדין שהוא מרומה וכגון שזה האיש אלם ובעל זרוע
ורגיל בכך אפשר להם לקנוס אותו יותר ממה שהזיק או לענוש אותו בגופו כפי הוראת שעה הילכך ליכא למיחש .אבל בזמן הגאונים שכבר
נתבטלה הסמיכה ולא היו יכולין לדון דיני קנסות אפי׳ על ידי עדים הוצרכו לתקן דמשמתינן ליה עד דמפייס לבעל דיניה וכדכתיבנא
והנראה לע״ד כתבתי:
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שאינה ב״לא־תשוב" .יהיה :לרבות שכחת־העיר ,אלא שבשדה זכור ולבסוף שכוח אינו
שכחה ,בעיר זכור ולבסוף שכוח־שכחה ,29דליתיה דליזכיה ביה .למען יברכך ה׳ :מפני
שיש באילו־מצות חסרון־כיס אומר" :כי יברכך" ,כלומר לא תהיה חסר בכך כלום.
(כ) לא תפאר :כמו "ותשרש שרשיה" ,30דרצינ״ש .וכן "תפאר" דשביליר״ש ,שלא תיטול
תפארתו ממנוי .3ויש מפרשים :לשון" :פאורות" ,32שלא תרוקן הפאורות והענפים.

כה (א) והצדיקו את הצדיק :ורבותינו דרשו מכאן :אזהרה לעדים זוממים שלוקים ,דאתו
עדים־שקרים שהרשיעו הצדיק ,והצדיקו הרשע ,ואתו עדים אחריני ואזמינהו ושוינהו־להני
רשעים' ,וכתיב
(ב) והיה אם בין הכות הרשע" ,בין" כמו :בן" ,יהושע בן־נון" .2והפילו :שמטהו־וכופתו
על העמוד .3והכהו לפניו כדי רשעתו :כדי רשעה אחת לפניו ,ושתי רשעיות לאחריו,4
כלומר :שליש המכות לפניו על הבטן ,ושני שלישים על גביו ,5ולכך אין אומדין
אותו אלא מכות הראויות להשתלש .ואף דרשו מכאן משום רשעה אחת אתה מחייבו
ואי אתה מחייבו שתי רשעיות.6
(ג) ארבעים יכנו לא יוסיף :אבל יכול הוא לפחות אם אומדין אותו שאינו יכול לקבל,
אבל ארבעים לא יוסיף ,אפילו אמדוהו למאה לא יוסיף על ל״ט שהם מכות הראויות
להשתלש .7לא יוסיף ,פן יוסיף :שני לאוין הך .ונקלה אחיך לעיניך :כיון שלקה הרי הוא
אחיך .8מכאן דרשו כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי־כריתתן ,9דאדם שהוא בכרת
אינו אחיך ,דכתיב "ונכרת האיש ההוא מקרב עמו" ,*0ואינו אחיהם ,אבל כיון שלקה
הרי הוא אחיהם ,ואינו נכרת מעמיו .ודרשו מכאן דמי שכפאוהו על־העמוד וברח,
שנקלה ,שפטור ,וכן קלה בריעי" .ומכאן אמרו כמה טפשי הנך אינשי דקיימי מיקמי
ספר־תורה ומקמי גברא רבא לא קיימי ,כלומר :שמכבדין ספר תורה ואוהבים אותו,
ואומרים מה שבספר־תורה נוח לשמור ,אבל התלמידי חכמים שמחמירין ודורשין וגוזרין
עלינו ומכבידין ,ומתוך־כך שונאים התלמידי חכמים ,ואינם קמים מפניהם ,שהרי היה להם
לאהוב אותם ,שפעמים שהם מקילין עליהם כמו הכא שהספר־תורה לפי־רהיטא נראה
שמצוה להכותם ארבעים מכות ,ואתו רבנן ובצרי חדא ,שאין מכין אותם אלא ל״ט.'2
’(ד) לא תחסום שור :הוא הדין לכל הבהמה דילפינן "שור״־״שור" משבת ,'3והחוסם אדם
פטור מ״כנפשך" ,‘4מה נפשך אם חסמת פטור ,אף פועל אם חסמת פטור .ואם חסם
שור מבחוץ חייב ,דמשמע "בדישו" :בשעת דישה לא־תהוי חסימה ,‘5כמו "יין ושכר
אל תשת — בבואכם" ,'6דמשמע בשעת ביאה לא תהוי שכרות ,‘7דהא כתיב "ולהבדיל בין
הקדש ובין החול" .'8ומשום דסמיך האי לאו אמלקות דלעיל דילפינן־מינה דכל מייחד־לאו
כלאו־דחסימה לוקין עליו .'9בדישו :מ״דיש" ילפינן דמחבץ ומגבן וחולב אינם אוכלים,
לפי שאינם עושים בגידולי־קרקע בדיש ,ואף מנכש בשומים ובבצלים לפי שלא נגמרה
מלאכתו בדיש .והבודל בתמרים ובגרוגרות שהרי הוקבעו למעשר ,וכן הלש והמקטף
 31חולין קלא ,ב.
 30תהלים פ ,י.
 29ב״מ יא .א .וברש״י שם.
 4מכות כג ,א.
 3משנה מכות ג .יב.
 2במדבר יא ,כח.
 1מכות ב .ב.
 8ספרי שם .משנה מכות ג ,טו.
 7משנה מכות ג .יא.
ד ,ב; יג ,ב.
 13ב״ק נד ,ב .ב״מ סט ,א.
 12שם כב ,ב.
 18ויקרא י ,י.
 17ב״מ שם.
 19מכות יג ,ב; טו ,א.

ר',
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j
 32יחזקאל יז ,ו.
 6מכות
 5ספרי כי תצא רפ״ו .משנה מכות ג .יג.
 11מכות בג ,א.
 10ויקרא יז ,ד.
 9שם.

 14ספרי שם רפ״ז.

 15ב״מ צ ,ב.

 16ויקרא י ,ט.

שו״ת הר״י מיגאש סימן קפו
ראובן רצה לעלות לא״י ונדר שלא יאכל בשר ולא ישתה יין עד שיעלה לא״י חוץ משבתות וי״ט יורינו רבינו אם ראובן
זה עבר בהיותו נודר ואם יש לו בו היתר אם לאו.

תשובה מי שנדר זה עבר על דברי תורה וכל יום שהוא עומד בנדרו הוא עובר וחוטא נפשו והתורה לא התירה לאדם
שיצער עצמו ואין הפרש בין מי שמצער נפשו או מי שמצער חבירו .ולסיבה זו אין האדם חייב במה שמודה על עצמו
במה שהוא חייב מיתהאו מלקות כמי שהוא חייב במה שמודה על ’עצמו ממון וכבר אמרו ז״ל במה שאמר הכתוב בנזיר
וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באיזו נפש חטא אלא שציער עצמו מן היין ואם נקרא חוטא מי שציער עצמו מהיין
בלבד כ״ש שיקרא חוטא מי שהוא מצער עצמו מן היין ומן הבשר .והראוי שישאל בנדר זה לחכם מומחה ויתיר אותו לו
או לג׳ ת״ח ואע״ג דאינם מומחין והפתח שיפתח לעצמו הוא שאם היה יודע שהתורה לא תתיר לו זה לא היה נודר.
ויודיעו את הנודר הזה מה שאמרו רז״ל על הנודר שהוא כאלו בנה במה והמקיימו כאלו הקריב עליה קרבן וראוי מהר
להודיעו זה וישאל על נדרו ויותר לו כפי מה שגזרה התורה וכן הלכת׳.
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@03אושקה ,לרבי יצחק אליטנסי ,י״א.
שאלה :ראובן שלוה משמעון ונתחייב לו בקנין בכל תוקף בתפישת הגוף ,ועוד שעבד עצמו ליתן מטלטלין
בני חורין להק אלפארד״א .וחק זה הוא נהוג במלכות ארגון שאם אין לו מטלטלין בני חורין שהוא נתפש
בגופו .ועתה שמעון המלוה תבע חובו מראובן הלוה ונמצא שאין לו ,בקש שיהיה הלוה נתפש בגופו כפי
החיוב שנתחייב לו .והלוה טוען שאינו מן הדין שיהיה נתפש בגופו כי לא מצינו זה בדין תורה שיהיה אדם
מישראל נתפש בגופו על שום שעבוד ושאת .הדין עם מי?

תשובה :הדין עם ראובן הלוה ,שאין אדם יכול לשעבד עצמו ולהתנות להיות נתפש בגופו ,כדאמרינן
בפ"ק דקדושין (יט) גבי המקדש את האשה ע״מ שאין לך עלי שאר כסות ועונה ,רבי יהודה אומר בדבר
שבממון תנאו קיים ,הא בדבר שבגוף אין תנאו קיים .ופירשו המפרשים ז״ל דבר שבממון שאר כסות,
דבר שבגוף עונה ,לפי שמצטערת בגופה במניעת העונה .ובכאן נמי להיות נתפס בגופו איכא צערא דגופא
ואינו יכול להתנות בו .ועוד דאפילו בממון ,המתחייב מחמת צער הגוף ,שקיל וטרי בגמרא בבבא קמא
בסוף פ' החובל (צג) אם אדם מוחל על צערו אולא^ .אע״ג דמסקינן התם דכל שאמר לו בפירוש ע״מ '־I

I

לפטור אדבלאו כמתמיה שהוא כהן פטור ,וכדתניא הכני פצעני ע״מ לפטור יש לאו ,שהוא כהן יש הן
שהוא כלאו  -מ״מ זה אינו אלא לענין פטור הממון וחיובו בשהכהו ופצעהו ,אבל שיוכל להכותו ולפצעו
לכתחלה ולעבור בלאו של מכה חברו דאזהרתיה מקרא דארבעים יכנו ולא יוסיף ,מפני הרשות שנתן לו/ ,
/
זה הא ודאי לא אפשר.
ותדע שהרי אף בראשי אברים ,איכא מרבוותא ז"ל ,דאמרי דכל שאמר כן בפירוש בניחותא ע״מ לפטור
פטור .ומתניתין דתנן האומר סמא את עיני קטע את ידי שבר את רגלי ע״מ לפטור חייב ,מוקמי לה בהן
כמתמיה שהוא כלאו .ובודאי שאין זה אלא לענין פטור הממון וחיובו בשחבל בו ,אבל לא עלה על הדעת
שבשביל תנאי זה יוכל לקטע את ידו ולסמא את עינו לכתחלה .כי קרוב הוא שימיתנו בזה .כמו שהעידה
תורה שהברזל ממית בכל שהו .וכן אמרו ז״ל (ע״ז כה) שורייני דעינא בלבא תלו .ומטעם זה ,אמרו עין
תחת עין ממון ,משום דעין תחת עין ולא עין ונפש תחת עין .אלא ודאי בין בראשי אברים ,בין בצערו ,לא
אמרו שאדם מוחל עליהם ,אלא לענין הממון המתחייב עליהן החובל ,אבל שיוכל אדם להתנות שיצערוהו
בגופו ,ומפני זה יכפוהו ב״ד בצער ההוא  -זה אינו.

ועוד ,דאפילו פועל קיי״ל (בב״ק קטז) שיכול לחזור בו אפיי בחצי היום משום דכתיב כי לי בני ישראל
עבדים ולא עבדים לעבדים ,ושמין לו מה שעשה ואע״פ שנשכר לכל היום ,לפי שאין תנאי מועיל ,לעבוד
בגופו על כרחו אע"פ שהוא מלאכת אומנתו הרגיל בה ,אין צ״ל שלא יועיל תנאי שיהיה במסגר אסור,
ובבית כלא יושבי חשך .ואפי' בגוביינא ,שעושין ב״ד מנכסיו ,תניא בברייתא בב״מ פ' המקבל (קיג)
וכדרך שמסדרין בערכין כך מסדרין בבעל חוב ,והוא שנותנין לו מזון שלשים יום וכסות י״ב חדש ומטה
ומצע וסנדליו ותפליו ,ואם הוא אומן נותנין לו שני כלי אומנות מכל מין ומין אע״פ ששעבד כל נכסיו.
והסכימו הגאונים ז״ל ,שהלכה היא .וכן כלים ,שעושין בהן אוכל נפש אמרה תורה לא יחבול רחים ורכב
כי נפש הוא חובל  -ואיך ימשכננו בגופו שצריך לבקש פרנסתו בשוקים וברחובות.
ומה שטען שמעון המלוה בזה דדינא דמלכותא דינא אינו ענין לזה כלל .שאין דינא דמלכותא ואף לא דינא
דמלכא שיהיה אדם נתפס בעד הלואה ,אלא באלפרד״א לבד הוא המנהג והדין .ואם זה התנה להתחייב
בהלואתו ,כפי החק ההוא ,מדין תורתינו אין תנאי זה מועיל .והרא״ש מטוליטול"ה ז״ל כתב כן ,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 ,נוהגין הדיינין לתפוש הלוה בגופו כשנתחייב כן ,והוא מצד תקנת הקהל .ועוד תקנו
הקהל שאף בלא חיוב יתפש כל אדם על כל תביעה שיתבעוהו או יתן ערבים על התביעה ,הנקרא קיום
ב״ד .ואני רציתי למחות בידם ,על התקנה ההיא ,באשר היא שלא כדין תורתינו .ואמרו לי כי זו תקנת
השוק מפני הרמאין ושלא לנעול דלת בפני לווין .והנחתים על מנהגם.
ומכל מקום ,אפשר לומר שאם הלוה מוחזק שיש לו מטלטלין ,ומבריחן אפשר לבית דין לכופו ,ולאסרו,

גם להכותו בגופו ,ואם לא נתחייב בזה בפירוש .דהיינו דאמרינן בכתובות בפי הכותב (פו) אמר ליה רב
כהנא לרב פפא לדידך דאמרת פריעת בעל חוב מצוה אמר לא ניחא לי ,למעבד האי מצוה מאי אמר ליה
תנינא במה דברים אמורים במצות לא תעשה אבל במצות עשה כגון שאומרים לו עשה סוכה ואינו עושה

לולב ואינו נוטל מכין 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 יורדין 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 מכין אותו עד שתצא
נפשו .וזהו שהרב אלפסי ז"ל הביאה להא דרב פפא בפרק הכותב אע״פ שפסק כרב הונא בריה דרב
יהושע בפי גט פשוט .וכיון שאפשר לב״ד להכותו כדי שיקיים מצוה זו גם כן אפשר להם לאסרו .כדאמרי'
בפרק ואלו מגלחין (טז) מנא לן דכפתינן ואסרינן ועבדינן הרדפה ,דכתיב (עזרא ז כו) הן למות ,הן
לשרושי ,הן לענוש נכסין ולאסורין .אבל אם הלוה עני ואין לו מה לשלם ,הדבר ברור שאסור לתפשו
בגופו ולענות נפשו ,ואף אם נתחייב בזה בשטר והיה התנאי מועיל מן הדין ,שהרי אפילו לעבור לפניו כדי
לביישו אסור ,כדאמרינן בפרק איזהו נשך (עה) מנין לנושה בחברו מנה ויודע בו שאין לו שאסור לעבור
לפניו תלמוד לומר לא תהיה לו כנושה .ואיך יהיו ב״ז־ נזקקין לסייעו בדבר האסור .וכ״ש שאין התנאי
מועיל בכיוצא בזה כמו שכתבתי למעלה.
ואיני רואה שום צד אחר שיהיה מן הדין לתפסו בגופו ,כיון שאין לו מה לשלם ,אלא אם כן נשבע לשים
עצמו בבית הסהר ושלא לצאת משם עד יפרע חובו .וזהו כעין אושטגי״ש ,שבענין זה תופסין אותו בגופו,
כמו שנשבע כדי שיקיים שבועתו
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ת״לא
מזי מחייוב מש□  1משכונה של י< ם כיום ועל לילה בלילח *

שטה שישכח מפארו ח הזית לחבוט זיתיחם אינו חוזר אחד זה

וזכרת ני עכר ה״ת כמ׳לרים ויפדך ה אלהיך משם ׳ ולמה אתרה
עובד השי ותחוייב לעשות טקניניך מה שירצח כי אתה וקניניך
מכולל אס קצרחהוא או שלוחו
לו׳ כי תקצוקצירךכשדח׳ני
אכל אם קצרוח לסטים או קרסמוה נמלים ופה שידמה לוח לא

כשזכר אותו לעיין נפארורתלהבטםוחגחאם היה קצת הזית

ינהג כקציר הדין הנזכר ׳ קצירך לא קציר הקדש ולא קציר גוים
ולא קציר הפקר ׳ בשדך ׳ פרט לשפזרה הרוח את עסריו כשררה

אחר כי אעפ ששבחם שם אינו שכחה ׳ ושכחת עומר בשדה ׳
ושכחת עוטר ולא גדיש והנה דרך העופר להיוזת עושה פחות
מסאתים לפי הודאת הגדר ולזה אם יהיו בו סאתים אינו שכהה*
ושכחת עומר כשדה׳ ראוי שיהיה נשכה בשדה אכל אם נשכת
בעיר כיון שאינו נשכח כשדה אינו שכחה ועמן השכחה הזארת
ז שם בשירת מי שרואדת אותו
הוא במח שדרכו לשכת כמו
כעת שאתה שוכחו ׳ אכל א ..שם רואח אין ראוי לשכחו כי
מדרך האנש ׳שיזכירו קצתם לקצת טח שה□ י יס׳ וראוי שתדע
ששבהת הפועלים שם כמו שכחת כעל הכית כ׳ ך,ט שם כמקומו
וגם על ידיה נעשה הלקט שהוא לעניים כמו שקדם לפי שאמר
עומר ידענו שאם לאחיו האגורות באופן שיקראו עיטר לקטנותם
הנה אין השכחת נוהגת בהם ׳ ולפי שאמר כי תקצור קצירך
בשדה אצל זכירתו שכחת העוטר למדנו מזה שני דברים האחד

שכוח נשער אם יש נו מאתים אינו שכחה כיכמוזההשעוראין
מדרכו שישכח ואם היה שדה לאילן שיהיו נו אילפת רמת והכה
אילן בהם שלא הבט פיחתיו הרי זו שכהה כיון שעבר משט אם
לא היה אצלו מה שראוי שיביאהו לזכרו מצד עוצם המלאכה ואם

שכה נ אילנות כמקום אחד אין זו שכחת כי כמוזהלאיורגל
לשכהו בעת לקיטת הפיחות מהאילנות וכןאמהיחשסאילן
אהד חשוב אשר לחשיבותו נקרא כשם מיוחד ושכחו כלו אינו
שכחה כי חשיבותו יביאהו לזכחולזח אינו ראוי שישכח ׳ לגר
ליתום ולבטנה יהיה׳ככד פירשנוהו בפה שקדם ואלם סח שראוי
להוסיף בו כיאור בזח המקום הוא שאם היה האילן גבוה שלא
יוכלו העניים לעלוות עליו אם לא בסכנר־ז או יעלו שם קצתם
זולת קצת ראוי לבעל הכית לעשות באופן שתהיה השכחה לגר
ליתום לאלמנה ׳ כי תבצור כרמך לא תעולל אחריך׳ הזהיר בזה
המקום שמח ששכח מכצירת הכרם אתריו לא ישוב לקחתו ולזה
אמד אחריך ואשר לא תעלל דברבהוח כי יונקות חגפנ סהס
היותר ראויות להשכה כמו שאסר כאילן לא תפאר לפי שהפארה
היא יותר ראויה שתשכח מהאילן כלו וככר זכרנו חן השכחת
נאילטת וכן דינה ככרם ׳ וזכרת כי עכר חיית כארץ מצרי' ׳ רל
ולזה אתה וקנייניך לשם יתעלה והחוייב לעשות מקנייניך מה

שיש שכהה ג כ בקצירת הקפה וככר נתבאר זה עוד פשה שאמרח
התורה אחר זח לא הפאר אחרי ך לא תעלל אחריך והנה פח שעזב
אחרי היא שבחה למרנו שהשגחת נוהגת כמחובר ולזה תהית

שירצח כי הוא הוציאך מהעבדות ההוא לכייחיה ריב בין אנשים"
'?גוט׳ ׳ חייבה התורה טוען ונטען לבא לפני בית דין וחם ישפטו

נוהגות בקשה ויונכל שעורת מהשיעור המוגבל לעופר והשני

אותם כעל כרחם׳ והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע ׳ מגיד

שהוא שיהיה בעת הקצירה קצירך ואז יהיה נוהג בו דין השכחת
אמנם אס בשעות קצירה אינוקצירך בדרך שאינו אזפחוייב
בפיאה הנח לא ינהג בו אהד זה דין השכחה והוא מבואר שהשכוח
השדה אעפ שזכר אותו אחר זח הוא לעניים שחרי הזהירה התורה
זרח לא תשוכ לקחתו והנח עניז השכחה הוא שישכח העופר
או קפה במקום שלא תכריתהו מלאכתו לשוב אצלו לחיותו כפו
גפר •1׳זרח אצל המקום הוצא ואפילו היה'טמון שם או שקצר
כלילת או אסףהעמרים כלילת ולפי שאמר כי תקצור למדנו

שחואמהוייב שיהיו השופטים כתכונות שיצדיקו את הצדיק
והרשיעו את הרשע כדרך שלא יטו המשפט ואמר אחר זח והית
אם בן הכות הרשע להגיד שכמו שהם מוזהדים להרשיע הרשע
כשמון שלא יטו הדין כן הווהח להרשיע הרשע למטרת כי אלי
יהשכז שאינם עושי׳כזח על לשום אדם ויעל ימו מפני זח עיניהם
מלענשו במלקות והגה הרשע יקרא טי שעבר על מצו׳לא העשה
שאין בהם מיתת בית דין לא עונש ממון כי לא מצאטבמצודת
עשת לבלתי מקיים עונש כידי אדם לוח סמך לזה אמת לא

שכמה שראוי רקצור לפי הנהוג ינהג דין השכחה לא בפה שאינו
ראוי לקעור  rהתבואות שקצרה קודם שנגמרת לחאכילח
1,יחסה׳ לא תשוב לקחתו׳ הזהיר מלקיהתו אחר זה אעפ שוכח׳

תחסום שור בדישו שהוא מצות עשה שלא הוזכר עונש וכמו שזאת
העבירה יש בו מעשה כ! כל לא תעשה שיש בו מעשה וכן מצאנו
שדקדקח התורה שיהיהמעשה במה שחייבה על שגגתו חטאת וכן
יתכאר שמה שנתקו התורה לעשה לא יהיה בו מלקות כי לא עבר
על לא תעשה עדין עד שיבטל הי זה שכו ולזה אינו רשע עדין ׳
והפילו השופט והכהו לפניו כרי 'רשעתו במספר ׳ מגידשאיט
מוכח אלא כשהוא נופל ולפי שאמר והכהו לסרט שההכאה צריך
שיהיה בו כעצשו לא □בגדיו ולוח צריך שיגלח המקום שמת נו

י ליתום לאלמנה יחיה׳ מגיד שאם לקחו יחויב לתתו לעניי"
וחגה זח הגר הנזכר פה הוא נר צדק והיתום והאלמנות וכן ראוי
לשאר עניים אך דברת תורה נהווה והראייה עלזה שהרי אמר
כפרש בהר סיני תמורת זח המאמר לעני לגר תעזוב אותם למדנו
עוד פאשרו לגר ליתום לאלמנה יהיה שתוי לעשן'כדרך שתהיה
יד הענייסשוה כזה זלזחלא ימנע קצת העניים מלחכנס שמת
ויניח קצתסלהכנסשסומח שחמת לזהממהשיסכב אמלא
יכנסו העניי׳שם או שיכנסו קצתם זולת קצת למדנו מאמרו לגר
ליתום לאלמנה יחיה בזמן ההוא מוכן לחיו׳לגר ליתום לאלמנה
רל לעניי׳ אז תא מוזהר שלא לשוב לקחתו לא בזמן שאינו מוכן
להיות להם והוא כשעות סור העניים מלחזר אחר אלו העניים
הדברי׳כשדזת כי התודה אמרח לנר ליתום לאלמנה יהיה שא$פ
שעבר לקחו כעל הבית חייב להחזירה לעניים בגוקאוכקמה
 .או כפת׳ למען יברכך יי׳אלחיך ככל משלח ידיך ׳ מגיד שבשכר
זח יברכך תשם יתע׳ לתסיף על תבואתך כי כמו שתהנן העניים
•הנך השם יתעלה׳ למען מתן לחם ׳ כי תא נותן לחם לכל בשר
וישימך כלי לנתינת הם ודן לעניים גשר ישפיעת הש ית'עליהם
שצד ההשגחה הכללת ׳ כי תחטט זיתיך לא תפאר אחריך ׳רל

ולפי שאין ראוי שיתבייש לפני בית דין לגלות עחתו הנה ראוי

שיגלו לכו והביט יכו עם שההכאה ההיא היא בבלו כי הלב תא
השורש וההתחלה לכללות הנוף וצריך שיכו תתו לפני השופט
שיהיו עיניו בהכאות ההם כדי שלא יעמר המלקת אותו החק
שהגביל עם שהוא יראה אם לא יוכל לפטל המוכה כל ההכאות
ההם ויצוח למטע מלחמתו כל המספר שהנביל±וואוישתדע
שראוי שיהיח אומד מספר מחשבות שיוסר בו ולא יתכן שיטות
נו כי התורה לא חייבת נאלההעכיחת ואין ראוי לדין לוזסיף
עונש עלמה שחייבת התורה כל שכן בכמו זה האופן ואסר
כדי רשעתו לבאר טאיט מכה אותו יחד על רשעיות אכל על
רשע אהד ולמדנו מזת שמרבים מספר המטרת אז ממעטין
כח שיריית כמספר התא מהמטות כדי ליסרו לפי חולשתו
או לפי חוזקו אך שלא יוסיף רשספרששוגכל אהר זדו
יזו• ויי•

.זכבד ביאתו כדי רשעתו כזה וא!פן לפי שמין ראו׳ שמוק

כ*
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ותל החטא ירבה מספר המכות כי כמו שכל חייבי טיתח סח nw

עונשן שוח אף עו 1פי שכקעתס החטא יותר עעום סקעת כן ראוי
שנכין הענין כזה המקום עם שוח האומד לא יתכן שישלם לאחד
מהשופטים כי זה דגר בתכלית מההעלסר״ל היחס שכין קעת

החטאים לקעת וחיה ראוי אמקשתבארחתורח □ספרהמכות
כאזהרה ואזהי־ח כמו שביארה מיני המיתות ואמר נמכפר לכאר
שהוא פחויי׳שיהיה שם מי שימנה מספר המכות כרי שלא יוסיפו
עליהם וזה גכ דגר ראוי שימג על ♦ר שופט כמו שדקדקח התורח
שיהיה רואה עורת ההכאות וזח לא ישלם כשלמות כי אם על יוי
ב שופטי׳אחד מעיין בהכאות ואה מונה לפי שאין בד שקול הנח
יחיו שם נ'שופטי,׳ ארכעי׳יגגו לא *ומף-ידוע שמין כונת התורה
לעוות שיכנו ארכעי׳לא פחות שהרי אמרה קודם זה והכהו לפניו

כדי רשעתו מניד שזאת ההכאה תהיה מתחלפת המכפר כאנשים
ואס היר,החיוב להכות ארכעי׳לא פחות וככר חייב נ כ שלא יוסיף
על זה המשפר הנד ,לא יהיה מספר ההכאות מתחלף לפי די סוסי

הישע וזח הפך מה שזכרה התורה מוח ולזר ,ראוי שגבי ן.שאברו
סיכנו הרעון כועדה יכנו וכמוהו רבי'בהירה וכדברי ננ«איםכםו
שזכר במה שקדם ולפי שאמרו עד מ יכנו יסבול שיהיה עד נכלל

או לא ♦היה עד ככלל הנה יחוייב מפני הספק שלא נכהו יותר
מלט הכאות ואם אמר אומד כי הפונה אפשר שתהיה כור ,שהוא
מהוייב שיכני ט לכל הפמ׳אך יוסיפו הוייני להכותו כדי רשעתו
ויהיה אמרו לא יוסיף שב אל המכפר שאמדוהוהדייני ׳התשובה
היד ,לפי זר ,הדעת לאהיח ראוי שיאמר פי יוסיף להכותו על

אלר ,כי לא וכר המספד ההוא שיתכן שיאם אלה ועוד שאם הודינו
שהדבר ספק דגה בפגי הספק ראוי שנשפט כו לדקל למוכה כדי
שנשאר מלהטיל עלי ו מהעונש יותר לבה שהגבילה אותו התורה ׳

לא יוסיף דל שלא יופי'המכה להכותו על האומד שאמדוהו כד׳
פן יוסיף להכותו על אלה מכת רכה ונקלה אחיך לעיניך׳ דל אם
היה אפשר למכה להוסיף על האומד ההוא הנה לפעמים יקרדת
שיוסיף להכורת על אלה הלט שהגבלנו כתורה שהם מבד ,רבדח
ויקרה מזר ,למוכה מעד החולשה ויתקלקל כרעי או בשתן לפני
הדיינין ויקבל כזלקלון חזק וכדי שלא יבא זה לקלון השגיחח
התורה אל שלא יהיה מספ ,ההכאות כי אם עד ם ויהיה כה לדייני

לגרוע מזח המכפ׳מעד .חולשתו כדי שלא יקרה לו כמו זה חבשת
ומוח המקום למדנו שאתר שא*יההו כר למכפר מה מהמכות אין
ראוי להוסיף עליהם ולמדנו ,,ד שעריך שיזהרו הדיינים שלויז
יהיר ,נקלות ולזה אש אמדוהו למספר מר ,והתחילו להב ותו וראו
שאס ישלימו להכותו המספר ההוא ימות או יבא לידי קלון הרי
הס טתוייבים לאמדו שנית לפי מת שראוי מער מה שנתכאר להם
מחלשתו ולמדנו מזר ,עוד שאם התחילו להכותו ונקלה נזה האופן
■אין מכין אותו ייתר ואפילו נקלה מהפחד פטור ואין מכין אותו כי
התורה ברחה מהקלותו כי הוא יותר קשר ,אעל התורה מהמכורת
ולפי שאמר כדי רשעתו למדנו שאה•■■ שלקה הוסרה רשעתו ואינו
רשע אחר שקבל המוסר ולזה 4כ קיאו אחיך אחר דקותו שנאסר
ונקלה אחיך ודגה מפני שוכרה התודה שככר יתק שיוכה עד הם
מכות מזולת שיהיה נקלה למדנו שאין ראוי שתהיינה המטרת
האלתמכות הרב אז אכן או אגרוף ולא מכת שבט כ* כן יתכן
חמותכם/׳ שזכרה התורה כפרשת ואלה המשפטים בעכו כנעני
לזה יהוייב שתהיה התכאה שיהית ראוי כת לקיחת המוסר׳ ולוה

יחיה כה סכנה ככטו המספר הזח כט שימעא העניין כזה כרעועת
עור לפי שההכאורת יהוייב שתהיינה כגופו מעל לכו שתוזיות
ההכאוז כללת כל גופו הנה יחולק זח המספר השליש מלפניו על

לבו בין שחו ושני השלישים אזל וזהי כתפיו מאהודיוכי הם
אעל הלב כי הלב מוטה םהשנע 1אל הימין וזיז כלו להקל ולוקה
כי אם תחיינה כל ההכאות לפניו «גל לבו אולי ימת לזה ידמה

נ כ שזכרה התודה מספר מטת ראויית לחשתלש ׳ ומזההמקים
למדנו שהמכה אה הכיח עוכר כלא תעשד־ז שדדי אף כמי שיש
רשות להכותו הזהירדת התורה מלרטתו יותר ממה מתנכל לש
כשאר האנשים ׳ לא תהסוס שור בדישו ׳ הזהיר בכאן מהסיכרת
פה הבהמה מלאכל כשעות מלאכתה מכה שהיא עושה מגחלי
קרקע כין כתלוש בין כמחובר ׳ ומהלא זכרה התורה שזר לא
דישה אלא שדברה התודה כהוזה והנח הכונה להרחיק מרודת
האכזריו' לזר ,עותח החודר ,שלא למטע עושה המלאכה מאכילת
מר ,שהיא עושר ,מ ולזה אם חסמה קודם שתודות הממה כעת
הדישה או חסמה בעת הדישה עוכר על זאת האזהר ואיך שמנעה
מלאכל ממה שהיא עושה אם בהכאות או נפחד הכאה אס בקול
הרי זה עוכר על זאת האזהרה׳כי ישט אחים יחדיו וסת אחד מהם
ובן אין לו ׳ ראי׳ שהרע שאלו האחים יהוייב שיחיו אחים סן האב

כי לא ישאיר שם האח מי שהוא אחיו מן האס כי דמעפת׳תיזחסת
אל האב לכד כמ שנתכאד במקומה רבים מהתורה ועיד כי דרך
האחים מן האב לחיות יושכיס יחדיו לא האחים מן האם כי כד
אחד יושב עם משפחה כיה אכיז למדנו מאמרו כי ישכואחים
יחדיו שאם לא היתר ,להם ♦שינה יחדיו כמו שמת הראשון קודם

סנלד השני הנה לא «נמ כה□ זח הדין ׳ וכן אין לו ׳ ר״ל כשום
מקום ולזה עדיך לחקור אף על פי שאין לו כן מזאת אם יש לו כן
מאשות אחרת שהתיז הדין ראוי שיקוא ננולוזמיא אתשכו^
משפחה ונכרי שאינו בן 11א בנח לזה הוא מבואר שאם היד ,לו כן
בשוס מקוס לא ינהג כ 1זה הדי ן ואהד כן ואחת כת כי התורה לא
השגיחה אלא שלא ימחה שט מישראל ומי שיש לו כת לא ימחה
שמו כישראל ודגה נאמן האב לומר זד ,כני לפטור את אשתו מן
היבום ומן החליעהורגהואוי שתמתין היבמה מלש הרשיםכד♦
שיודע אם כן אין לו כמנה שאז יוכר אם היא מעוכרת ׳ לא תהיה
אשת הכה התועות לאיש זר ׳ הזהיר שלזיז יקה אשת המת איש
אחר זולתי יבמה שהוא אחי כעלה ק האב כמו שקדם לפי שאם
אשת הטח והיא תקרא אשתו מן הארובין כאסח ננער'המאורסה
על דבר אשר ענה את אשת רעהו לפי שאמראחר זה יבכר ,ינא
עליה ויבמה למדנו שאין הזר עובר בלא תעשה עד שיכא עליות
כי הרעון כזה יבמה יבא עליה לא איש זר לזר ,יהיה הרעון נאמרו
לא תהיה אשת המת ד,הוער ,לאיש זר לא תהיה לו לאשת כאופן

שיבעלוה אך יבמה לבד ינאעליח יכבה יבא עליה לקרות לו
לאשח הכמה ׳ • ♦3שאכר יבא עליה לקהה לו לאמות למדנו

מכיקשבא עליות איך שיהיה קנאה לו לאשרת׳ אך לפי שאין
הביאה ;נעשית אלא כשימין לביאה מהראוי שתהיותכונתו
לביאות ואף על פי שלא תהיה טנתו לבא עליה ודגה זח הפועל
נקרא ייבום ׳ והיה הכבוד אשר תלד יקום על שם אחיו המת ׳
רועות לומר הראשון שתלד יוקם ט זרעלמת כי ככר יתמהו לו
כמו שאמר על חת המואביה שילדות לנועז כן ילד כן לנעמי
כאלו היתות מבנה שהוא הבעל הראשון לחת אך ימרא בשמו
להתיחס לו למשפחה הלא הראה שיועדה שכיאה! ער תמר היה

כמו היבום ולא נתיחמ הבנים לער וימן לא נקראו בשמם לפי
שאסר אשר תלד למדנו שאס אינה ראויה לילד לא ינהג כה זח
הדין וכן אם הוא אינו ראוי לרלידכי לאיתקשיאם' בוכשייכם
אותה והיה הבכור אשד תלד ׳ ולא ♦מחה שמו מישראל ׳ וזה נש
כן מרח שאם היה סריס אינו נוהג מ זה הדין שהרי אין יבומו
כלי אל שלא ימהר ,שמ מישראל שהרי אי אפשר לו להוליד ׳
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לטזיד הוא“ .וכי האי גונא איכא בתלמוד
קושי׳ סתמא אליבא דהד כי ההיא דבריש פ׳
האשד ,שנתארמלה"• ולים׳ רוב נשים בתולות
נשאות דפרכי׳ אליבא דמ״ד הולכין בממון אחר,
הרוב.
טצא פרט לטצוי .איכא דקשיא ליה י«
דהכא אסיקנא דמצא פרט למצוי -ובם׳ אלו הן
הנחנקין <« קס״ד למימר כי ימצא איש גונב נפש
פרט למצוי ואיפרך התם ,אלמא לא דרשי׳
פרט למצוי .ואיכא דבעי למימר שאני כי ימצא
מומצא ,ולאו מילתא היא ,אלא מיהו [משמעתין]
ליכא לאקשויי ,דד,א לא וריש ומצא אלא משום
והשיגה ידו דהוא עניינא דקרא ,ומיהא היכא
דענייניה דקרא לא משתמע למדרש מיניה כלום
ליכא ראיה מיניה אי דרשי׳ אי לא ,אלא הא
קשיא דאמרי׳ בפרק עגלה ערופה •« היתד .עיר
הסמוכה לספר לא היו מודדין ,מ״ט דכחיב כי
ימצא חלל פרט למצוי ,אלמא דרשי׳ הכי .ואיכא
למימר הכא כתיב כי ימצא ובעית למדרש פרט
למצוי בידו דהיינו דרדקי דבי רב ,ולא דרשי׳
כי ד,ך דרשא ,דר,א כי כתיב כי ימצא ,לאו
אבידו כתיב אלא אגונב ,וכן נמי בכי ימצא
איש שוכב עם אשה וגו׳ ,ליכא למדרש פרט
לנמצא עומד ומתייחד עמד,ן בגון של בית פלוני,
דכי כתיב ימצא אשוכב כתיב .וכבר אמרי׳

בשמעתי׳ דלא דרשינן הך דרשא אא״ב ה1א
מעניינית דקרא -ואי לאו הכי לא ,והתם לאו
מענייני׳ דקרא הוא ולא מפשטיה ,אבל התם
"כתיב כי ימצא חלל פרט לנמצא חלל כל היום,
כגון עיר הסמוכה לספר .ועוד דהתם מענייגיה
דקרא מפורש הוא דכתיב לא נודע מי הכהו,
והרי כאן חזקה שגוים הכוהו ואין מודדין אע״פ
שאינו ידוע בודאי ,כעין ידוע הוא ,וממעט מכי
ימצא.
הא דתנן יצא אב הטבה את בנו .קשה
לי טעמא הוא משום דמצוה הוא דעביד הא לאו
הכי גלי ,והא שוגג קרוב למזיד הוא ,כדמקשי׳
בפ׳ המניח [את הכד]’י גבי הוסיפו לו אחת
יתירה" .ואיכא למימר שאני התם כיון דלא
ד",ל לממחייה [לו טפי] מזיד הוא בהכאה
להזיקו ,ד*,ל לאסוקי אדעתיה ולמרמא אנפשיה
דמיית בחדא» .אבל הכא כיון דברשות הוא
מכה אותו ,לא ה״ל לאסוקי אדעתיה ,דודאי
כשמכה אותו ליסרו שוגג הוא במיתתו".
ושליח ב״ד [משמע] דלאו משום מצוד ,פטור,
אלא משום שכיון שאמדוהו אנוס הוא » .ואע״ג
דקתני לי׳ בהדי הנך לא דמו להו ,תדע דהא
אמרי׳ בגמרא התם אע״׳ג דגמיר מצוה קא
עביד ,דכתיב ייסר בנך ,ולא [מקשי׳ משליח
ב״ד דאלו לא עבר לאו מצוה ,ונימא דהשתא

לל״ק דריב״ח דפוטר בננזם ברשות ,וכ״כ התום׳
כב״ב שם סד׳׳ד ,פיתיני ונולד .סוגיא דמגות סמיך
אר.א דפסריגן קרוב לפזיו ולא אתיא סוגיין כפאן
דמתני דחייב .ודברי הרמב״ם שפסק בפ*ו מהל׳ רוצח
הי״א תכנס ברשות הרי זה גולה והיינו דס״ל כל*ב
דאפילו קרוב לפויד גולה לכאורה סותר למה שב׳
שם בה״ו דבזורק אבן לרה״ר ה״ז קרוב למזיר ואינו
גולה ורק בסותר לאשפה בלילה גולה .וזה צ״ע כיון
שפסק בב״ק כל״ב א־כ לא הו״ל להעמיד משוה דידן
דוקא בסוחר לאשפה .וצ״ל דהרמב״ם פליג אתוס׳
וארבנו וסבר דאפילו לל״ב לא הורינן מסברא דקרוב
למויד אינו גולה וגם להאי לישנא צריו להעמיד
הפשנה בסותר לאשפה ,אלא דר,אי לישנא ם־־ל דנכנם
 •36כתובות
ברשות לא הוי קרוב למזיד ולכן גולה.
סז ,א ,פיהו עיי׳ש נתוס׳ ישנים וראשונים והתם
 38סנהדרין
 37עי׳ ריטב״א.
פריך אליבא דכו״ע.
 40לב,
 39סוטה מה ,ב.
פו ,א ,ועי׳ תום׳ שם.
 41לכאורה היה רננו יכול להקשות יותר על
ב.
מד ,דאיתא בסמוך בע־ב האב גולה ע״י הבן דמוקי
לה במכהו ע״ט ליסרו שלא במקום מצוה .וקשה כיון
דכל הכאה ולאו מצוה הוה קרוב לפזיד אמאי נולה.

ויתר מכן ,דלקושית רבנו אפשר לתרץ דיש נפ׳־מ אם
הוא פסור פגזה־כ מכלל גלות ,או דא״א להתכפר
בגלות כיון שהוא קרוב לפזיז־ ,והוא לענין גואל הדם
שהרגו והדבר .פוסקים ס׳־ל דבקרוב למזיר אם הרגו
גוה״ו סטור ,משא*כ אם פסרו התורה מגלות כדר,נא
במקום מצוה אין גור",ו יכול להרגו .מיהו בתי׳ הכל
 42נראה בביאור כוונת חי׳ רבנו.
מיושב.
והתם כיון ואמדוהו לקבל בך וכך ,הו׳יל לעיוני והיי
אמדוהו שאינו יכול לקבל יותר ,וכלפה שמוסיף
אפשר שיבא להרגו ,אבל בסתם מכה אין זה גור קרוב
 43והוי שוגג ,ום־פ
למזיד לענין הריגה.
פטור מגויר*,כ ,וכל והוי הכאה מצוה אינו בכלל
 44הנה בדין שליח ב״ד איכא
החיוב דמקלס.
ג׳ דינים ,דאם הכהו מלקות ומת בת־ך הטנין פטור
והיינו מתניתין והכא ,ולפי .רש־י נסי מתני׳ דלקמן
כב ,ב ,ואם מת תחת ידו פטור .ובזה איכא ב׳ סברות,
וכתבם רבנו ,או ופטור כיון שאמדוהו הוי אנוס או
משום דהוי מצוה .ובתום׳ כתבו מטעם מצוה ,וזה
תלוי אם מלקות הוי כעין כפרה ,ואין ע-ז תלות חן
מצוה ,או וכיון דיש חיוב של והכהו ,הוי מצוה.
והרמב״ם בפ״ו מרוצח פי׳ כאן ושליח ב״ד הסכר.
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חידושי הרמב״ן

נפי לאו מצוד ,» ,א*נ איכא למימר שליח ב״ד
כיון] •» שעבר מצוה הוא להכותו ,שהרי מצות
עשה מפורש הוא בתורה והכהו [אבל התם
לא אפרה תורה הכה] ולא חטוב ,ואי משום
מצות חטיבה ״ א) אץ זו מצוה «> ס .הא דמקשינן
אמתני׳ [והא אם׳ יצא האב המכה את בנו
ומפרקי׳ דגמיר כו׳» ,משום דלא ס״ד לאוקוט׳
למתני׳ בשהרג שלא מדעת הכאה ,כגון שהיה
יורד בסולם ונפל עליו והרגו ,דא-כ פשיטא
מ״ש אב מאחר ־« ,אלא ודאי במכה ,ואמאי]
והא אמרת יצא האב המכר -ודמקשי׳ גמי והא
אסרת אע״ג דגמיר מצו׳ קא עביד ,משום דקרא
אמרי׳ יסר בנך ויניחך ,דאי מפירוקא דרבא הא
הדר ביד-

ה״ג ביון דאם מצא חטוב אינו חוטב
לאו טצוה ה״נ לאו טצוה .ופרש״י ז״ל
השתא גמי כי לא מצא חטוב אין חטיבה מצור.
וא״כ הל״ל כיון דאם מצא חטוב לאו מצור,
השתא גפי לאו מצוה ,או שיאמר כיון דאם מצא
חטוב אינו חוטב נ) לאו מצור .ותו לא ,שאין הלשון

ס

הזה נופל על הפירוש הזה .אלא ד",ק כיון שאם
מצא חטוב אינו צריך לחטוב חטיבה אינה מצוד"
ד,״נ גביה גלות בדבר שאינו של מצוד ,ד) עסקינן
וה״ג מפרשי׳ לקמן גבי חריש.
[ט ,ע״א] הא דתניא לפיכך גוי וגר
שהרגו נהרגין .פרש׳י» ז״ל שאשבע מצות
קאי ,כלומר כיון שנצטוו אשפיכות דמים,
וקי״ל בדידהו אזהרה זו שלהן היד .מיתתן לפי׳
נהרגין אפי׳ בשוגג שאין ב״נ צריכין התראה
כדאמרי׳ בסנהדרין*’ .וכן פירש שם" .ואינו
מחוור בעיני ,שאין הדין נותן להרוג אדם בשוגג
במצוד .”,ודאמרי׳ בסנהדרין” בן נח נהרג
בעד אחד בדיין אחד ושלא בהתראה ,ד*,ל
לאשמועינן רבותא דאפי׳ בשוגג .אלא משמע
שאין בן נח נהרג לעולם בשוגג ,אבל במזיד
בלא התראה נהרג מיהו גבי שפיכות דמים אם
הרג ישראל נהרג שהרי אפילו לישראל לא
ניתנה דמו של הרוג למחילה ,אלא גולה ועומד
בספק מגואל הדם •« ,לפיכך עכו״ם נהרג עליו
לעולם ,אבל קטל בר מיניה לרב חסדא כל

א) 9״ מה טיפז חובה לתביא עצים לנוערכה וכן להדריך את בנו ,ותטילא צריך להכות
הגהות הגרא״ז:
נ) בש״ס הוקף תיבות אינו הוסב והרסב״ן גורס כן ונזקטח
ב} פי׳ דאין ההכאה וההסיבה סצנת.
ולתסוב.
ד) פסק סצ1ה .וכונתו ,דלרט״י פי׳ ה״נ חיינו אס לא סצא תסוב לאו טצוה .והוא ספר® על ר,ך
סוה אפר®*■.
סעסה ®הרג פ״י חזזסיבה•

הנמנע לבא לפניהם בדין ,ובפס׳־ז סהל׳ סנהדרין ר,י*ב
נתב סת תחת ידו ,וסשסע דפפרש דב׳ המשניות הם
ב׳ דינים ,והתם מצד אנוס קאתינן דכיון ואמרוהו
פסור וא׳־צ לקרא ,והבא ספרש בשליח הסנה נע״ד
שנמנה כיון שהנהו מצד שהוא שליח נ*ד ססווי מצד
עשית המצוד .שאינה דו&ד .לחטיבת רשות .ודין ב׳
שאם הוסיף רצועה א׳ םנואר בב״ק שם דדוקא בסעד.
הדיין ואז הוי שוגג ,אבל אם סעד ,מעצמו ה״ז קרוב
למזיו ופסור ,והרמב״ם בהל׳ סנהדרין לא הילק בזה,
ואפשר שספיר ע־מ שכתב לעיל מזה שהדיין מונה
והג׳ אומר לחזן הכד .וע״ז קאי שהוסיף רצועה אחה.
סיהו אפשר ולמסקנא בב״ק שם דרינ״ח קאי ארישא
ורבנו פסק כוותיר" אפילו בקרוב לפויד כי ה״ג גולה,
ובהשגות הראב״ד בהל׳ רוצת שם כהב דשלית ב׳ץ־
והכא בהלקה יוהד מסר .שאסרוהו ב-ד ומה החח
ידו ,וזה חמוד ,והא פסור מטעם דהוי קרוב למזיו,
ובתוי״ס ועוד כתבו להקו בדבריו שהוא מלקה מה
שאמרוהו ,ועי׳ הת״ס או״ח סי ,קעז ועוד ,ואפשר
המיידי דאטדוהו לב׳ דאין גוהנין לו רק משולשים
 45בתום׳
והיינו י״ח ובזה אינו קרוב לםזיד.
 46הוספתי ע״ם
ד״ה אע״ג הקשו בו ע״ש.
 47עי׳
הנד וכי•□ ובן המרובעים בסמוך.

 48סי׳ דאין גוף ההכאה
הערת הנרא״ז.
 50וכ*כ
 49לקמן עמוד .3
וההסיבה מצוד..
 52נו,
 51ד״ד ,לפיכך.
התום׳ ר״ה והא אמרת.
 53עי׳ רש־י ו״ה אזהרה .ועי׳ יד רמ״ה
א.
 54נ״ה גם
שם ,ולח״מ רפ״י מהל׳ מלכים.
 55נז ,ב.
בכחה״י ,ואולי יש לתקן :בשוגג כטויד.
 56רננו פליג על רש״י וסבר ואכל ז׳ מצות דב״ג
נהרג בשוגג ,דור .קשה ואינו נענש רק במזיד .מיהו
גם רננו מורה ובשפיכות דמים אם הרג לישראל
אפילו בשוגג נהרג ,דר,א גם בישראל שהרג ישראל
עומד בסשק מיתה כשגולת אם תא חוץ לתהומו.
וצריך ביאור ואם רבנו מורה דסש״ד נהרג אפילו
בשוגג [וזד ,מוכרח בסוגיא] א״כ מ״ש בשאר ז׳
מצוות .ונראה וו־ש״י ורבנו סליגי בעיקר היסוד,
דרש״י סונר ונם שוגג הוי חוטא ,דאדם מיער לעולם
וכמו שב׳ ברמכ״ם פ-ה מרוצה ובמאירי ,דהוי כזדון.
ואע־פ שלישראל הוקל בשוגג ,מ״ם בגוי הוי דינא
מרון .אבל רבנו סובר דודאי אין לענוש על וזשוגג,
ודין אום מוער לעולם גאטר לענין חיובים ולא לענין
עונשין ,אלא שרבנו סובר דענין תמיהה הוא מגדר
כפרה ולא מגדו העונש שלא ניתן דמו של הנרצה
למהילה אלא נדם שופכו ,וכמו שבישראל הוי מתוייב
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שו״ת הרשב״א חלק א סימן תרטז

עוד אמרת אף על גב דשבועת בטוי חלה על דברי סופרים מכל מקום היאך חלה על חצי שיעור וכבר פסקנו שהוא מן
התורה?
תשובה לא ירדתי לסוף דעתך במה שאמרת דאפי׳ למאי דקימא לן חצי שיעור דאורייתא שבועה חלה עליה .וההפך
בגמרא (שבועות פ״ג דף כ״א) גבי ההיא דאכל נבילות טריפות דמוקי׳ לה ריש לקיש בחצי שיעור ורבי יוחנן בכולל.
ולא מוקי לה בחצי שיעור משום דקסבר חצי שיעור דאורייתא ואין שבועה חלה עליה .ושמא הביאך לזה מה שהקשו
בגמרא בשלמא לרבי יוחנן לא אמר כריש לקיש דמוקי לה ככולי עלמא .דאלמא אי לאו האי טעמא הוה מוקי לה בחצי
שיעור וכריש לקיש .וליתא .דלרבי יוחנן אין שבועה חלה על חצי שיעור ואף על גב דליכא לא קרבן ולא מלקות
כדאמרי׳ פרק בתרא דיומא (דף ע״ד ב׳) מודה רב בחצי שיעור .ואם איתא דאית בה אפילו איסור דרבנן איך שבועה
חלה עליו? ואסיקנא התם כיון דאית לה היתר מדאורייתא מחייב עלה קרבן שבועה דאלמא כל דלית לה היתר מדאור׳
מושבע ועומד מהר סיני .והכא הדא /חדא /מתרי טעמי נקט .אי נמי הא דקאמר בשלמא לרבי יוחנן לאו דוקא רבי יוחנן
אלא רבי יוחנן ורב ושמואל דכולהו אוקמוה בכולל ולא בחצי שיעור .אלא נקט רבי יוחנן משום דהוא בר פלוגתיה
דריש לקיש ורב ושמואל לאשמועי׳ דמיירי בחצי שיעור אי דאורייתא אי דרבנן ולפיכך נקט האי טעמא דסליק לכולהו.
ועוד נראה לי דהתם ה״?ן בשלמא לרבי יוחנן דאפילו דסבירא ליה חצי שיעור דאורייתא מכל מקום טפי עדיף
_לאוקומידנככול2עלמא^ ודקא קשיא לך הא דתניא פרק שבועות שתים בתרא (דף כ״ז) יכול”נשבע להרע לעצמו ולא'
הרע יהא פטור? תלמוד לומר להרע או להיטיב .והא חובל בעצמו דאורייתא הוא כדאיתא פרק החובל (דף צ״א ב׳)?
וסבירא לך דנשבע להרע לעצמו היינו שנשבע לחבול לעצמו מדאמר הרע׳ דאחרים היכי דמיא אכה את פלוני ואפצע
את מוחו .לא היא דנשבע להרע לעצמו היינו נשבע שלא יאכל .ותדע לך מדקבעי הרעה דאחרים היכי דמיא .ומאי
דקאמרינן כל להרע לעצמו אלא דמשום דלעצמו ליכא אלא נשבע שלא יאכל.
** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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שו׳׳ת הרשב״א חלק ז סימן תעז
בעל המכה את אשתו בכל יום עד שהצריכה לצאת מביתו והלכה לבית אביה הודיענו מה דינו:

תשובה אין לבעל להכות את אשתו דלתיים נתנה לא לצער ואדרבא צריך לכבדה יותר מגופו ובית דין שואלין וחוקרין
מי הוא הגורם ואם הוא מכה אותה ומצערה שלא בדין והוא /והיא /בורחת הדין עמה שאין אדם דר עם נחש בכפיס׳
אחת .זכר לדבר הגר .ואם היא הגורמת שמקללתו חנם הדין עמו שהמקללת בעלה בפניו יוצאה בלא כתובה .ומכל
מקום אם הדבר מסופק לב״ד מי הגורם או אפי׳ הגיעו לדבר ברור איני רואה שיהיו ב״ד יכולין להשביעו שלא לעשות
כן אלא גוערין בו ומיסרין אותו ומודיעין אותו שאם יכה שלא כדין שהוא חייב להוציא וליתן כתובה שאפי׳ על שאר
הדברים שאין לה כל כך צער כגון שמדירה שלא תלך לבית אביה או לבית האבל ולבית המשתה או אפי׳ שלא תשאיל
נפה וכברה לחברותיה או שלא תשאל מהם הוא מוציא ויתן כתובה כל שכן במכה ופוצע ומצערה בגופה .וקרוב הדבר
בעיני שאם דבר ידוע הוא שהוא מכה אותה שלא כדרך בנות ישראל ההגונות ר״ל שמתמיד להכותה שאינו נאמן לטעון
שהיא הגורמת שמקללתו בפניו דלאו כל כמיניה לאחזוקה בפרוצה .וכענין שאמרו בפרק המדיר על מנת שלא תלכי
לבית המשתה יוציא ויתן כתובה מפני שנועל בפניה ואם היה טוען משום דבר אחר רשאי ואמרי עלה בגמ׳ מאי דבר
אחר אמר ר׳ יהודה אמר שמואל מחמת בני אדם הפרוצין המצויין שם אמר רב אשי לא שנו אלא דאיתחזק אבל לא
איתחזק לאו כל כמיניה לאחזוקי אינשי בפריצי עכ״ל .ור׳ יוסף אביתורי השיב על זה ובאר עוד שמשרין אותה עמו על
ידי נאמן ואם שנה באולתו תצא בכתובה ואם אמרה היא איני רוצה לשהות עמו על ידי נאמן משפטה כדין מורדת
ונוטלת נדוניתה והולכת ואעפ״י שנמצא דבר אמת שהכה אותה פעם אחר פעם אין כופין הבעל ליתן גט ולגבותה
כתובתה עד שידרו אותו ב״ד וזקני הקהל ויאמרו לו הוי יודע שמקויים עליך בשטר כתובה שתכבדנה ותזוננה כדכת׳
בכתובה ואנא אפלח ואוקיר וכו׳ וכשמקבל עליו התראה ומשרין אותה על ידי נאמן אם יעיד אותו נאמן ששנה באולתי
/באולתו /מגבין לה כתובתה:
** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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עוד שאלת .כי נער וזקן היתה מריבה ביניהם והזקן חרף הנער וקם איש אחד ויכה את הזקן אבל הזקן לא קם ולא זע
מאותה הכאה ,וקם הנער ואחז בטלית שבצואר הזקן וחנקו וכשיצא מתחת ידו נפל לאחריו והיה איש אחד אחריו ואחז
בו ולא הניחו ליפול לארץ והקימוהו לילך לבית והוליכוהו יד ורגל ונפל למשכב ולא דבר דבר כי נאלם ולא יכול לדבר
ואח״כ חזר לו דבורו אבל אינו יכול להזיז יד ורגל ,ושאלת מה שורת הדין בזה.
תשובה .דע כי דייני חוצה לארץ אינם דנים ולא גובים נזקי אדם באדם ,שאין דנים בדבר זה אלא ב״ד סמוך איש מפי
איש עד מרע״ה .אבל רבותינו ז״ל הגאונים כשראו שיגיע מזה נזק גדול גדרו גדר בדבר שמנדין את העושה זאת עד
שיפייס את חבירו ויהיו שמים בלבם כך וכך הוא חייב וכשהיו רואים שהמזיק נותן מה ששמו הם בלבבם או קרוב ממנו
היו אומרין לבעל דינו טול מה שנתן לך ואם לאו נתירנו מהנדוי .אמנם הרמב״ם ז״ל כתב בשמן של הגאונים ז״ל
בהלכות סנהדרין ששבת ורפוי ,כלומר מה שמבטלין ממלאכתן ומה שנותן לרפואתו וקנית התרופות ,שגובין אותו דייני
חוצה לארץ .ואעפ״י שהרא״ש ז״ל חולק עליו ,אבל כדברי הרמב״ם ז״ל והגאונים ז״ל ראוי להורות ,וכ״ש במקומות
שנוהגים להתנהג על פי הרמב״ם ז״ל .על כן זה הנער חבל בזה הזקן בחמשה דברים ,והם נזק ובושת וצער ושבת ורפוי,
נזק הוא בטול ידו ורגלו ,בושת הוא שמביישו בפני הכל לאחוז בצוארו ,צער הוא החניקה שחנקו ,שבת הוא בטול
מלאכתו ,רפוי הוא שכר הרופא ודמי התרופות ,בשלשה מהם אין גובין ממנו ממון בזמן הזה אבל מנדין אותו עד
שיפייס את חבירו ,ובשתים מהם והם השבת והרפוי אפשר שהוא חייב ממון כפי סברת הגאונים ז״ל והרמב״ם ז״ל.
י^ולענין מה שנסתפקתם אם מהחניקה שחנקו קרה לו זה או מקרה קרה לו בזה ,אני אומר שהדבר תלוי בצואר העדים,
שאם הם אומרין שהחניקה היתה חזקה עם שהוא זקן וכמעט מזה היה אפשר שיקרו לו מקרים כאלו חייב לשלם ,לפי
שכבר נפסקה ההלכה בפרק החובל שהניזקין צריכין אומד כמו המיתה ,כלומר כשם שאומדין לענין המיתה מי שהכה
את חבירו באבן או באגרוף אם הוא אבן שיש בו [כדי] להמית או במקום שיכול להמית ,כגון אם הכהו על צפור לבבו
אפילו באבן קטנה יכול להמית ואם על גבו עד שתהיה האבן גדולה כדי להמית בה ,כן הדבר בניזקין שצריך אומד .על
כן כפי האומד אם זה חנק אותו והנער חזק והנחנק זקן ,וכ״ש אם אחז בערפו שמשם חוט השדרה יוצא ממנו מתפשטת
התנועה בכל הגוף חייב לשלם שבת ורפוי ,ואם לאו אין עליו אלא עונש השלשה הראשונים שהם נזק בושת צער ,וכבר
כתבתי שאין גובין אותן דייני חוצה לארץ אבל מנדין אותו עד שיפייסנו ג״כ ,ואם כן טוב הדבר שיעשו פשרה ומשפט
שלום ,וכל שכן אם אין שם חיוב ממון ואפילו נתברר האומד ,שהרי הוא זקן וכבר היה בטל ממלאכתו ואין עליו שבת,
וכ״ש שאין צרי באלמדי״ה ורופא אין שם ,א״כ כיון שאין שם חיוב ממון וחזר הדבר לענין הנדוי צריך לנדות וזה וזה,
והנה מה טוב ומה נעים לעשות ביניהם שלום ויצאו דברנו בשלום.
מכל מקום ראוי הוא הנער לגערה ולנזיפה ,ואם יש לו מעות והזקן עני טוב הוא שיפייסנו בקצת מעות כפי ראות
טוביכם ,וייטב ה׳ לטובים ולישרים ,ויסייענו לשפוט בני אדם במישרים ,כדרכן של דיינים הכשרים והישרים .נאמנכם
שלמה ן׳ הרב ר׳ שמעון נ״ן בן החכם ר׳ צמח זלה״ה.
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שבועות דף כ״א ע״ב

להאכילו לכלב של הפקר כי גורם שהחמץ יהיה
נאכל .ויתכן שזה שורש דינו של הרמב״ם שאסור
לאכול המץ כל שהוא ,שכן דוקא כשהאיסור הוא
איסור אכילת גברא יש שיעור כזית ,ואילו חמץ יש
בו גזה״כ של "לא יאכל" דהיינו איסור בחפצא של
החמץ שלא יהיה נאכל ועוברים על הלאו באכילת
משהו .וטיב איסורו דומה איפוא למצות אכילת
קדשים שאין חיוב על כל כהן לאכול כזית אלא
שכזית מהקרבן יהיה נאכל ,ולכך מצטרפות הרבה
אכילות כל שהן לשיעור כזית (עיין לעיל אות א׳);
בחמץ יש איסור בנוגע לחפצא של החמץ שלא יהיה
נאכל ולכן אסור לאכול כל שהוא ממנו.
כבר הוזכר למעלה (באות א׳> שבקרבנות יש
קיום אכילה בפחות מכזית והוא משום שקיום האכילה
חל בחפצא של הקרבן שיהיה נאכל ואינה מצות גברא
שתלזיה באכילת כזית .אולם הרמב״ם כתב בנוגע
לק״פ (פ״ח מהל׳ ק״פ הל״ג) וו״ל ואם לא אכל אלא
כזית יצא ידי חובתו ,עכ״ל .בטעם שיעור אכילת כזית
נראה לומר שבפסח יש שתי מצוות אכילה :א) מצוה
אחת של אכילת קדשים כבשאר קרבנות .במצוה זו
אין שיעור כזית מעכב שכן המצוה מתקיימת
שהחפצא של קרבן הפסח נאכל ולשם כך אין צורך
שהגברא יאכל כזית אלא שהקרבן יהיה נאכל בזמנו
ולא יותירו ממנו :ב) מצוה של אכילת פסח המוטלת
על קרקפתא דגברא .חובה זו דומה למצוות אכילות
מצה ומרור המחייבות את הגברא לאכול כזית .כן הוא
בפסח .כשהרמב״ם מצריך כזית באכילת ק״פ הוא
מתייחס למצוה השניה המוטלת על גוף הגברא.

לפי״ז מסתבר שביחס לאכילה יותר מכזיח
ניתן לחלק בין מצות אכילת מצה לבין מצות אכילת
פסח .במצה לפום ריהטא ליכא מצוה מדאורייתא
לאכול יותר מכזית ,ואילו בפסח מקיים האוכל מצוה
בכל מה שאוכל .ההבדל פשוט .במצה המצוה היא
חובת גברא בלבד ומשאכל כזית יצא ידי חובתו .ברם
בפסח הרי קיימת גם מצוה המהוה קיום בחפצא של
קדשים שיהא נאכל ,והמצוה איפוא מתקיימת בכל
חלק של הקרבן שנאכל ואפילו יותר מכנית.
אכן מפורסם שהגר״א זצוק״ל (עי׳ מעשה רב

ד'

איורים

לז

הל׳ פסח אות קפ״ה) סבר שיש קיום אכילת מצה כל
שבעה וכפי שכתוב שבעת ימים תאכל מצות אלא
שבליל הראשון חובה ובשאר הימים המצוה רשות
כעין מצות אכילה בסוכה כל ז׳ 47.אולם דומה
שלרמב״ם יש שיטה שלישית בנדון זה שכן כתב
(בפ״ו מהל׳ חו״מ הל״א) וז״ל מצות עשה מן התורה
®®"לאכול מצה בליל חמשה עשר שנא׳ בערב תאכלו
מצות בכל מקום ובכל זמן ולא תלה אכילה זו בקרבן
הפסח אלא זו מצוה בפני עצמה ומצותה כל הלילה
אבל בשאר הרגל מצה רשות רצה אוכל מצה רצה
אוכל אורז או דוחן או קליות או פירות אבל בליל
חמשה עשר בלבד חובה ומשאכל כזית יצא ידי
חובתו ,עכ״ל .משמע שלפי הרמב״ם ליכא קיום מצות
מצה כלל בשאר ימי הפסח כי אכילתה שוה לאכילת
אורו ודוחן קליות ופירות .אמנם בליל הראשון אף
שיצא ידי חובתו באכילת כזית ,עכ״ו יש קיום מצוה
כשאוכל יותר מבוית ,ודו״ק היטב בלשונות "ומצותה
כל הלילה"" ,ומשאכל כזית יצא ידי חובתו" 48.ועיין
בהגדת הנצי״ב (בפי׳ אמרי שפר) שגם הוא כתב כך
אלא שהנצי״ב דימה אכילת מצה לאכילת קרבן פסח.
אך נראה שלמרות שמשמעות הרמב״ם שבשתיהן יש
קיום באכילה יותר מכנית ,אין להשוות אכילת מצה
לקרבן כי במצה קיום האכילה מהוה דוקא קיום גברא
ואילו בקרבן פסח הקיום הוא אף בחפצא וכנ״ל.
ד

כבר בארנו שלדעת הרמב״ם חלה שבועה לאכול
ח״ש איסור משום שאין בח״ש שם איסור מסוים
מדאוריי׳ אלא איסור כללי בעלמא הוא .דין דומה
נמצא באיסור החובל בעצמו .הרמב״ם פוסק בפ״ה
מהל׳ שבועות הל׳ י״ז וז״ל הנשבע להרע לעצמו
כגון שנשבע שיחבול בעצמו אף על פי שאינו רשאי
שבועה חלה עליו ואם לא הרע לעצמו חייב משום

 47עיין בשדי חמד מערכת אכילה ז׳.

 48עי־ בגבורות ד־ למהר״ל מפראג פי״ח.
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שבועת בטוי עכ״ל( ,עיי״ש ברדב״ו ובל״מ פ״ג מהל׳
דעות הל״א) .והרי החובל בעצמו עובר על איסור
דאורייתא (כדאיתא בב״ק (צא ):וכפי שפסק הרמב״ם
בפ״ה מהל׳ חובל ומזיק הל״א) ויפלא איפוא למה
תחול שבועת בטוי לבטל איסור זה שהוא מה״ת.
ועיין בסוגיא בב״ק (צא ):שאיסור חובל בעצמו
אינו נכלל בלאו של חבלה  -הלאו דלא יוסיף  -אלא
הוא נלמד מפסוקים אחרים " -ואך את דמכם
לנפשותיכם אדרש"" ,בל תשחית"" ,וכפר עליו מאשר
חטא על הנפש" ,עיי״ש .עקב כך נראה שאף שחובל
בעצמו איסור מדאורייתא הוא ,בכל זאת אינו אותו
שם איסור של חבלה  -אלא איסור כללי בעלמא הוא
בלי שם מסוים .ובכן דומה לאיסור חצי שיעור ,שחלה
שבועה לבטלו .הרמב״ם כתב (פ״ה מהל׳ חובל ומזיק
הל״א) וז״ל אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין
בחבירו .ולא החובל בלבד אלא כל המכה אדם כשר
מישראל בין קטן בין גדול בין איש בין אשה דרך
נציון (ס״א בזיון) הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר לא
יוסיף להכותו כו׳ ,עכ״ל .הנה מבואר ברמב״ם שהלאו
דלא יוסיף חל דוקא בהכאה דרך נציון או בזיון,
ואילו בחובל בעצמו הגם שההכאה אינה דרך נציון
ובזיון עכ״ז אסור שכן אינו נכלל באיסור לאו דחבלה
אלא הוא מהוה איסור בעלמא כאיסור של חצי שיעור
ולפיכך חלה שבועת בטוי לקיימו או לבטלו49 .
ח

יש לחקור בדין הנשבע שלא אוכל ואכל
כמתעסק האם חייב הוא או פטור? הלכה פסוקה
בכהת״ב שהמתעסק פטור חוץ מהמתעסק בחלבים
ובעריות שחייב שכן נהנה (עיין סנהדרין (סב):
וברמב״ם פ״ב מהל׳ שגגות הל״ז) .ויתכן שדין זה
תלוי כהגדרת האיסור ,שדוקא כשיסוד האיסור מהווה
הנאה חייב המתעסק .לכן אם נניח שמי שנשבע שלא

שיעורים

אוכל נאסר בחלות שם איסור של אכילה והנאה חייב
המתעסק ,אבל אם ננקוט שעצם האיסור מהווה איסור
בעלמא שלא לשקר בשבועה המתעסק פטור וכמו
בשאר איסורי התורה .ויוצא איפוא שדין המתעסק
בשבועת לא אוכל תלוי במחלוקת בין ר״ע והחכמים
כנ״ל .ברם יתכן שגדר "שכן נהנה" היינו אכילה והנאה
בפועל ולא בחלות האיסור ,ועקב כך הנשבע שלא
אוכל ומתעסק באכילה חייב לכ״ע .ואמנם התום׳
בסנהדרין (סב ):ד״ה להגביה העלו בתירוץ אחד
שהמחלל שבת באופן של הנאה ומתעסק לא מיפטר
משום מתעסק שפטור בכהת״ב ע״פ גזה״ב "אשר חטא
בה -פרט למתעסק" ,אלא מטעם מלאכת מחשבת.
חזינן שגם מחמת הנאה בפועל נכלל הוא בגדר "שכן
נהנה" שהרי איסור שבת אינו איסור הנאה ועכ״ז חל
דין "שכן נהנה" לחייבו אלמלא טעם מלאכת
מחשבת’0.

ספק דומה נמצא בנוגע לשליח לדבר עבירה.
אף ששיטת ב״ש היא שיש שליח לדבר עבירה
(קידושין מג ,).מודים הם באומר לשלוחו צא בעול
את הערוה או אכול את החלב שהמשלח פטור  -שלא
מצינו בכהת״כ זה נהנה וזה מתחייב .והביאו התום־
שם (ד״ה שלא מצינו כו׳) שהר״י היה מסופק באומר
לשליח הושט ידך לכד של שמן קדש ותהנה מן
הסיכה אם מתחייב המשלח או לא .אמנם במעילה
דעלמא אליבא דכ״ע יש שליח לדבר עבירה ,אך יתכן
שדין זה רק במעילה של הוצאה מרשות הקדש ולא
'במעילה של הנאה מהקדש כי זה נהנה וזה מתחייב
לא אמרי׳ .וביאר הגר״ח זצוק״ל שספקו של הר״י
מתיחס לעיקר דין המעילה של הנאה .י״ל שהנאה
עצמה היא המחייבת מעילה ואין בה איפוא דין שליח
כי כשהמחייב הוא ההנאה חל הכלל "זה נהנה 50
ווה
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סוכה דף צ״ד ,ובקובץ שיעורים למס׳ פסחים סי׳ ק״ז ,וכן להלן
ויוצא איפוא אליבא דיסוד של הגר״מ זצ״ל בביאור

(בו ).בדין העלם חפץ במי שנשבע שלא יאכל חטין ועלתה

דין לאו שבכללות שחלה שבועה לבטל לאו שבכללות ,עיין

בידו חטין וכסבור של שעורין שלכאורה מתעסק בשבועה של

בעני! לאו שבכללות ,וצ״ע בזה.

אכילה.וצ״ע.
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(0

בוז

רקח

הלכות

תשובה

להשיב הגוילה כולה או הגניבה והריבית ויבקש סמנו מהילה וילקה «ל לאו וימע״ז!1
ויתוודה וישמר שלא יקבל פקדונות ולא לילו על ממון הכירו .כי גזל נפשו של אדם
הומדתו ע״כ יתרחק מהן ויעשה ג״ח בין בגופו ביו בממונו ויותר ממה שיש לו ואם
החזיר הריבית וילק׳ ויתודה ויתענה וישמור עצמו מכל מיני ריבית ומאבק ריבית.
ומריבית דברים ואם היה יכול להתפרנס בלא ריבית אפי׳ מן הא״י לא יקח שנה אחת
ולא ישב במקו׳ שמדברים ענייני ריבית כי המלוח בריבית אינו חי לעתיד כדאמר
בתנחומא אם כסף תלוה את עמי .ואט׳ בם׳ איזהו נשך (ד׳ עא) בעלי ריבית מתמוטטין
על כן מכל הערמת ריבית לא יהא עסק וישוב בתשובה^ .ז^חביתע^י^י^ימש
ממנו מחילה ואחר כך יתוודה שחטא והכהו ויתענה ולא יעשה עוד .ויתחרט על פשעיו
ולא יגביה ידו על חבירו עוד כי נקרא רשע ויאמר לרשע למה תכה רעך רב הונא ק?
ידא כדאמר בסנהדרין בפ״ד מיתו׳ (ד׳ נח) הסוטר לועו של חבירו כאלו סוטר כנגד•
השכינה המגביה ידו על חבירו אע״פ שלא הכהו נקרא רשע ונקרא חוטא רב הונא אמר
תקצץ ידו ואם הכהו אע״ם שאין דנין בבבל כדאמרינן בפרק החובל (דף פא) טוב שיתן
ג
לו את ממונו וגם ירצה אותו לבקש מחילה ולוקה כי עבר על לאו סן יוסיף להכותו
ויתענה (ואם ביישו בדברים עבר על לאו לא תונו איש את עמיתו היה בעל תשובה לא
יאמר לו זכור מעשיו הראשוני׳ כדאמרינן בבבא מציעא בס׳ הזהב (ד׳ נח) יש אונאה
בדברי ,גדול אונאת דברים מאונאת ממון שזה נאמר בו■ ויראת מאלהיד ועוד זה בגופו
וזה בממונו זה ניתן להישבון וזה לא ניתן להישבון כל המלבין פני חברו ברבים כאלו
שופד דמים דאזיל סומקא ואתי חיורא המלבין פני חבירו ברבי׳ או מכנה לו שם ואע״ג.
דדש ביה אין מעלין אותו מגיהג׳ שערי אונאת דברים לא ננעלו על כן צריד לבקש
מחילה ממנו ויתענה ולוקה ואם יאמר לו למאגה בדברים ישתוק ישמע חרפתו ואיך
משיב ויזהר באונאת אשתו ויכבדנה יותר מגופו והמאנה את הגר עובר בג׳ לאוין בס׳
בתרא דיומא (דף פז) כל המקניט את חבירו אפי׳ בדברים צריך לפייסו ואם ממון יש
לו בידו התר פיסת יד ואם לאו ירבה עליו ריעים ואם מת מביא י׳ בני אדם ומעמידו על
קברו ואף חטאתי לה׳ אלקי ישראל ולפלוני זה שחבלתי בו והמעבי׳ על מדותיו מעבירי*
לו על כל פשעיו:

ענייני תשובה וודויין
יז ביומא בס׳ אמר להם הממונה (ד׳ לו) נו) והתודה עליו את כל עונות בני ישראל
כיצד מתודה אף חטאתי עויתי פשעתי אמר רבה בר שמואל הלכה כדברי־
חכמים חטא זו שגגה י) ונפש כי תחטא בשגגה עון זה זדון ונהנה כגון ניאוף או אכל
איסור דכה״א יא) הכרת חכרת הנפש ההיא עונה בה .פשע זה מרד ואינו נהנה כגון
מוציא בשבת או מבעיר וכה״א יב) מלך מואב פשע בי .יג) ושחט אהרן את פר החטאת
אשר לו וכפר ושחט ביום הכסורים מתודה על הפר פעמים עונו ועון ביתו ועון כהנים־
ועל שעיר המשתלח עון כל ישראל ואמר בס׳ בתרא דיומא (דף סו) ערב יום הכסורים
צריך שיתודה קודם אכילה ושתייה שמא תטרף דעתו עליו ואע״ם שהתוודה בערבית
עם חשיכה יתודה בשחרית בשחרית יתודה במוסף במוסף יתודה במנחה במנחה יתודח
בבעילה וצריך אדם לפרט את החטא עבירות שהתוודה ביום הכיפורים זה אפי׳ לא שגה־
בהם צריך שיתודה ביום הכפורים אחר כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיר דקיימא לך
כר״א בן יעקב דמשנתו קב ונקי וקיימא לן כבר המדורי:
ט .ויקרא סז.

י .במדבר טו.

יא .שם.

י 3מלאכי ב ג

 jpויקרא טז.
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דברים כד כה כי תצא

שז
תפארת צגי
(כ) כי וויזגם זיתך יא תפאר
אחריך .תזיין קיא א וב.
אחריך .שם ב.
(כא> ני תגצד — לא תעולל .פאה
פ״ז סח ,ירוש■ פאה פח ודו.
כי תכצר כרפך לא תעולל אחריך.
חולין קלא א.
אחריך .שם.

בכל מעשה ידיך :ס כי תךזבט' זיתך לא תפאר כ
אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה :כי תבצר כרמךכא
לא תעולל אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה :וזכרת ע
כי־עבד רדת בארץ מצרים על־כן אניכי קצוך לעש"ות
את־הרבר הזה :ס כי־יסיה ריב בין אנשים וננישו• א ה
אונקלום

עוכרי ירך :כ ארי תיחביוט דתך לא תפלי ב1קךך לגיורא ליוקמא
ולאךמלחא יהי :כא ארי תקטוף כו־מך לא העליל ביקרך לניוךא
ליתמא ולארמלתא יהי :כב ותידכר ארי _עכדא וזויחא בארעא ךםצו־ןם
על כן ?לנא ?!פקיד לך למעבד ית פהגמא הדין:
 )-Qא ארי יהי דין בק ןברזיא ויחקךבון לדינא וידינינו-נון
רש״י
ספרי):

(כ) לא תפאר .לא חמול מפארחו ממנו; מכאן שמניח׳[ פאה לאילן (חולין קלא); אחריך .זו שכחה (שס

וספרי);

(כא) לא תעולל .אס מצאח נו עוללות ,לא חקחנה; ואי זו היא עוללות? כל שאין לה לא כחף ולא נטף; יש לה

אחד מהם ,הרי היא לנעל הניח (ספרי); וראיס׳ כתלמוד ירושלמי (סאה פ״ז ה״ג) ,א׳ זו היא כחף? פסיגין זה על גג זה,

נטף — אלו התלויות נשדרה ויורדות:
כה (א־ג) כי

יהיה

ריב ,סופס להיות נגשים אל המשפט; אמור מעמה ,אין שלוס יוצא מחוך מרינה — מ׳ גרס ללוט

פירוש רש״ר חירש

תבואה קצורה שנשכחה בשעת אסיפה אלא גם קמה
שנשכחה בשעת קצירה קרויה שכחה.
לא תשוב לקחתו" :שלפניו אינו שכחה ושל אחריו
שכחה מפני שהוא בבל תשוב״ — מה שאדם הניח לפניו
איננו שכחה אלא רק מה שהניח לאחריו" .זה הכלל :כל
שהוא בבל תשוב — שכחה ,ושאינו בבל תשוב אינה
שכחה״ — רק מה שאדם כבר עבר עליו ,ואם בא ליטלו

עליו לשוב אליו — רק הוא קרוי שכחה (פאה ו ,ה).
לגר וגו׳ יהיה — .ראה פי׳ ויקרא יט ,י.
(כ) כי תחב ט וגר .בספרי אמרו שבימי קדם לא היו
נוהגים צרות עין בזיתים ולא מסקו אותם ביד:
"הראשונים היו חובטין זיתיהן (במקלות) ונוהגים בו עין

שבצמרת אלא מניחים אותו על מנת ליטול אותו לאחר
מכן" .פאר" זה נשאר אפוא באילן מאליו .אולם הואיל

ומניחים אותו מדעת ,אין הוא בגדר שכחה ,וכך נעשה
איסור "לא תפאר" למצות־פאה עצמאית :יש להניח את
הפרי שבראש האמיר שרגילים ליטול אותו לאחרונה.
אולם מאלינו כבר למדנו על ידי כך הלכה נוספת :אל תיטול
אחר כך גם את שאר כל הפרי שעברת עליו באילן והנחת
אותו "אחריך" ,והרי כאן מצות שכחה לאילנות .פירוש
הפסוק :אל תיטול אחר כך את "פאר" הזית אף על פי
שהנחת אותו מדעת ,קל וחומר שלא תיטול פירות אחרים
ששכחת אותם שלא מדעת .וכעין זה בפסוק הבא :לא

תעולל אחריך .איסור בצירת עוללות כבר נתבאר
בספר ויקרא (שם) .עוללות הן גרגרים בודדים שאינם
מגיעים לכדי יצירת אשכולות .בדרך כלל היו בוצרים אותם

יפה".שמא יתבאר על ידי כך האמור במסכת חולין קלא
ע״א ,שם נאמר :לא תפאר אחריך כולל שחי מתנות
— פאה ושכחה" .לא תפאר (פיעל ,כדוגמת "דשן") :שלא

מדעת .נמצא שגם שם נאמרו שני איסורים :עוללות ,וכן

תטול תפארתו ממנו"; אסור ליטול את הפרי שבראש

"אחריך" :שכחה.

״אחריך — זו שכחה"; אסור לאדם ליטול את מה שכבר

(א־ב)

לאחרונה ,אך אין הם בגדר שכחה ,שהרי עברו עליהם

האמיר שהוא פאר האילן ,והרי כאן מצות פאה לאילנות.
עבר עליו והניחו לאחריו .והנה אפשר שאם אין עולים

באילן בסולמות או בדרך טיפוס אלא עומדים בארץ
וחובטים את הפרי ,אין מגיעים בדרך כלל אל הפרי

כ י־ יהי ה ריב .אפשר היה לומר ,שפסוק א
הוא משפט רישא לפסוק ב ,וזה פירוש הפסוקים:

אם שנים מביאים דבר ריב בפני בית דין (פסוק א) והאחד
נידון למלקות (ריש פסוק ב) ,הרי וכו׳; אולם פירוש זה

דברים כה כי תצא

שח

והרשיעו
ושפטום והצדיקו
את־הצריק והרשיעו
והצדיקו את־הצריק
אל־המשפט ושפטום
־המשפט
ב את־הרישע :והיה אם־בץ הבות הרשע והפילו הישיפט

(א) ושפטום .סנהדרין י א.
. - . .
. .
והצדיקו .שם.
והצדיקו וגו׳ והרשיעו את הרשע.
שם ,מכות ב ב.
והצדיקו וגו׳ הרשע וגו׳ .תופס׳
סנהדרין פ״ז ג.
אונקלום
והרשיעו .סנהדרין י א.
(ב) והיה אם כן הכות הרשע.
לאלכןאה
מיב
בר
אם
ויהי
כ
וקבון !ת !באה ויחייבון יח דדיבא:
כתובות לג א ,סו א ,סנהדרין י א,
עא ב ,מכות ב ב ,תוסס׳ סנהדרין פ״ז
נ .הרשע .כתובות לה א ,ב״ק פו ב ,סנהדרין לג ב ,מכות ה א וב ,ירוש׳ תרומות פ״ז ה״א .והפילו .מכות כג א .והפילו השפם .שם כב ב .והפילו
השפם והכהו לפניו .שם יג ב ,תמורה ג ב ,ירוש׳ תרומות פ״ז ה״א .והפילו השפם והכהו לפניו וגו׳ .ירוש׳ מכות פ״ג הי״א .והפילו השפם וגו׳
כמספר .מכות כג א ,ירוש׳ תרומות פ״ז ה״א ,כתובות פ״ג ה״א.
רש״י
לפרוש מן הצדיק?

הוי אומר וו מרינה (כראשית ע — ספרי):

והרשיעו את הרשע.

יכול כל הממס״נץ כדין

לוקין? מלמוד לומר והיה אם בן הכות הרשע — פעמים לוקה ופעמים אינו לוקה; ומי הוא הלוקה? למוד מן הענין ,לא

תחסם שור נדישו (פסוק ד) — לאו שלא ניתק לעשה (עי׳ ספרי ומכות יג):

פירוש

מעורר קושי שקשה ליישבו .רוב דברי ריבות הנידונים בפני
בית דין נוגעים לבעלות על ממון או לחבלות גופניות .בשני

המקרים האלה אין עונש מלקות חל ,אלא נושא התביעה
הוא תשלום כסף או שוה כסף או פיצוי כספי ,וכבר נאמר
בשמות כא ,יה ואילך שגם העונש על חבלות גופניות הוא
ממק; אך אין בכל אלה סיבה למלקות .רק במקרים נדירים
מאד היו בית הדין מחייבים מלקות במשפטים מסוג וה,
כגון אם נזק הפציעה הוא פחות משוה פרוטה שאין בית
הדין נזקקים לו (עי׳ כתובות לב ע״ב) ,או אם משכן שלא

כדין (לעיל כד ,ו) ואין הוא יכול לתקן את החטא על ידי
השבת העבוט (בבא מציעא קטו ע״א; וראה תוספות שם
ד״ה וחייב ולחם משנה לרמב״ם הל׳ מלוה ולוה פ״ג
הל״ב) .אולם קשה להניח שהתורה קשרה את ההלכה על
עונש מלקות למקרים חריגים כה נדירים.

1

והפילו השפט .מלמד שאין מלקי! אוחו לא

ו״ר הירש

הדין בלא כל התחשבות ,וכבר נצטוו על כך פעמים אחדות

(ויקרא יט ,טו; לעיל א ,יז) ,ודין והצדיקו את־
הצדיק כלפי האחד מותנה על ידי דין ו ה ר ש י ע ו את
ה רשע כלפי האחר .ואם יבואו לחוס על הרשע ,כבר
נמצאו פוגעים בזכותו של הצדיק ,ומשום כך חובה על
השופט לפסוק על פי שורת הדין וייקוב הדין את ההר.

שונה הדבר כאשר אין מדובר בתביעה משפטית שבין
אדם לחברו ,אלא דנים ביחסו של נאשם כלפי התורה
ומטילים עליו עונש של תוכחת מוסר ,וכבר ראינו בפי׳
ויקרא יט ,כ שזו כל מגמתו של עונש המלקות .בדין זה
התורה מטילה הגבלות על בית הדין ,ובמסגרתן היא מזכה
את הנאשם בטיפול אינדיבידואלי.

והיה אם־בן הכות הרשע .הניסוח ההיפותיטי
מורה שעונש המלקות ,כשאר כל דיני התורה ,כבר היה

אולם נבדוק את המקום שהמצוה על עונש מלקות כתובה

ידוע על ידי תורה שבעל פה ,וכאן לא בא הכתוב אלא

בו ונעיין בקשר ההדוק שבינה לבין איסור "לא־תחסם"
הכתוב מיד לאחריה באותה פרשה ,ונראה מכאן שמצוה זו
לא באה רק לקבוע את עונש מלקות ,אלא מגמתה העיקרית

להגביל את כח בית הדק ולהטיל עליו את חובת
ההתחשבות .חובה זו מובלטת כאן בהקשר עם האמור
לפניה ולאחריה ,וכבר הערנו על כך לעיל.

היא להגביל את העונש הזה .על פי זה הרי היא מצטרפת
יפה למצוות שלפניה ושלאחריה .במצוות הקודמות

״?ן הכות״ — כדוגמת ״יהושע בן־נון״ .״בן הכות״ —
וכן גם "בן־מות" (שמואל א׳ כ ,לא) .לשון "בן" ,המורה
שהחוטא ראוי לעונש ,מגלה את מגמת העונש :הוא לא בא
לצורך השמדה אלא הטלתו היא תנאי לכל המשך קיומו

מאתנו לטפל מתוך התחשבות אפילו בבהמה העובדת

המוסרי של הפושע ,בין שהעונש בא לכפר ובין שהוא בא

בשירותנו .וזו גם מגמת המצוה על עונש מלקות; אדם

לחנך .מכאן ואילך הוא "בן" לעונש .ביטוי זה מצוי בתורה

נצטווינו לנהוג בחסד ובהתחשבות כלפי אנשים הלחוצים
במעמדם החברתי ,ואיסור "לא־תחסם" שלאחר מכן דורש

שמרד בתורה וכך ירד לשעה עד לדרגת הבהמה ,ובהתאם

רק כאן בעונש מלקות ,ודבר זה יובן על פי מה שנתבאר

לכך יש לייסר אותו — ,בית הדין מצווים להעניש אותו

כבר בפי׳ ויקרא (שם) :מלקות היא העונש היחיד הבא לשם
תוכחת מוסר ,ובכפרו על הנענש הרי הוא פותח לו שער
להמשך קיומו הגופני (ראה פי׳ פסוק ג) .מצאנו לשון "בן"

בחמלה ובהתחשבות.
על פי זה — כך נראה לנו — יש ניגוד הראוי לתשומת
לב בין פסוק א לבין פסוק ב .מוכח גם ממשמע הלשון

שפסוק א עוסק בדיני ממונות ,בריבות ביחס לבעלות על

חפץ; והתובע והנתבע מביאים את הריב אל בית הדין כדי
שבית הדין ישפוט ביניהם .השופטים חייבים לפסוק את

גם בסמוך לתכונות אופי" :בן חיל" ,בן עולה"" ,בן
בליעל"; ביטויים אלה מורים שאותו קו אופי טוב או רע
איננו תכונה מקרית אלא הוא שולט בכל האישיות ,והאדם

בהופעתו נתפס כעין תוצרת של אותה תכונה.

דברים כה כי תצא

שט
תפארת צבי
והכהו וגו׳ .מכות כג א .ןעי״ש).
כדי רשעתו .כתובות לב ב ,לז א ,ב״ק
פג ב ,מכות ד ב ,יג ב ,תוספ׳ מכות
פ״א ה ,ירוש׳ תרומות פ״ז ה״א,
כתובות פ״ג ה״א ןב״פן.
רשעתו .ירוש׳ תרומות פ״ז ה״א.
כמספר .מכות כב א ,ירוש׳ מכות פ״ג

והכהו לפניו ?די ר^ננתיו ?מ?פר :ארבעים :כנו לאי
יסיףפן־יפיף להכהו.על־אלהמכהרבה ונקלה אחי-
אונקלום

חיבא תךמיגיה רינא (:לקיניה כןרםוהי כמיסת חובתיה במנין :נ ארבעין
נלקיניה לא יוסיף דילמא יוסיף לאלקיותיד■ .על אלין מחא רבא

(ג) ארבעים .מכות וירוש׳ שש.
ארבעים יכנו .מכות כג א.
ארבעים יכנו לא יסיף .ירוש׳ סנהדרין
פי״א ה״א.
לא יסיף פן יפיק .כתובות לג א ,מכות כג א.

ונקלה .מכות נג א .ונקלה אחיך לעיניך .מנילה ז ב ,סנהדרין ’ א וב ,טכות כג א ,ירוש ,סוסה פיב
היא ,מכות פ״נ הי״ב.
רש״י

עומד ולא יושג ,אלא מוטה (שם כג):

לפניו כדי רשעתו ,ולאמריו כדי שמים (עי׳ שם כג) — מכאן אמרו ,מלקי! אותו

שמי ׳דוח מלאחריו ושליש מלפניו (שס נב וספרי):

במספר .ואינו נקוד כמספר — למד שהוא דכוק ,לומר במספר

ארבעים; ולא ארבעים שלמים ,אלא מנין שהוא סוכם ומשלים צארנעים ,והן ארנעיס חסר אמת (שם):

אזהרה למכה את חנירו (עי׳ כתובות לג):

לא יסיף .מכאן

ונקלה אחיך .כל היום קוראו רשע (פסוקיה א וב) ,ומשלקה קראו אחיך

פירוש רש״ר הירש

והפילו השפט" .הפיל" איננו מורה על הפלה

תספר־לך״ — לעיל טז ,ט) .ההוכחה המתקבלת על ידי

לארץ דוקא" .ותפל מעל הגמל" (בראשית כד ,סד) מתורגם

צירוף שני הפסוקים איננה אפוא אלא רמז בלבד.
אולם אם נעיין במלים "ארבעים יכנו לא יטיף" נמצא

על ידי אונקלוס "ואתרכינת מעל גמלא" :היא התכופפה
כלפי מטה מעל הגמל .וגם כאן מורה ההלכה ששמש בית
הדין "כופה שתי ידיו על העמוד" ומכופף ומטה אותו על

אותו עמוד (מכות כב ע״ב; וראה רש״י שם).
כדי רשעתו במספר .כמה שהוא יכול לסבול
בפעם אחת הוא עונש מספיק על רשעתו ,ובית הדין חייב
לקבוע את המספר הזה על ידי מומחים .עונש מלקות קרוי

שהטעמים אינם תופסים אותן כשני משפטים אלא כמשפט
אהד .וכעין זה" :מוצא שפתיך תשמר ועשית" (לעיל כג,
כד)" ,כי־תועבה הוא לפני ה׳" (לעיל כד ,ד)" ,כי־תשה
ברעך משאת מאומה" (לעיל כד ,י)" ,לא־תעשק שכיר עני
ואביון" (לעיל כד ,יד) ועוד .נמצא שפירוש הפסוק כאילו
נאמר" :לא יוסיף יכנו ארבעים" .אולם לשון "הוסיף"

"בקרת" (ויקרא שם) ,ולמדנו מכאן שהוא עונש הבא
לתוכחת מוסר ויש להתאים אותו לפרט הנענש ,ולצורך זה
יש לבחון יפה את כושר הסבל של הפרט הזה .קביעה זו על

איננו מתקשר רק למקור ,אלא מצאנו אותו גם לפני פועל
מפורש .כך" :כי לא יוסיף יבא־בך עוד ערל וטמא" (ישעיה
נב ,א)" ,כי לא אוסיף עוד ארחם את־בית ישראל" (הושע

ידי מומחים קרויה "אומד".

א ,ו) .לשק הכתוב מתפרש אפוא יפה על פי ההלכה :לא
יוסיף להכותו ארבעים.

(ג) ארבעים יכנו לא־יסיף .ההלכה (מכות שם

פן־יסיף להבתו על־אלה מכה רבה .משפט

ע״א) מורה שהמספר המירבי הוא שלושים ותשע:

זה נתבאר כך במסכת מכות בג ע״א" :אין לי אלא מכה
רבה ,מכה מועטת מנין? ת״ל לא יוסיף ,אם כן מה ת״ל

״שנאמר במספר — ארבעים ,מדן שהוא סמוך
לארבעים" ,או כגרסת רש״י" :מדן שהוא סוכם את
הארבעים" ,המספר המוביל לארבעים .באסמכתא זו נתפס
פסוק ג כהמשך לפסוק ב ,וזה פירוש הכתוב :במסגרת

מכה רבה? לימד על הראשונות שהן מכה רבה"; הוה אומר:

"ארבעים חסר אחת" ,והלכה זו נסמכה ללשון הכתוב:

מספר מסויים — הוא מספר ארבעים — הוא רשאי
להכות .ובכן לא ארבעים אלא שלושים ותשע .ריטב״א
למכות (שם) מעיר :מבחינה חשבונית תשעת האחדים של

עשירייה אחת הם הם המונים של העשירייה ורק הם
הראויים להיקרא "מספר" ,ואילו המספר המונה עשרה
תופס את כל העשירייה כיחידה אחת .נמצא ש״מספר
ארבעים" הוא שלושים ותשע .עם זאת ,ההגבלה לשלושים
ותשע היא הלכה שנמסרה בתורה שבעל פה (וכעין זה

״תספרו המשים יום״ — ויקרא בג ,טז ,שהכתוב עצמו
מבארו כספירת ארבעים ותשעה יום בלבד" :שבעה שבעת

כבר למדנו מ״לא יסיף" שבתחילת הפסוק שכל מכה
הנוספת על המספר שנקבע לו היא אסורה .ואילו כאן נאמר

שגם "אלה" המכות שהוא סופג כמספר שנקבע לו נחשבות
"מכה רבה" ,ואין צריך לומר שכל מכה נוספת מצטרפת
אליהן ל״מכה רבה" .או שמא "מכה רבה" מוסב רק אל
הראשונות .כמה שקבעו לו על פי תכונות גופו — עצם

העובדה ש״ניתן להכותו בעל כורחו" (רש״י) כבר הופכת
כל מכה ל״מכה רבה" (ונראה לנו שאין צורך להגיה "בכל

כתו") .לפיכך כל מכה הנוספת בשרירות ממיטה עליו קלון:
"ונקלה אחיך" וגו׳.
ונקלה אחיך לעיניך — "כשלקה הרי הוא

כאחיך" (שם) ,ושוב אין הוא "רשע" כפי שנקרא עד כה.
יחד עם זה לומדת מכאן ההלכה שהתורה לא נתכוונה

שי

דברים כה כי תצא
פירוש רש״ד הירש
להמיט קלון על העבריין ,ולפיכך אס הוא בא לידי קלון

"לא־תחסם" כולל רק איסור אחד המוגדר בדיוק.

אחרי שהחלו להכותו או אחרי שהרימו עליו את היד,
ומרוב פחד "נתקלקל בין בריעי בין במים" (שם כב ע״ב),

איסורים אחדים הכלולים בלאו אחד אין עונש מלקות חל
עליהם" :אין לוקין על לאו שבכללות" (ראה פי׳ ויקרא עט׳

כבר נפטר מהמשך העונש .וכבר הראינו בפי׳ ויקרא שם:
כל דרך הביצוע של המצוה הזאת מורה שהיא באה לחנך

שלא).
העובר על "לא־תחסם" איננו חייב עונש אחר בידי בית

ולאלף ולא רק לייסר.
כבר עמדנו על הקשר ההדוק שבין מצות מלקות לבין

דין .כנגד זה אין לוקים על לאו שעונשו מיתת בית דין

איסור "לא־תחסם" שלאחריה ,והוכחנו מכאן את המגמה
של דיני מלקות :הם מורים לנו להתחשב אפילו באדם
שמרד בתורה מדעת ובכוונה וכך ירד לשעה עד לדרגת

ונמצא שהלאו בא להזהיר מעונש זה ,ואין לוקים על הלאו
הזה ,אפילו ההתראה הזכירה רק מלקות ולא מיתת בית דין:
"לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין אין לוקין עליו" (מכות

יג ע״ב).
כללו של דבר ,כל העובר על מצות לא תעשה חייב
מלקות ,ויצא מכלל זה לאו שניתק לעשה ,לאו שאין בו

הבהמה .גם בביצוע עונש המלקות היו מתחשבים בקשר
הזה .היו מלקים ברצועה של עור שור (עגל) שיש בה
רצועות של עור חמור ,ואורכה ורוחבה של הרצועה נקבע

מעשה ,לאו שבכללות ,לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין

בדיוק על פי ההלכה .עור השור רומז אל "לא־תחסם שור"
וגר ,ועור החמור רומז אל האמור בישעיה א ,ג" :ידע שור
קנהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע" וגו׳ .וכך נתבאר

(עי׳ מכות יג ע״ב ,סנהדרין סג ע״א ,פסחים מא ע״ב).
העובדה שאין לוקים על מצות עשה ועל לאו שאין בו
מעשה מתאימה לרעיון היסודי של עונש מלקות :עונש זה

במסכת מכות (שם) הרמז הזה" :אמר הקב״ה יבא מי
שמכיר אבוס בעליו ויפרע ממי שאינו מכיר אבוס בעליו".
האדם המסרב לשמוע אל מצוות ה׳ מתכחש לתודעה

בא להורות ולהמחיש לגופניות האדם שעליה להשתעבד

שאיננה זרה אפילו לבהמה :הבהמה העובדת בשירות האדם
מוכיחה שהיא מכירה את הארק המפרנס אותה ,ואילו
האדם הפורק מעליו את עול תורת ה׳ גרוע מן הבהמה,
שהרי הוא מוכיח על ידי כך שאין הוא יודע ,או ,לפחות,
מעשיו אינם מודרכים על ידי התודעה ,שה׳ הוא אדוניו
והוא הנותן לו חיים וקיום.
התורה הסמיכה כאן את מצות "לא־תחסם" למצות
מלקות וכך יצרה קשר הדוק בין שתי המצוות האלה ,בין
האיסור לנהוג בחוסר התחשבות כלפי הבהמה העובדת

בשירות האדם ,לבין עונשו של האדם המורד בחובתו
לעבוד את ה׳ .בעצם איסור "לא־תחסם" היא נתנה דוגמה
קלאסית לכל אותן המצוות שהעובר עליהן חייב מלקות.
הרי אלה כל המצוות שהן "רומיא דלאו דחסימה" (מכות יג

ע״ב) ואינן שונות פורמאלית מן המצוה הזאת.
"לא־תחסם" הוא מצות לא תעשה ,הוא לאו ,ורק
העובר על לאו חייב מלקות ולא הנמנע מלקיים עשה.

"לא־תחסם" הוא לאו מוחלט שנסתיים בשעת העבירה
עליו ואין הוא גורר אחריו מצות עשה .ואילו לאו שהעובר
עליו מתחייב בעשה איננו מחייב מלקות" :לאו הניתק
לעשה אין לוקין עליו" (ראה פי׳ לעיל כב ,ז).

לתודעת החובה .לגבי לאו שבכללות מסתבר שאיננו ניתן
להתראה מדוייקת על העבירה המיוחדת ,וזאת בייחוד לפי
השיטה ש״חדא מיהת לקי" (פסחים מא ע״ב) .בלאו שניתן
לאזהרת מיתת בית דין הרי עצם העונש של מיתת בית דין
כבר נטל מן האיסור כל יחס לעונש מלקות שבא רק ללמד
תוכחת מוסר (אך ראה תוספות שבת קנד ע" א).
ההלכה למדה עוד מלשון "כדי רשעתו" שלעולם אין

גוזרים שני ענשים על חטא אחד ,וכבר ביארנו כלל זה בפי׳
ויקרא כד ,יט־כ (ראה שם).
בפי׳ לעיל יט ,יט כבר הזכרנו את ההלכה שנאמרה
בעדים זוממים :דין "ועשיתם לו כאשר זמם" מוגבל רק
לאותם המקרים שעדי השקר זממו בהם לחייב ממק ,מיתה
או מלקות; ואילו במקרים אחרים ,שאי אפשר לקיים בהם
"ועשיתם לו כאשר זמם" ממש ,העדים חייבים מלקות.

במסכת מכות ב ע״ב הוכיחו שמלקות זו איננה העונש
הרגיל של העבירה על "לא־תענה ברעך עד שקר" (שמות

כ ,יג) ,שהרי זה הוא לאו שאין בו מעשה ,ומשום כך אמרו
שהפרשה שלנו ,הדנה בעונש מלקות ,היא "רמז לעדים

זוממין שלוקין״ .וכך ביארו שם את פסוק א — "כי־יהיה
ריב וגו׳ והצדיקו וגו׳ והרשיעו״ וגו׳ :פסוק זה איננו —
כפירושנו — ניגוד לפסוק ב ,אלא הוא הקדמה לו .לפי זה
אי אפשר לומר שמדובר כאן בריב רגיל ולשון "והצדיקו

"לא־תחסם" אוסר מעשה המתבצע על ידי פעולה

וגר והרשיעו" וגו׳ איננו יכול להיות אמור על השופטים,

גופנית .לאו שעוברים עליו על ידי אמירת דברים איננו
מחייב מלקות" :לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו" .יצאו
מכלל זה נשבע (שמות כ ,ז) ,ממיר (ויקרא כז ,י) ,מקלל
חברו בשם (ויקרא יט ,יד) ,מוציא שם רע (לעיל כב ,יג),

שהרי כבר אמרנו בתחילת דברינו :ברוב המשפטים
המביאים לידי מלקות אין שני בעלי דין עומדים זה מול זה,
ועל כל פנים "והצדיקו את־הצדיק" איננו עניין לעונשו של

עדים זוממים (לעיל יט ,טז — וראה לקמן — ועי׳ שבועות
כא ע״א ותוספות שם ד״ה חוץ מנשבע).

הרשע; "משום והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע
והיה אם בן הכת הרשע" (רש״י :בתמיה) .אלא "כי־יהיה
ריב בין אנשים" מתפרש כעין האמור לעיל יט ,יז" :ועמדו

דברים כה כי תצא

שיא
תפארת צבי

לעימף :לא־תסס׳ם שור ?רישוי:

ס

כי־?.שבו-י

לעיניך .מכות יג ב.
(ד) לא תחסם שור בדישו .יבמות ד
א ,ב״ט פח ב ,מכות כג א ,מעילה יג
אינקלים
א ,ירוש׳ תרומות פ״ם ה״א ,מעשרות
פ״ב ה״ד ,ב״ק פ״ה ה״ח.
ןן_קל אחוף לעינך :ד לא תיחיוד פום הירא בדץי15יה :ה .ארי ?וזמן
שור .ב״ק נד ב ,ב״ם פט א.
בדישו .ב״ם שם ,ירוש׳ תרומות פ״ט
ה״א ,מעשרות פ״ב ה״ד ,ב״ם פ״ז ה״ב( .ה) כי ישבו אחים יחדו .יבמות ד א ,יז נ ,כד א ,קיא ב ,נ׳ב קים נ ,נדה סד א ,ירוש ,יבסוח פ״א היא .בי
ישבו אחיש יחדו וגו׳ .מכות בג א .כי ישבו וגד ובן אין יו .ידוש׳ קידושין פיא היא .ישבו .ידוש׳ יבמות פ־א היא.

רש״י
(ספרי):

(ד) לא

תחסם שור .דבר הכתוב נהווה (ב״ק נד) ,והוא הדין לכל נהמה חיה ועוף העושים כמלאכה [ולכל

מלאכה] שהיא בדבר מאכל [הדומה ליייש]; אס כן למה נאמר שור? להוציא אח האדם (עי׳ ספרי);

בדישו .יכול יחסמנו

מבחוץ? תלמוד לומר לא חחסם שור — מכל מקוס (עי׳ נ״מ צ); ולמה נאמר דיש? לומר לך מה דיש מיוחד דבר שלא

נגמרה מלאכתו (למעשר ולמלה) וגידולו מן הארץ ,אף כל כיוצא נו — יצא החולב והמגב( והמחנץ שאין גידולו מן הארץ,

פירוש רש״ר הירש

שני־האנשים אשר־להם הריב לפני ה"׳ ,ומדובר כאן בשתי

לפועל ולשור .וכן שם ע״ב :״פרות המרכסות בתבואה״ —

כתי עדים המעידות בבית דין זו אחר זו; העדים הראשונים
האשימו אדם והעדים האחרונים מצדיקים את הנאשם
ומרשיעים את העדים שהאשימו אותו; "אלא עדים

על פי פירוש רש״י ותוספות ,אלא שהרמב״ם (שם הל״ד)

מפרש מקרה זה בדרך אחרת .וצ״ע.

שהרשיעו את הצדיק ואתו עדים אחריני והצדיקו את
הצדיק דמעיקרא ושוינהו להני רשעים והיה אם בן הכוה

(ה) המצוות הקודמות ציוו להתחשב ולגמול חסד עם
אלמנות ויתומים ,עם עניים וגרים ואפילו עם

הרשע" וכו׳ .אולם כבר אמרו שם שפירוש זה איננו אלא

פושעים ובעלי חיים .קבוצת המצוות של מעשי החסד

רמז ,ובשאר כל המקומות שבתלמוד נתבארה הפרשה שלנו
כתורה כללית על מלקות.
ראוי לציין עוד :מצות "פן־יסיף" היא גם איסור כללי
על כל הכאת אדם שלא כדין; ואפילו "המגביה ידו על

מסיימת עתה במצוה לגמול חסד אפילו עם המת ועם זכרו

חברו ,אף על פי שלא הכהו ,נקרא רשע" (סנהדרין נח ע״ב;
פה ע" א).
(ד) לא־תחסס" .חסם" קרוב ד־עצס" ("ועצם עיניו
— ישעיה לו ,טו) ול״אסס־ הוראת "חסם":
לסגור ,לעכב; "אשמרה לפי מחסום" (תהלים לט ,ב).
בהתאם להוראה הכללית של "חסם" כל המונע את

הבהמה מלאכול מן הפירות שהיא עובדת בהם עובר
בלאו זה ,ואפילו "חסמה בקול" על ידי קריאה מרתיעה
הרי הוא עובר בלאו (בבא מציעא צ ע״ב) .חסימה בקול

בקרב החיים .שכן מצות ייבום וחליצה האמורה כאן
מתפרשת בלא ספק כמצוה לגמול חסד עם האח המת ,ואי
אפשר לומר בשום פנים שמטרתה העיקרית היא לדאוג
לאלמנה הנשארת .שהרי מצות ייבום תלויה רק בנסיבות

הקשורות למת ואין היא תלויה במצבה של האלמנה
הנשארת .אם קיימים צאצאים שנולדו לו מאשה אחרת —
אפילו הם רחוקים ביותר — הרי מצות ייבום איננה נוהגת,

אף על פי שבמקרה זה האלמנה שרויה בבדידות גמורה

כאילו בעלה מת בלא צאצאים .כנגד וה מצות ייבום נוהגת
אם האח מת בלא צאצאים אפילו האלמנה היא אם לבנים
רבים שנולדו מנישואיה הראשונים .בלאו הכי לשון "ולא-
ימחה שמו מישראל" (פסוק ו)" ,מאן יבמי להקים לאחיו
שם בישראל" (פסוק ז)" ,אשר לא־יבנה את־בית אחיו"

נחשבת לאו שיש בו מעשה ,שכן "בדיבוריה קעביד
מעשה" :קריאתו מביאה במישרין לידי התוצאה האסורה

(פסוק ט) מורה בצורה שאיננה משתמעת לשני פנים;
הרעיון המנחה את ההלכות האלה הוא ההתחשבות באח

(ראה תוספות שם ד״ה רבי יוחנן); והשוה מגיד משנה
ולחם משנה לרמב״ם הל׳ שכירות פי״ג הל״ב) .בפועל
נאמר שהוא אוכל רק במחובר בשעת גמר מלאכה
ובתלוש עד שלא נגמרה מלאכתו (עי׳ פי׳ לעיל כג,

המת ובזכרו.
המצוה הראשונה שניתנה לאדם היא "פרו ורבו" ולצורך
זה — "וכבקוה" (בראשית א ,כה) ,והרי זו המצוה להוליד
בנים ולחנך בנים ולקנות רכוש לצורך שני אלה .קיום

כה־כו) ,זנראה מדברי הרמב״ם שהגבלה זו לא נאמרה
לעניין איסור "לא־תחסם" ,שהרי הוא אומר שם בהל״א:
"הבהמה אוכלת כל זמן שהיא עושה בגידולי קרקע בין
במחובר בין בתלוש" .אולם במסכת בבא מציעא פט ע״א

המצוה הזאת הוא הייעוד הארצי הראשון של האיש ומילוי
הייעוד הזה כלול במושג הבית שה״בנים" הם אבני
ה״בניין" שלו (ראה פי׳ בראשית עמ׳ קם) .הפרשה שלנו
דנה באיש ששאף למלא את הייעוד הזה של חייו הארציים,

נאמר" :לאקושי חוסם לנחסם ונחסם לחוסם" וכר ,וכן

ולשם כך הוא הקים בית ובא בברית הנישואים .הוא קיווה

שם" :כרוך ותני דיש מה דיש מיוחד דבר שלא נגמרה
מלאכתו למעשר ולחלה" וכו׳; ונראה משם שדין אחד

למלא את התפקיד הזה בבית אשר בנה ואילו זכה ,היתה

אשתו יולדת לו בנים שיחיו אחריו ובעבודה חינוכית

דרוש פרשת קדושים
לאו כטור (בכבוד א "•א נאמר כבד את או״אדמסת׳בין שיש
'לו ממק <בץ אץ לו והיכא דלית ליה חיוב לחזור על הפתחים
)!!ן את אבי! !אתאה( ־ לפיכך אקדים כאן איס אמו ואבין
תיראו ואת שכמות׳ תשמויו לזמר דעדיף של אז״א משכין
!להבי קאמר בלשון רבים׳אתשבתותי .תשמזרז לרמזז אחד
שבת 4מ;רוא' סבת העשוי כחול כולהו איתנהז כשמירה
<ושא׳זכ ככבוד או״א רחי׳ב לחזר על הכתחי'ן1א דלענ״ן אס
 $6מלל את השבי שהוא ואביו חייביסיבכבוח ית׳ לא ישקע
לו» |ןמכאן תמה אני עמ״ש הסיד סי' ר״ס בשס קר־מב״ס
בע’ 1הק׳מהיי׳דממזרחייב בככיד או״׳א ומוראו ואעפי שהוא
בטור על הכתן וקללתן עד שיעשו תשו׳ואעי׳היה אבי! ישע
^על עבירות מכבדו ומתיירא מה□ ע״כ וכתב קריף זיל בה׳
וקא דאפרי' כעושה העשה עמן ה״ה לענין ח׳ובא שלא
יתחייב מיקה על מכתן וקללתן אבל לענין .איסודא סייב
בכבוד! אבי' לא עשה תשו' והטור שס השיבו מהא דאמרינן
בע הרבית הניח להם אביו ערה סל דבית ׳ חייבים להחזיר
מעני כבוד אביהם ועדיך והא לא! עזשת מעשך הוא׳ומפרק
גה כשעשה תשו' אלמא בל זמן שלא עשה תשו' א«ן חייביס
בכבודוולא ידעתי מה יענה הטור זל להן ם!גיא דע' אצז
מציאות דקאמר איש אמו זאבי׳ תיראו יכיל אמר לו חלל את
בסבת וכד ישמע ל! ת״ל אני ה׳סלכם חייבי׳בככודי דמשמ׳
דאי לא דמעטיה קרא הזהיאמינ׳אף דאבי! אי□ עושה מעסה
עמן ןא" 3חלל את השכת וכיוצא שהיה חייב לשמוע לו זזה
בנעתהרנזב״ס שאפי' היה אביז ■רשע חייב־בככודוזמודאן
אלא דמיעט קרא במידי דאיכא איסורא דאילול שבת מכלל
ובמידי יליכא איסולא כבי ברא אפי' אביו מנזחללי שבתות
בפיהס׳א חייב בכבודו ומויאן ושזכיאדעד' קרבית כבד
תירגמה מלן קבי זל-שה דהיצ^הלבמה דלא עביתסו׳בניז
יגשוה והתורה לא מייכת׳להחזיר הרבי' רלדידיס אזהר ריזס'
לבדיה לא אזהר ק׳לכן הוי לגמרי מסוכאידידהו ואינ"חייבי'
לגבר את הא□ בממינא דידה! דהא איעסיקא־ הלבתאימשל
אב אבל כשעשה תשוב' ולא הספיק להחזיר עד שמת דהו״ל
הקיא פיה כאילו לא הוריש׳ לבנק מאחר שהיה בידן להחזיר'
ומא דבר-המסוייס הילכן אע״ג דעדין לאהוציאה מישותו
חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם י הן אמת •דאין זה
י.
,
בדאי ליחות דברי .הטור דהא אי טעמא יתלמודא הוי משו0
דלד׳דיה אזהר רחמ' לבייה לא אוהד א״כ אחאי לא ערין
תלמודא בעסיטית אמאיחייביסלהחזיר אל סקח מאתונשך
קןדמ׳אמב רסס׳לדידיס אזהרלבייה לאאזהרהשת׳דקס״ד
רבללא עכדתשו׳איירי והוצא עריך רק מטעמ׳דעיש׳מעש'
י עגן-.משמעדהכי קיל לתלמו׳דכל שאי□ עושה מעשה עמן
מ1־מח«ב בכבודו ודוחק לוחי דהיינו הא מאי דעריןוהא
לאו עושה מעשה עמן הואכלו' שלא נתן לב לשוב !בישות׳
ריתמי קיימאתאהאי ח״בי'להחז’15לדעת הדמב"סזיל־איפ׳
למידק מאישכא גבי זקן אשמאי דקיל דעטו׳ מכבודו ופמ״ש
מיל פ״ז מהממדים דהא דלאיסי ן׳ יאודה כל שיכה
3משמע א5א'זקןאששאי היינו עס הארק אכל לא רשע וכ״ב
?ת-'01פ״ק דקחשין ואי לענין איסורא אזליכןכיה לחומרא
שהיא מוזהר בכבודו אעי' כאי□ ששה פ״ע א"כ ליחייב כמי
 אעי׳בזקן רשע ובשלהי הנזק׳ ן אהרי׳דרב הונא ורב חסד הוןיתביחליף ואזיל גניבא ח״ל חד לחבריה נקום מקמי? דבר
א׳י״ן ק׳אא״ל ומקמי? פלגאה ניקום וכז׳משמע דפלשאינו
י שסיז ח"שאף בעבירה דאי□ נון העביר'דכתיביבהדיא
בתורה עפו! אעיזלמחהר בכבודו מן התורה עטור אף דהשו׳
בכודת^ח ^כ,י החקחשיל דלא אמרקהרמב״ס זל 'דלענין
איסויא אזלי ביה לחזמיא אפי׳באינו עושהח״ע ן1א בכבוד
עארחמירטובא דהושוס כבודם לבכור המקום אבל גבי
<&ר וקן לא כשיהיה ששש מ״ע וההיא דפ׳הנזיקי׳איב׳

למימי דשניא ההיאדגניב׳דהוא עשה שלא כהוגן שלא ,,
נוהג כבוד בחכמים לפיכן נהג! עמי שלא כהוגן אבל ר6ע
בעלמא מיחייב ביקריה י ובייכי תיחבא שיטח רשי זל
־3פ״ק דקדושין שעי' זקן אשמאי ישב וע״ה ־ /לכאורה
■ ההיא דשלהי הנזיקין דקא׳ מקמי פלגאה ניקום ה׳יא תיובת׳
!דוחק לו׳ דרב הונא ורב חסדא לית להז הא דאיסי ן' יאודה
■ דקא' כל שיבה במשמע אפי׳ זקן אשמאי דהא התם פסקי׳
׳הלכתא כאיסי ן‘ יאודה אמנם יל דשנ׳א ההיא דגניבאשצא
נהג כבוד בחכמים והזה מצער ליה למי עוקבא כמו ספ״׳לש*
זיל שם • וכי מן דין יש לומר לשיטת ישי זיל ית״ח דלא
עכיד מ״ע יומיר ט1בא כדאמרי' בשלתי התפקי' הגד לעמי
פשעם אלו ת״ח־ששגג׳ת נעשות להם כזי׳טת י ומש״ה
דייק רשי בפ״ק דקדושץ וכתב זקן אשמאי ישע וע״ח ורוק
ולפי שיטת התום׳ דכזקן ישע אינו חייב בכבודו והוי חצוה
לבזותו ולזלזל! ירמוז הכת!׳ מפני שיכה תקום והדרת פכי זקן
’יראת מיאלהין ובו' ע״ר שדרשו בגח' לקן שלא יטריח מנין
וליל ־זקן ויראת כלו'שגס הזקן יירא אף אנו .נאמי שרמז
החקר" שאין אזהרה זו אהור׳רק כשהזקן הוא יירא שאם הוא
ישע־ולא יירא אלהיס אי□ מוזהר עליו וכן בכטד או״א לדע*
הט1ר דבאינו-יירא ואי□ עושה מ״ע פטור <ר' רלהבי אפקייז
 .בלשון תיראו הרי כאן שכיס שס רמז שאינו מוזהר עלחורא
או״א אפס כששכיכס תיראו אתה זאבין כשהוא יירא במולאג
—אז-אסה-ח«ב במורא 1אני ה' כולבסקייביס בכבודי.:

סיו

ובירושלמי׳ י

פ״ג דבכורים איתא יזיל אמר ר׳
מפני שיכה תקום ויראת מאלהיךאני
־ י ־״־ ־ ■
ה׳אמרהקב״ת אני הוא שקיימתי עמידת זקן תחלהע״ה
זכאן הבן שואל מה המצוק הזאת זמ״ט יש בה שהיה צריך
5אות« דבר להודיע□ שהוא קיימה תחלה וגס בלאו זאת הע
למאמיוהסזפה ירחפו ’ וכבר נתבא׳אצלנו המאמ׳&לז בדרוש
־ פ' ח׳יישרה ע״ס י ׳ויתכן עוד שעיקרו לענין הלכה דאיכא
פלוגתא דתנאי בע״קדקחשיןדלת״ק בעי׳ זקן וחכם ילר׳
יו0י הגלילי אף דאי□ זקן אלא חכס לחוד חייב זקן זה קנה
מכמה י והכה הא דקב״ה פליג יקרא לזקן ברישא ילפי' ליה
מאברהם דכתיבביה והוא יושב פתח האהל ישב כתיב ביקש
____לעמוד א״ל הקב״ה שכ ואני אעמוד * זבע׳ הפועלים אחריכן
ג
•
 1־
■
*
;1
•אוצר החכמה• ' :
עד אביהם לא היק זקנה מאן דהזה בעילמשתעי בהדי
‘ אברהסי׳משתעי בהדי יצחק אתא אברהם העי רחמי והזה
זקנה ה״ה •ואברהם־וקן ש״משזאת לעניס לא הוה ביה
באביהם הרית וקנים והיה יציק וחכים כיצחק ואפ״ה עבד
קב?ה שברא □נפשית וחלק צו .כבוד מפני שהיה זקן שקנק
׳ חכמה ללמד ולהודיע להל באי עול' ש^ ברון חלק כבוד לזקן
יזה קנה חכמה אף דהוי יניקחחכיס ־ ולפיכן כשבא והזהיר
עליה למי! מפני שיבה תקום והדל' עני זקן כה היה משיים
׳ אני יה'אני הוא שחלקתי כבוד לזקן תחלה וממעשה שהיה
באות! זקן שלא היה זקן ממש אלא וקן זה קנה חכמה ממני
תראו !כן תעשו ואביע״א כלפי מה דאכעי׳ לן פ״ק דקחשין
בנו והוא לבו מהולעמו׳מפכי אביו ולא אפשיט'וכתב הרא״ש
דאזלי׳ ליזומדא והבן אף שהוא רבו של אב עומד מעני אביו
ןכ"כ הרמכ״ם בה'ממרי'ולעז הדין יוצא 4״כ לרב שיעמוד
מעני וקן אף שה!א רבו של וקן וכזאת השמיענו הוא ית' אכי
הוא שחלקתי כבוד לזקן תחלה דהיינו לאברהם שהיה תלמיד
ואני הייתי ל 1לרב ועכז חלקתי כבוד לזקן תחלה וממני תלאן
זכן תעשו צרב אנל זקן 3לב אצלקאב• וזה רמז דהע־׳יז'
□פ׳ אכן מאסו הבונים היתה ליאש פנה מאת ה׳ היעה ואע
!< '!-ע״ר שפי׳ רשי בפ׳חשס רועה אבן ♦? biשקזא מטלקןן
אבובןע״ש  ,שםרמ-1לספקנדבנןןהוארבו שלאב מסד
לעמוד מפני אביו וזה רמז באמור אבן מאס! הבוניסכצומר

ו
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אב

דרוש פרישת אמור
אב  Jj6הבן מאסו הטניס כלומר .כתלמידי חכמים רל שהה
<4יע.ב כקורה והאב ע״ה ןכמ׳׳ש הל" ן זיל דיט לאן דוק׳אלא
מדין חכס ואעפי שאינו רט מאס! כבודו בעיניהם בסובים
ו־כבודתורה עדיף אכן דהע״הפשיטלה שפיר ההוא אחל
מסיק ותני היעה לראש כנה ומנא אמינא לה מאת ה' היתס
ואת דכתי' אני ה׳אני הוא סיזלקתי כטד לזקן תחלה אף
הוא תלמיד אצל הקב״המ״מאזהיתכטד זקן עדיף ליס
ומעה נחי ככבוד אכ שהוזהר עליו הבן אעפי שהוא חכם
עומד מכני האב זתבא עליו כרכה אכיר בילאן:

דרוש פרשת אמור
רישת׳ קצת ממנו להספד הרב המובהק כמהד״א יוזאניש S

איתמר

כמדרש ארי דסכנין כשם ר״ל מלמד שהראהו
הקכ״ה למשה דור דור ן ®פטיו דוצמר«-לבע
ובו׳ והראהו שאול וכניו נופלים בחרכאמדל5ב־גן1מלןר»6ן
שיעמוד על כנין ידקל כחרב א״ל הקב״ה ולי אתה או׳אמור .
אל סכסניס שהלב שהם עומדים ומקטלגים אות! שכא׳ויאחד
ה ,אל חשה אמור & סכהניס כני אסרן ע״כ ־-

ךךך

עוצב בי ומעצבי ומרעזי כסלי מלאו נקלה זסאר
הגוף .לא פלט כעית בהאי ארעא * יום ליום
י
יביע מנע אתעכיד אשתומם כשעה במסתרי' תבכה געשי
מני מניאאע המטל מיס אשים מדבר לאגם מיס ןעינ«
מפז מ״י שו"ם כעל בכי בבי תמרורים חעלין את המדומע.
כאחד ומאה איכה נהייתה הרעה  •.וזאת היתה יתירה
גחל״ה מטהל׳ על הלקח מלאן האלהיס מל ניהו לבה דעמיס
מדברנא יאוהתיה גדול הנאמ״ר באברהם אבינו יועינז נזר
קשישא משען ומשענה לכל נפש נענה מחנו יתד חמס פנס
ק״ן חכמה וסן תטנה גדולה דעה • המסלן על כנפי חת
דעת ויראת ה' היא אוצרו בתשלומי כפל ארבעה ואי משוס
יקרא דתיי חתנא דבי נשיאה דין הוא הדר נשיתאלסיס על
אדה' הקדפמטע ה' להתפאר ה״ס החכם המחמם הן גביר
חרף צדקה וחסר האיש משה הי קין אור פניו קרן ישועה .־
איבו השתא לאיש אשר אלה לו כי נפקד ממנו ויעבור והנה
אינעו יחוקיס נעשו קרובים הכל חייבים בר מיחס הספד״א

זאתמצ£מהאתניס מוסדי אE

הכל חייבים בקריעה *
על א' כמה וכמה הגדילו ההספד מל על הצדיקי' ובייתל
הילוקן של צדיקים בארק ישראל כי כבדה מאד וכמו שאמת
בפיק אלו מגלחין ריש לקיש אספדיה לקמא צורכא מרבנן
ואמי ווי יזסרא ארעא רישראל גברא רבה ע״כ .־ .ולכאורה
’כלא מאי רבותיה דהאי הספרא דאצטרין תלמוד דידן
לאשמועי' לאחר ווי חסרא ארעא לישראל גבראלבה והלא
מוזיית בלבנה יייעית כהנה וכהנה כתחזיס לספוד לצרה
ולבמתה  -ולפי פשוטו יש לפרש על פי מה שידוע מדבר*
יבינן הקדוש האייאל זלהה כי הצדיקים בהיותם באיי יוכלו
להגין על כל המקומות והטע׳ כ׳ אי הוא דוגמת הלב שמתן
י^ת'וקיום לכל האיביי׳כולן לא כן צדיקי' שבח״ל שלא יגינן
יק למקומן לבד שהם כסו חיות האבר הפיסי שלא מעיל
לעצמו וכן בסילוקן של צדיקים לא יושוו בהזקן שסילוק
הצדיק ב׳ח״ל לא יזיק רק למקומו הפרטי והצדיק שבאי יזיק
פטייתו לכלהעולס כמו שנתבאר כל זס אצלנו ברחש סדי
תולדות יצחק ע״ש כל קבל דכא דבר גדול דיבר הנביא ריש
 pfiiwvi v'xvplכל החרדה ההיא לאמי ווי חסרא
׳ארע״א דישיאל גביא לבה • ינא לדון בדבר חדש כ׳ על
היית החסרון באיע״א דישיל יגדל המספד מאד מנפש ועד
סמי יגיע ימן יגיע יראת הנזק לכל העולם כדבר האמור:

ואולם אני אדרוש עוד כזה ע*פ מה ששמעתי מפי קרמן
מדבר מוליכו הרב בחוהי״ר ישראל בנבנשתי זצוקל הוא היה

סי

אכיו הר״ב כנה״ג זל כמקרא
אומר משמיה דהרב הגדול
שכתוב בקינתז של דהע״ה על שאול ועל יהונתן כנו ־ הנבי
ישראל על במותיך חלל אין נפלו גטרים ־ עלפימ״ש
הראשונים זל ביישוב ב׳מאהרי ליזל דכגח׳ פ' הסכם משמע
מפני הרעה נאסף הצדיק דהיינו היעה העתידה להיות על
הצבור שלא יראנס ־ ובמדרשי יזיל משמע מפני הרע? שלא
תכא על הצמר נאסף הצדיק לכפר ותירצו בזה שבוחן שמע
צדיק א׳ בלכד אז מסתמ׳לכפרה להי היא ו־אתא שלא תכא
עליהם הרעה אמנם במות ב׳ צדיקי' זה רעה חולה דחיילא
ככולל ספני הרעה העתידה לבא דאי לכפר בצדיק א׳ הוס'
הגי לגבות מהם כמס חומת ־ עיי ן בס' כלי חמרה פ' חקת
והוא הדבר אשר רמז כחכמה דהע״ה כאומרו הצבי ישראל
• על במותיך קלל ירצה אס בעונות צבי ישראל מתו צדיקים
הללו לכפר על במותיך חלל כחלל א' אית ליה דיו אך אין
נפלן בכורים ב׳צנתלותהזהב א"כאקיאת אלא הוראת
תימה שפוכה המתוחה על בולי עלחא ולפי' ללמד כני יהודה
קשת שיתקשו מאד על הצריקי' ע"ר-אס לא הכיתי לקשי יזס
הן אלה קצות אמיי קרוש זל:
על קוטב זה סובב הזלך הספדו של ר״ל בעצם

 ’ .כאומחמי חסר׳ ארעא ד׳שיאל גברא רבה W
רצויה בלפי מאי דאמרינן כפ' המדיר ולציון יאמר איש ואיש
יולד בה אמר אביי חד הינייהו עדיף כתרי מינן • נמצא
צדיק א׳ בא 5חשיב כתלי צדיקי שבח״ל יעל זאת החריר רי3
אתכלהחרדהלאמר וזיחשלאארע״אדישראל נברא רכסי
לעורר לב הצבור בל יתברכו בלבכם לאמרכלי כפרה היה
לישראל על הרע׳ז שלא תבא על הצבור • שבאמת אין זה
דק במיתת צדיק אחד זעם כי גס זה לא היה אלא א׳שימן
לבבכם להרים קול כווי יען חסדא ארעא דישיאל נברא רכה
דכאי א'חשוב כשני׳ והיא הוראה על חימה וצרה שלא תבא;
על הצבור ולן יאותלסככי מאין הפוגית • ובמדרש ס׳ וירא
פ' מ״ט משמע דצדיק א׳באי שקול כעשרה צדיקים בח״ל זל
אולי ימצאו ן שם עשרה!ריבח וד׳ חצין כש״ר יוחנן אמרי כאן
עשרה וביחשלס אפי׳ אחד היה חגי ן עליהם דכתיב שוטטו'
בחוצות יחשלס וריא אס יש עושה משפט מכקש אמונה
ואסלח לה ע״כועזאחשרא ארעאדישראל ע״ר האחור •
ודייק וקאמר גברא רכה להגדיל המספד כיותר דעריף'
 .גבר׳רכה נחי מס״ת כמ״ש הרב מהיימט זיל כחיחשיו בפ׳״ט
דקחשין עלה דאמרי׳מהז לעמוד מפני ס״ת ואמח ק״ו מפני
לומדיה עומדים "מפניה לכ״ש • והקשו עלה דכפ״ג דמכמן
אחרי' כמהספשאישאדאינשידקיימי קחיס״תלא קייסג
מקמי דגברא רבה דמשמע דגברא רבה עדיף מס״תזמ^
 fpדקאמר .וניחא ליק דההיא דקיהשין דעביד ק״ו מס״ת
מיידי בלזמדיה ילאו גברא רכס אלא שהוא כעל שמועות”
ותלמודו בידו וההיא דממת סיירי בגברא רבה דהיינו מורס'
הוראות דעדיף מס״ת שהוא יודע לפרש את התורה וכדקא'
ובצרי חרא־ ועל כן הגדיל את המדזיה כאמור חסר׳ארעא'
דישראל וכל שכן שמא גברא רבה דאיכא ב ,עדישתא אחדי
ישקול באי כעשרה של ח״ל ודעדיף וחמיר טפי מספ' תולה
שנשרף וכדקא׳ טעחא דאלו בתורה כתיב א׳ יכנו ואתו רבנן
ובצרי חרא ־ אשר עפז נתכאר אצלנו מנת המקרא לכן כה
אמר ה׳הנכי יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא ואכריז
חכמת חכמיו ובינת נבוני! תסתת׳ כלפי מ״ש בגמ׳והפלא ה'
את חמתך הפלאס זו איני יודע מס היא כשהוא אז' והפילו
השופט והכהו לפניו הפלאח ז! חלקית  .והוא הדבר אשר
דברו סגביא הנני י/סיף להפליא את העם הזה ספלאהזן
חלקות
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שו״ת שבות יעקב חלק ג סימן קמ
מלמד שכעס על תלמודו /תלמידו /והכה אותו בשביל למודו עד שחבל בו אם חייב בד׳ דברים או פטור.

תשובה הנה נראה פשוט דפטור מכולם כדאיתא להדיא בם׳ אלו הן הגולין מי״ג מה חטבת עצים רשות יצא האב המכה
את בנו והרב הרודה את תלמידו ושליח ב״ד עכ״ל הרי להדיא דפטור כיון דמצוה קעביד ואין מקום לבעל דין לחלוק
ולומר דהיינו פטור מגלות אבל חייב בד׳ דברים וגלות פטור מגזרת הכתוב ואל תתמה על זה דאם מעונש מיתה וגלות
פטור וכ״ש מד׳ דברים זה אינו דהרי כן מצינו כמה פעמים בש״ס דב״ק פ׳ כיצד הרגל דף כ״ו ע״ב ובם׳ המניח דף ל״ב
יע״ש דאע״ג דפטור מגלות חייב בד׳ דברים יע״ש ברם מצדו תברא כיון דמבואר שם בש״ס דאלו פטורים משום דמצוה
קעביד כדאיתא שם במכות דף ח׳ ע״א וע״ב א״כ מה״ט יש לפטור מכולם כיון דעסק במצוה וכדאמרינן גבי רץ בע״ש
בין השמשות דפטור כיון דרץ ברשות דמצוה וכ״ש כאן זאת ועוד אחרת דהא הני תלתא מדמה הש״ס להדדי ובשליח
ב״ד פטור אפילו אם 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 ומתרץ בעל קול הרמז שם במכות פ״ב משנה ג׳ על הראב״ד שהשיג בפ׳ ה׳ מהל׳ רוצח על הרמב״ם שפסק
שליח ב״ד שהכה את הבעל דין הנמנע מלבא לדין וכתב הראב״ד זו לא שמענו מעולם אלא שליח ב״ד שהוא מלקה
יותר ממה שאמדוהו ב״ד ומת תחת ידו עכ״ל ודברי הראב״ד לכאורה תמוהין מאוד דהא להדיא אי׳ במתני׳ דסוף מכות
דף כ״ב ע״ב הוסיף לו רצועה אחת ומת הרי זה גולה והאי הוסיף לו רצועה פירושה שהכה אחת יותר כמבואר להדיא
בש״ס דב״ק דף ל״ב ע״ב יע״ש ותירץ הקול הרמז וז״ל דהתם מיירי דטעה במניינא דאי לא טעה הוי מזיד ואינו גולה
ובהכי מיירי הראב״ד דהיינו דאמדוהו לי״ח והוא הוסיף רצועה דסובר משום הכאה אחת לא ימות עכ״ל אבל זה
התירוץ הוא תמוה דא״כ אתה פוטרו מגלות משום שהוא מזיד דלא סגי בגלות ובמתני׳ וברמב״ם מבואר דפטור משום
עוסק במצוה כמו האב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו אבל אחר העיון נ״ל דמעיקרא לק״מ דהא הרמב״ם פ׳ י׳
דין י״ב כתב ואם הוסיף רצועה אחת על האומד ומת הרי זה גולה ולא כתב דטעה וטעה הדיין גופא דהוא ס״ל דהאי
אקומתא דבש״ס דב״ק דף ל״ב דמוקי הכי אליבא דר׳ יוסי בר חנינא לאו דהלכתא היא ומש״ה גולה וכן דעת הראב״ד
גם הוא מדלא השיג עליו בזה וכן מבואר בחידושי הלכה תוס׳ שלי שם שבזה ניצל הרמב״ם מכמה קושית ע״ש אבל
היכי דטעה הדיין וסבר השליח שמצוה עוד להכותו בזה פטור מכלום כמו האב והרב הרודה את תלמודו וזה ברור
נמצא דדברי הראב״ד עלו כהוגן נחזור לנדון דידן דהרב הרודה את תלמידו בשביל לימוד דפטור מכולם וכן מבואר
בת״ה סימן רי״ח דלאו דוקא בנו ותלמודו אלא אפילו לכל אדם שכפוף תחת ידו ראוי להכותו ולהפרישו מן העבירה
וא״צ להביא לב״ד ע״ש שהוציא כן מש״ס דפ׳ המניח ופירושו שם בסוגיא רבו מסרב בו לצאת וכ״ש בשביל בטול
תורה אע״ג דקי״ל דיש להכותו בערקתא דמסנ׳ ולא באכזריות מ״מ דיעבד אין לקנסו בשביל כך ולא נעלם מאתי שכתב
בתשובת הרנא״ח חלק א׳ סימן קי״א דבשליח ב״ד שהכה מפני כעס וחימה חייב מ״מ בת״ח דאורייתא הוא מרתחא
בפרט שהוא צער גדול כשלומד עם התלמיד ואין משגיח לתת לב על למודו יש לפטור מכל אבל מ״מ כדי שלא יהא
רגיל לעשות כן כי לא נאה לחכם להיות כועס ולא קפדן מלמד כי כעס בחיק כסילים ינוח למגדר מילתא שלא לעבור
על דברי חכמים רק בערקתא דמסאני פסקתי שישלם לרופא לרפאות בטוב וה׳ ינחני בדרך אמת והטוב הקטן יעקב:
** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -אוג׳ בר-אילן**
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שו״ת שברת יעקב חלק ב סימן קעט______________מאגר :שו״ת מאות 19-17
שאלה ראובן שחשד לשמעון שגני לו דבר מה וברור לו ושתק ולא דבר כלום עד איזה
ימים לקח ממנו דבר מה ומשך ולא נתן לו המעות ויהי כאשר דבר אליו יום יום
ודחו אותו מדחי אל דחי למחר אתן לך לבסוף פגע בו לבדו והתחיל לריב אתו על
שאין נותן לו המעות עבור מה שלקח מאתו והשיב לו שאינו רוצה ליתן לו המעות
שתופס בעבור הגניבה שגנב לו מיד קפץ זה עליו והכהו וסטרו על פניו ושאל השואל
מה דינו.
תשובה הנה לכאורה היה נראה לדמות דין זה למה דאיתי בטח״מ ריש סימן די דעביד
אינש דינא לנפשיה אפיי לחבול את חבירו אכן כד מעיין שפיר יראה דאין לדמות זה
לזה כלל מכמה טעמים חדא דלא אמרינן דעביד אינש דינא לנפשיה אלא היכא דיכול
לברר ששלו הוא וכן כתב הרא"ש והנ"י ושאר כל הפוסקים כמבואר שם /בטח״מ סי'
ד' /בב״י ואם הזיק בו חייב כמו אחר ועוד דאפי' אם רואה שלו ביד אחר שיכול
לקחת מידו מ״מ אין לו רשות להכותו כלל רק אם חבירו עומד כנגדו שלא להניחו
ליטול את שלו אזי מותר לו להכותו בענין שעל ידי הכאה זו סובר להציל את שלו
אבל להכותו דרך נקימה ונטירה שלא להציל את שלו ודאי דחייב על החבלה בכל ענין
וכן משמעות לשון כל הפוסקים שם /בח"מ /בסי' ד' אך היכא דהתופס ת״ח אם הוא
ברור לו יכול לתפוס את שלו וכמ"ש באורך בתשובתי חלק ראשון בח"מ סימ' קס״ו
יע״ש איברא מטעם אחר אין לקנוס החובל כולי האי כיון שחבירו ביישו תחלה וקראו
גנב ויש בוטה כמדקרות חרב וכה"ג כתב מהרש"ל בפי המניח סי' כ״ו ובפי החובל
סי' מ"ב כתב וז״ל אם אחד חירף את חבירו בשם רע וחזר זה והכהו אף שעבר בלאו
דלא יוסיף וצריך כפרה מ״מ אין עליו דין רשע כלל אלא אמרינן לבו רתחו אין אדם
עומד על צערו שהרי יש בוטה כמדקרו י חרב דאין בושה גדולה מהוצא' ש״ר ואינו
משלם אלא נזק וצער וריפוי ושבת עכ"ל וכבר הארכתי בזה בתשובתי שם סימן קע״ט
וכיון דבנדון שלפנינו שאין כאן נזק ולא שום ריפוי ושבת ועל הבושת פטור א״כ
בזמן הזה אין מקום לקנסו רק על הצער לפי שעה בשעת הכאה שהוא דבר מועט ויש
לקנסו לפי ראות עיני הב״ד :הק' יעקב

*** נא לשמור על קדושת הגליון ***

שו״ת שבות יעקב חלק א סימן קפא

שאלה דבר תימא שראיתי בדברי אחרונים והוא מ״ש הטור בח״מ סי׳ ת״ך ואפי׳ הכה עבד כנעני של חבירו לוקה שהרי
הוא חייב במצות וכ״כ הרמב״ם בפי״ו מה׳ סנהדרין וכתב שם הב״י וז״ל ותמהני על רבינו למה הצריך שיהא העבד של
האחרים דאפי׳ אם הוא שלו למה לא יתחייב מלקות על ההכאה שאין בה שוה פרוטה שאע״פ שהוא עבדו כיון שהו׳
חייב במצות לא ניתן לו רשות להכותו והרמב״ם בפי״ו מה׳ סנהדרין לא הזכיר לשל אחרים עכ״ל ובאמת גם בפ״ו מה׳
סנהדרי׳ מיירו בחובל עבד כנעני של חבירו סתמן כפרושן שהרי כתב שם אבל אם יש בו שוה פרוטה הואיל והוא חייב
לשלם וכו׳ ובעבד שלו פטור לכ״ע מתשלומין כדאית׳ להדיא במתני׳ דפ׳ החובל ועל עיקר הקושיא שתמה הב״י ראיתי
שהב״ח והסמ״ע טרחו מאוד ליישב דעת הטור והרמב״ם ולע״ד כולם שגגו ברואה ונתעלם מהם לשון הרמב״ם פ״ב
מה׳ רוצח ושמירת נפש דין י״ב מה בין עבדו לעבד אחרים שעבדו יש לו רשות להכותו לפיכך אם הכהו הכאה שיש בה
כדי להמית ונטה למות ועמד כ״ד שעות ואחר כך מת אינו נהרג עליו אף על פי שמת מחמת מכה לא יוקם כי כספו הוא
עכ״ל הרמב״ם הרי להדיא מבואר מדברי הרמב״ם דבעבדו שלו פטור מתשלומין וממלקות וטעמו דהרמב״ם דהא עיקר
דין המלקות במכה חבירו אפי׳ ילפינן מק״ו כמ״ש הרמב״ם פ״ה מה׳ חובל והטור סי׳ ת״ך והוא מסוגיא דש״ס
דסנהדרין דף פ״ה שנאמר לא יוסף להכותו אם הזהירה התורה להוסיף בהכאת חוטא ק״ו למכה את הצדיק וא״כ הכאת
עבד עצמו ליכא ק״ו דאיכא פירכא כי כספו והמקרא צווח לא יוקם כי כספו משמע דלא יוקם כלל אע״ג דנקימה זו חרב
מ״מ פשטא דקרא משמע דבכל ענין לא יוקם מדלא כתיב לא יומת ומקור דברי הרמב״ם הוא ממכילתא ומספרי
כדאיתא בההמ״מ ומגדול עוז נמצא דדברי הטור והרמב״ם נכונים בלי שום קושיא כלל והצעתי דבר זה לפני כמה
גדולי חקרי לב והסכימו לדברי אך בשם הגאון מוהר״ר רפאל ממאהאליב זצ״ל מירושלים תוב״ב וכן תלמידי חביבי
הרב מהר״ר יודא מילר אב״ד דמדינות דייטץ השיבו קצת על דברי דמ״ש הרמב״ם שעבדו יש לו רשות להכותו היינו
כשמתרשל מעבודתו אבל אם מכה חנם יש לחייבו מלקות והאריכו בזה והשבתי להם דא״א לחלק כה״ג בלשון
הרמב״ם דכתב סתמא עבדו יש לו רשות להכותו ואחריו נמשך הטור ואי רצינו לחלק בין שומע לקול רבו או אינו שומע
א״כ גם לענין יום או יומים ג״כ צריך לחלק כה״ג וזה דבר שאין לו שחר כלל דהלא כתיב סתמא לא יוקם כי כספו הוא
יהיה ענין ההכאה מפני איזה טעם שיהיה והוא פשוט א״כ גם בזה שכתב הרמב״ם אין לחלק כיון שסמך אקר׳ דלא יוקם
ואף דמצד המוסר לכתחלה אין לו להכות עבדו חנם אף דכספו הוא דלא יהא אלא בהמתו דאסור משום צער בעל חיים
מ׳׳מ ודאי דאין לו /לנו /להכותו כלל מלקות בשבילו דהא כתיב לא יוקם ולא חייבו התורה אלא כשהימת /כשהמית/
או כשהכה א׳ מראשי איברים דיוצא לחירות משום קנס וזה כוונת רש״י במסכת גיטין דף כ״א ע״ב ע״ש בד״ה לא
אפשר למקייצה וכו׳ וכן מבואר להדיא מדברי הרמב״ם סוף הל׳ עבדים דין ח׳ וז״ל מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך
ואע״פ שהדין כך מדות חסידות ודרכי החכמה שיהא אדם רחמן ורודף צדק וכו׳ וכן לא יבזהו ביד ולא בדברים יע״ש
הרי להדיא אף דלקתה מדת הדין שיש לבקשות להכותו מ״מ מצד המוסר אין לעשות כן וכן מסיק להדיא בירושלמי
וז״ל אמרי תמן במרת הדין ברם הכא במרת הרחמים עכ״ל העולה מכל זה דדברי הטור והרמב״ם נכונים בלי פקפוק
וכל האחרוני׳ שגגו בזה ה״ק יעקב:
** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר־אילן**
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חושן משפט

בפ״ח בשם ס׳ עמודי אור באחד ששכר את חבירו
לבנות לו בית בקבלנות וקודם גמר הבנין ראה הקבלן
שנתאנה במקת דמסיק דנידן זה היינו ממש בעיא
דרבא ב״מ (נ״ו) וספיקא הוא ואין להוציא מיד
המוחזק עיי״ש ואע״ג דנעה״ש איתא דאם שכר את
שמעון שיבנה לו בית וכו׳ אין אונאה לקרקעות .ולכ׳
בשאלתינו ג״ב דומה לכה״ג ,מ״מ כיון דהוי מחלוקת
הפוסקים אי דינו כקרקע או לא (כיון שעושין גם
מלאכות בתלוש עי׳ בנה״מ) תו אין מוציאין מיד
המוחזק.

' ועוד דכאן בשאלחינו נתברר דהבעה״ב נתאנה
ביותר מכפל מהמחיר דאי׳ ברמ״א (רכ״ז כ״ט) דאף
בקרקע יותר מפלגא יש אונאה .וע״כ ודאי דאין
הבעה״ב מחויב לשלם יותר מהמחיר השוק על
עבודה כזו.

סימן שי״ט
שאלה :אם רשאי להכות ילד אחר שאינו כנו ואינו
תלמידו ,שמתקוטט עטו וטחרפו ומתחצף כנגדו.

תשובה :נראה דרק לבנו או לתלמידו מותר להכוח
כדי לחנכם כדאיתא במכות (ח׳ ,א) יצא האב המכה
אח בנו והרב הרודה תלמידו .ועי׳ בש״ע הרב הל׳
נזקי גוף ונפש (ס״ד) דמותר להכות בניו הקטנים
אפילו שלא בשביל חינוך תורה ומצות אלא להדריכם
בדרן ארץ הואיל ומתכוין לטובתם ,ועיי״ש כמה
פרטים בזה וסיים שם דה״ה ליתום שברשותו דמוחר
להכותו ,ע״כ .ועי׳ ברמ״א חו״מ (סי׳ תכ״א י״ג)
דמי שהוא תחת רשותו ורואה בו שהוא עושה דבר
עבירה רשאי להכותו ולייסרו כדי להפרישו מאיסור
והמקור הוא בתרומח הדשן (סי׳ רי״ח) שדן שם אי
מותר להכות לאשתו כשהיא מבזה הוריו והחרה בה,
עיי״ש .אבל ילד של אחר שאינו בנו או תלמידו אסור
להכותם אפילו הס מתחצפים כנגדו וכמו דאסור
להכות לאדם שמחרפו [ואס הכהו אי רשאי להכותו
עיי״ש בחו״מ (בסעיף י״ג)] כדאיתא ביש״ש סרק
המניח (סי׳ כ״ו) ובס׳ החובל (סי׳ מ״ב> דאס אחד
חירף אח חבירו בשם רע וחזר זה והכהו אף שעבר
בלאו וצריך כפרה .מ׳׳מ אין עליו דין רשע כלל אלא

;
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הקהתי

אמרינן לביה רתח ואין אדם עומד על צערו שהרי יש
בוטה וכו׳ ואינו משלם אלא נזק וצער וכו׳ (ומובא
בפ״ח שס סק״ג) עכ״ס חזינן דעבר בלאו אס הכה
חבירו אע״ג דחבירו התחיל לגדפו ,וה״ג אפילו הילד
האחר התחצף כנגדו אסור להכותו דהא אין חילוק
בין ילד לגדול.
[ויש לעיין אס האב רשאי לומר לאדם אחר
שילקה בנו כדי לחכנו .ומסתבר דמותר דהוי כשליחו
ודומיא דשליח ב״ד מותר להכות ה״נ שליחו של האב
מותר להכותן.

ואם א׳ ביזה אח רבו נראה ג״כ דאסור להכוחו
וראי׳ דעי׳ בס׳ אורחת חיים לרבינו הרא״ש (בסי׳
פ״ב) .וז״ל אל תריס ידך על חבירך ואף אס הוא
מקלל אח אביך ואת אמך בפניך.

ועי׳ בספר חסידים (סי׳ ע״ב) וז״ל ואפילו ידבר
על אביך או על אמך דבר שאינו הגון לא תשוב שלא
כהוגן אלא אף אחה הקהה את שיניו ואמור לו אין
אתה אומר אמח ולא תשיב עוד דבר לא לגדול ולא
לקטן עכ״ל ,ונראה דה״ה אס מחרף רבו אל תענהו
אלא שיאמר לו אין אתה אומר א׳מח.
העולה להלכה :א) אסור להכות ילד של אחר
אפילו אס הילד מתחצף כנגדו ואס הרשהו אביו
להכות מותר .ב) ואם אחד מחרף את רבו או הוריו
אל יכם ואל יחרפם אלא יאמר להם דשקר הס
דוברים.

סימן ש״כ
עי׳ בחזו״א חו״מ בליקוטים (סי׳ ח״י סק״ו) שכי
דמרפסת שאין לה מחיצות כלל מותר בלא מעקה.
וראי׳ מהריטב״א במוע״ק (י״א ,ב) שכ׳ דהא דאי׳
שם דעושין מעקה למרפסת לא איירי במעקה של
מצוה שהרי מרפסת פטורה מן המעקה כדאי׳
בספרי כי תצא .אלא שעושה לשמירה עיי״ש.
ונראה פשוט דאיירי רק במרפסת שעשוי רק
לעבור שם ולא להשתמש שם ,כמו שסרש״י בכ״מ
בש״ס דמרפסח בזמן חז״ל הי׳ לעבור דרך שם לחדר
העליות וכיון שלא השתמשו שם בקבע אינו חייב
V-
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א) ובדין זה יש קצת מבוכה בדברי רבותינו

טויו״ד סי׳ קנ״ז

בבד״ה

מביא שתי

סב

הפוסקים ז-ל .דהנה הב״י

דעות אם רשאי

אדם להרוג את עצמו

בשעת השמד .דעה אחת סוברת שרשאי ומביא סמך לדבריה ממדרש ב״ר על
הפסוק ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש — יכול אפילו בחנניה מישאל ועזריה,

ובן יכול אפילו כשאול בן קיש ת״ל

אך ,אולם דעה שניה אוסרת לעשות כן

ומפרשת דמה שאמרו ז״ל תלמוד לומר אך הכונה היא שאינו יכול להרוג
וחמ״ו מסרו עצמם ביד אתרים והם

את עצמו?

לא פגעו בעצמם ,ושאול בן

קיש שלא ברצון חכמים עשה בן .ואח״ב מביא הב״י מעשה נורא בשעת שמד,

כי רב אחד שחט תנוקות הרבה מפני שירא כי יעבירום על דת והיה עמו רב
אחר וכעם עליו וקראו רוצח ,והראשון לא חש לדבריו ,אח״כ אמד הרב המוחה

כי אם הצדק אתו יענש זה ששחט את הילדים במיתה משונה וכן היה.

אכן טעם מחלקותם לא נתפרש לגו ,ובאמת מצינו שתי הדעות בתום׳ גיטין
דףג״ז ע״ב ד׳ה קפצו כולם ,שמקשה מגם׳ ע״ז שאמר ר״ח בן תרדיון מוטב
שיטלנה מי שנתנה ואל יחבול בעצמו ,והחום׳ מתרצים ע״ז שני תרוצים מקודם
רוצי ל דיראים היו מן חיסורים ולכן מותר היה להם לעשות כן .ובתרוץ השני

אומרים דעל כרחם היו מענים אותם ,היינו שידעו כי אחרי שיבואו האויבים
יאנסו אותם ולא יוכלו גם למסור עצמם

להריגה ולכן הקדימו

לעשות לפני

בואם אליהם וקפצו לתוך הים ומסרו נפשם על קדוה״ש.
הרי דלתרוץ הראשון אם מתירא מן חיסורים שיביאו האויבים עליו מותר

להקדים ולמסור נפשו בידים ז ולתירוץ השני אין היתר כדי להיפטר מן היסורים,
אלא כי שם היו מונעים מהם אח״כ למסור הנפש והיו מענים אותם בעל כרחם

ולא היה להם דרך אחרת להיחלץ מן החטא אלא רק להקדים ולפרוץ לים.

ב) ונראה טעם המחמירין שלא לחבול בעצמו הוא

מפני שאסרה תורה

על האדם לקפח פתיל חייו ולכבות בידים את נר הנשמה שהדליק הקב״ה בקרב

האדם אפילו בשעת גזרת שמד ,והדברים מפורשים ביותר ביש״ש פ׳ החובל סי׳

ג״ט כי אם נתפס ביד גויים צריך לסבול כל הענויים כפי כחו ולא ימית את

עצמו
שהוא

אלא יניח עצמו להיות נהרג ע״י האויבים ,אולם
חושש

מישראל"

שמא "יענו אותו

(כנראה כונחו

שע״י

אחרים ויגרום מיתה לרבים)

הוא מוצא שבמקרה

על יהודים אחרים ויאבדו עי״ז
היסורים יגלה

כמה נפשות

מחבואם של אחרים או מעשי

מותר גם לחבול בעצמו שהרי עי״ז גופא הוא

מציל אחרים ממוח.

ואחרי שמביא דברי הריטב״א ור״וז המתירין להרוג עצמו וגם כי גדולי
צרפת

נהגו

בן למעשה ,הוא

חולק על דבריהם ומחליט

שאסור לשחוט ילדים קטנים כדי שלא יטמאו אותם

לאיסור.

ומכל שכן

בשמד ,שהרי עכשיו הם

שבט

מי

מיהודה
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אנוסים ופטורים מכל .אולם דבר אחד מתיר בים של שלמה והוא להצית הבית

זה אינו קרוי חובל בעצמו

בשעת גזרת שמד כדי שישרף הוא וגם בניו כי

אלא כמו שהוא מניח עצמו ליהרג וזה מותר.
והנה

דבריו

האחרונים שגבו ממני להבינם ,בי מהו

ההבדל בין הורג

עצמו באופן זה או באופן אחר ,והלא קיי״ל אשו משום חציו וכשמדליק בית
שם איש חייב המדליק משום רוצח נפש וא״כ מה לי

ונשרף

הרג בסייף או

הרג באש?

ג) ולרוב הדוחק נראה לי

לפרש הדברים

כשהדליק בית והאיש שבתוכו היה כפות,

מיתה חייבים רק

כך ,כי

אבל כשיכול לברוח ולא ברח פטור

ממיתה .וא״ב בשעה שהוא הדליק הבית עדיין

אין במעשה זה משום רציחה

שהרי יכולים היו לברוח ,ואח״ב אם בחרו מות מחיים

מפני גזרת השמד ולא

ברחו אין זה חובל בעצמו ,כיון שהיו בשב ואל תעשה ,דוגמת הדין של זורק
חץ ותרים כידו ואח״כ הסיר התרים דפטור ,כנלע״ד לפרש דבריו אעפ״י שתמוה

כי סתם הדברים ולא פירשם ,ולא ראיתי למי מהאחרונים שפירש כן.
ומכל זה אנו למדין דדעת היש״ש כי אין שום

היתר לקצר פתיל חייו

מפני הגזירה ועל זה צותה לנו התורה להימנע מקרא דואך את דמכם לנפשותיכם

אדרוש.
ובאמת

מצינו בגמרא איסור לחבול בעצמו גם על חבלת

נטילת גשמה ,כמפורש בב״ק

בלי

דיליף לה מקרא דאשר חטא
דחייב

למילף גם דין

ד׳ צ״א .ומקודם ס״ד

מקרא דואך את דמכם ,אלא שדחו• את

הגוף גרידא

זה

זה ואמרו ודילמא קטלא שאני ומסיק

על הנפש ,אכן בתוספתא ב״ק פ׳ תשיעי איתא

(בדיני שמים) על נזקי עצמו מקרא דאך את

דמכם לנפשותיכם-מיד

נפשותיכם — אדרוש ,עיי״ש.

ומציגו במדרשים שאמר נבוכדנצר לגולי בבל שינגנו לפניו בכנורות שלהם

וקצצו

ראשי

אצבעותיהם בשיניהם

נכר ,ונראה מדברי

חז״ל שעשו

ואמרו איך נשיר את שיר

כדין וראויים

לשבח ,אמנם

ד׳ על אדמת

בילקוט שמעוני

הגירסא שאמר להם שיקישו בפניו ובפני ע״ז— ועל כך צריכין למסור נפשם,

אך

אפילו אם נימא

דלכבודו הוא צוה להם לנגן יש לומר

חבלה בעצמו פטור מדיני אדם וחייב
להם

רק בדיני שמים

דכיון שלעשות

לכן החליטו

לחבול בעצמם ולקצוץ אצבע כדי שלא להשכיח מלבם

שמותר

את אבלותם על

החורבן ולהראות שאין לשיר שיר ד׳ על אדמת נכר.

ד) וכמה פעמים
בגוף

חקרתי לדעת למה אין

עונש בי״ד

על מעשה חבלה

שלו כמו שלקו על חבלה בגוף חברו כיון שאין גוף האדם

שלו לענין

חבלה ואם חובל בו נקרא רשע מקרא דאשר חטא על הנפש (כמו נזיר שנקר*
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חוטא מקרא זה עצמו) א״כ יהיה גם עונש בי״ד על כך ,ואמנם החובל בחברו

"1

לקי רק אם החבלה היא פחות

משוה פרוטה ,דכשיש בנזק פרוטה חייב ממון

שהרי ריבתה תורה בפירוש כן ינתן בו ודרשינן ממון ,ואם ממונא משלם מילקא

לא לקי ,אבל בחובל בעצמו אלמלי היה בזה דין עונש בדיני אדם היינו מחייבים

אותו

לאו

ללקות בכל גווני ,שהרי אין כל חיוב ממון לעצמו.

על כך ,כי קרא דלא יוסיף קאי על החובל

ואפשר לומר שאין

בחברו ואי

אפשר להעמיד

לאו זה בחובל בעצמו.

אכן כבר הוכחתי במק״א דר,לאו דלא יוסיף קאי רק על זה שהכה חברו

ולהכאיבו,

לצערו

המכה אדם כשר

כמו שמפרש רבנו

הרמב״ם בפ״ה מהל׳ חובל

ומזיק ,דכל

עובר בל״ת

מישראל ---------דרך נ ציו ן הרי זה

שנאם׳

לא יוסיף .ולשון נציון הוא מקרא דכי ינצו אנשים היינו שרצה לצערו ולהכאיבו
בהכאה זו ,אבל כשמכהו לא לצערו אין לאו זה שייך שם (ומה שהמגיה רשם
ברמב״ם

,צ״ל דרך בזיוף׳ אין לזה שום מובן דמה ענין הכאה

לבזיון? וגם

בקרית ספר להמבי״ט גורס דרך בציון ,וכן מצאתי בספרי רמב״ם עתיקים אשר

נדפסו בשנת ר״נ ,ואין כל ספק בדבר שכצ״ל).

ויש לי ראיות מפורשות לדין זה ואין כאן המקום להאריך ,וברור הדבר
כי המאנס את האשד ,אין דין מלקוח

&מון (כגון בקטנה שאין לה

קנם

מתורת חובל גם

במקום שאין תשלומי

ובשוטה שאין לה בושת),

אעפ״י שבעילת

בתולה נקראת חבלה לעניני שבת ,מפני שזה לא הי׳ דרך נציון .וכן אם חבל
בו כדי לרפאוחו לא צריך קרא לרבויי שאינו חייב משום לא יוסיף שהרי לא

מכהו

דרך נציון ,אלא במכה אביו צריך קרא כיון שאז

חייב גם שלא דרך

נציון ולכן ילפינן מהקישא דמה מכה בהמה לרפואה פטור כך מכה אדם (היינו
אביו דוקא ,שהרי בקרא זה כתיב יומת) לרפואה פטור.
וכיון שכן אין שום שאלה למה לא יתחייב חובל בעצמו מתורת חבלה,
(^שהרי בזה לא שייך לומר "דרך נציוף .ופשוט.

ד ),וכל זה בנוגע לחבלה גרידא ,אבל בנטילת נשמה בעצמו ס״ל לר,פוסקים

המחמירים

דאסור

אפילו

כשמתיירא מפני היסורין בשעת

השמד מפני הטעם

האמור שאין כל היתר לאדם לכבות את הנר שהדליק הבורא ,כמו שאמר ר״ה

בן תרדיון מוטב שיטלנה מי שנתנה ,ובסנהדרין דף מ״ב דרשו חז״ל "ולרוזנים

אי שכר"-אלה שעוסקים ברזו של עולם אל ישתכרו,
של עולם,

מפני

שאין בכח

בני האדם

וקראו לחיי האדם רזו

לבוא עך תכליתה של החיות,

"ואם

יתכנסו כל מלכי מזרח ומערב לברוא אפילו יתוש אחד אין יכולים להכניס בו
בשמה" ,ואין כל' רשות להאדם לפגוע בחיותו שזהו רזו של עולם.

ומה

שנזכר

בפיוטי קינות לתשעה

באב כי בשעת השמד "הפיסו

על

שבט

מי
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אבות ובנים"" ,והאבות אשר היו רחמנים

נעשו אכזרים כיענים"

המתירין ,כמו שהזכרנו שגדולי צרפת הורו

זהו לשיטת

כן להלכה ולמעשה ,מפני

שפחדו

שמא לא יוכלו לעמוד בנסיון — ,זכותם תעמוד לעד וזכרתם קדוש לכל הדורות
ואין אחר יכול לעמוד במחיצתן של הקדושים הללו.

ובגמר דברי בשער זה אביא מה שהעיר אותי חכם אחד על דברי האור
דמסאגי^התרת הקשר.

שמח פ״ה מימוה״ת ,כי רבנו הרמב״ם מפרש ערקתא

כמו שגרם השאילתות בפ׳ וארא לש ר ויי ערקתא דמסאני ,אלא דהשאילחווז
פירש דכפוהו שישחה ויתיר מנעולו ונראה כאילו משתחוה לע״ז ,והרמב״ם לא

לפרש כן שהרי זה מאביזרייהו דע״ז

רצה

ולכן פירש

(ולא לשנויי

לשרויי

כגירסתנו) להתיר הקשר והמובן הוא בשבת דהוה אב מלאכה ,ואמאי קרי לה
מצוה

קלה משום שרוב ההמון אינם יודעים אם חייבים

על זה ,כמו״ש רבנו

בפי״ב מהל׳ עדות הל״א ,דמשום זה שראוהו מתיר בשבת כשר לעדות דמסתמא

לא

ידוע

לו ,ועיין פ״ב מהל׳ תענית הל״ג ,ופוק חזי שדקדק

רבנו בפתיחה

לפיהמ״ש "ובכלל זר ,כל מי שיקשור קשר של קיימא ביום שבת".
ובזה מבאר שהרמב״ם לא ס״ל כי על מנהג וכדומה דבר שאינו מפורש
בתורה צריכים למסור עצמו בשעת הגזירה ,שהרי ערקחא דמסאני לדידי׳ היא

מלאכת קושר בשבת .אולם אעפ״י שהדברים
הנה במאמר קדוש השם

לשון

הרמב׳ים

הם דברי חכמה וחריפות עמוקה

הוא לשנויי ערקתא דמסאני,

ואולי

נשתנה שם הלשון ע״י המעתיק שהשווה הדבר לגירסתנו בגמרא.

ז) ופשוט הדבר כי כל הדין של שעת הגזירה שצריך למסור נפשו גם
על ערקתא

דמסאני הוא רק

היכי שכוונת הגזירה

היא להעבירם

על דתם.

וכמפורש בלשון רבנו הררב״ם "ויגזור גזירה על ישראל לבטל דתם או מצוה
מן

המצוות" ,אבל היכי שהכונה היא לטובת

עצמם

ישנים הנוסח הוא "כשעת השמד" במקום שעת

אין הדין כן

(ובדפיסים

הגזירה ,והמכוון הוא להעביר

על דת) .ומצאתי בם׳ עבודת המלך שהביא ראיות מוכיחות לזה ,ומפרש דברי
הר״ן

שאומר בחדושיו לסנהדרין כי מלשון

רבנו מוכח דבשעת הגזירה אפילו

אם מתכוון להנאת עצמו יהרג ואל יעבור ,כי הכוונה היא דעצם הגזירה היווה
לבטל הדת ,אלא שאנס אחד השתמש בגזירה זו להנאת עצמו ,והוכיח דגם אז

יהרג ואל יעבור מלשון רבנו שאמר וכל הדברים האלה וכו׳ .וכן מסתבר מאד

לומר כי בגזירה שבאה להנאת עצמו אינו מחויב למסור עצמו .וכמו כן מפרש
התם דדוקא אם היתה הגזירה על כלל ישראל ,אבל אם גזרו על היחיד אין זו

גזירה רק אונם ,ואין חילוק בין מלך ובין אנס ותלוי רק אם הוא עושה בצנעא

או בפרהסיא.
ח) ואמנם קרה

בשעת מלחמה

כי אחד משלטונות

הצבא צוה .ליהודי

שבט

מיהודה

שזור ראשון

לעשות מלאכה בשבת והיהודי סרב לעשות ובקש

מז

שירשו לו לשלוח פועל גוי

במקומו או שיעשה זאת במוצש״ק .ובשמעו זאת התרגז הקצין מאד והתפאר
כי הוא ילמד את היהודים לדעת שפקודת

הצבא היא למעלה

משמירת הדת

ועליהם למלא הפקודות בלי סרוב .ובשעת מעשה הוציא אקדח והתרה בהיהודי
כי אם לא יתחיל תיכף במלאכה יהרגהו .היהודי נכנע מפחד המוות ועשה מה
שנצטוה.

מקרה זו עורר התרגשות עצומה נקרב הצבור ויש שאמרו כי מחויב היה
למסור נפשו

מכיון שהיתר .זאת גזירה

להעביר

על דת ולהראות

כי פקודת

הצבא דוחה שמירת הדח.
אולם באמת זוהי טעות ,חדא

דאין זו גזירה כאן

שהכפייה היתה על

יחיד ולא על הכלל .ושנית דאין זה מקרי להעביר על דת כיון שהיתה פעולה
יזזידית ולא דבר קבוע .ומה שהתעקש הקצין ולא רצת שהפעולה תיעשה ע״י

אהר זוהי עקשנות זדון ושרירות לב

של זד יהיר הרוצה להראות

תוקף ידו

(וגם זה מקרי להנאת עצמו כי נהנה הוא מזה שהוא מפיל חתיתו על אחרים).

אבל אין לזה מובן של שמד לבטל אפילו מצוה אחת ממצוות התורה ,והדבר

פשוט וברור .וכן כל הגזירות האכזריות שגזרו עריצים פראים במחנות הנאצים
ים" ש נגד בני ישראל ופגעו גם בעניני הדת דינם ככפיית אנס ולא כגזירת
שמד ,שהרי גם על המשומדים מזרע היהודים הכבידו אכפם בגזרות כאלה ,וזה
מוכיח כי כוונתם למלא תאוות רצח שלהם ורעל פתנים שבקרבם ,ונפשם הטמאה

שואפת לדם ולא תדע שבעה,

שמד ולכן הדין כמו

אבל אין זה בגדר גזרת

בכל אנס דיעכור ואל יהרג.
ושומר עמו ישראל ינקום נקמת דם

עבדיו ובזכות

מסירות נפשם קול

רבבות אלפי ישראל על קדושת שמו יתברך וקדושת תורתו יגאלנו גאולה שלמה

בקרוב וישרה שכינתו בתוכנו ויקויים בנו ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד.

הערות נוספות להפרקים ח׳ ט׳ י׳
למה שפרשנו בפרק י׳ ההסבר לחלק בין אונס לפקו״ג ע״י רפואה (בעמוד

כ״ד).

נראה לי להוסיף כי אם האנס ימנע ממנו אכילה ושתייה עד שבא לסכנה

ועובר על אחת מג׳ העבירות החמורות כדי להציל נפשו

מסכנת רעבון בקרא

אונם ולא רפואת ולכן «אץ מלקין אוהו ואין צריך לומר שאין ממיחין אותו׳.
ואין לומר כאן שהאכילה והשתייה נחשבים כרפואה ,מפני שעצם מניעת המאכל
פביא

הסכנה

ולא

דמי לרפואה שהסכנה באה

ממקום

אחר אלא

שהרפואה

שבט

מלואים

מיהודה

רצו

עצמו הוא משום שחילל שבת ונרצה לו וכ״ב מוהר״ר בצלאל בשיטה פקובצת

שם וכתב שכן שמע מפי רבנו קלונימוס בירושלים.
?עמוד מ״ןן,

כעין ראיה לכלל זה של הרמב״ם ,כי בחובל רק "דרך נציוך
אסור יש להביא ממה שהעירו כמה אחרונים על דברי הגמרא

דחךבל בחברו הותר מכללו אצל בי״ד ,דאם בי״ד פסקו שהוא חייב מלקות מותר

לחבול בו ע״י ההלקאה ולמה לא הזכירו היתר אחר של חבלה שישנו אצל כל

אחד ואחד ,וזהו החבלה שעושים ע״י מצות מילה ,שהרי אין חלוק בחבלה בי.
קטן לגדול ז

ופשוט אפשר לומר כי מכיון שכל הלאו של חובל ילפינן מקרא דלא

יוסיף ,היינו שאסור לתת לו אפילו הכאה מיותרת אחת לכן הגמרא אומרת
דהותר מכלל אצל בי״ד לתת לו שיעור מלקות כפי שנתחייב,

אולם לפי הכלל של "דרך נציוך הקושיא מעיקרא ליתא ,כי אין בחבלה

של מצות מילה משום איסור חובל מה״ת כיון שלא היתה כונתו לצערו ואדרבא
הי׳ שמח אלמלי יכול להסיר ערלתו בלי כל צער ,וזה כמו שאמרנו גבי אונס,

שלא דנין שם מתורת חובל.
?עמוד ןן״ןן"

לענין אם אבוד דעת ע״י מחלת רוח נחשב לסכנת נפשות
שדוחה שבת.

ומצאתי אח״כ בם׳ בית יצחק חאה״ע סי׳ ל״ט( ,אות ו׳) שרוצה לומר כי
במקום סכנה של אבוד דעת מותר לעבור על אסורי תורה ומחליט כי אף שאין
בו סכנת הגוף אלא סכנת הדעת מותר ,שהרי אמרו חלל עליו שבת אחת כדי

שישמור שבתות הרבה ומסיים כי מ״מ לא מצא דבר זה מבואר .והנה לא מביא

כל מקור לדבריו וגם לא מחלק בין שבת לשאר איסורים.
אח״כ הוא מביא את דברי החת״ם בתשובה פ״ג ואומר ע״ז כי שם לא
היתה הסכנה של אבוד דעת אלא שלא יהי׳ חכם בהוויות העולם ומ״מ יהי־ בר

מצוות — אבל קשה להכניס דבר זה בתוך התשובה של החת״ם.

לעמן־ך

לענין חלול שבת כדי שצדיק יתפלל על החולה.

ולפי האמור אפשר להבין דברי ר׳ יוסי האומר (במס׳ תענית פ־ג משנה
ז׳) לעזרה ולא לצעקה ,היינו כי מותר להתריע להזעיק אנשים לעזרה בסכנות
אלו הנזכרים שם (ובתפארת ישראל על המשניות שם פירש אפילו לצאת מחוץ

לתחום) ,אבל לא לצעוק בתפילה .ורש״י שם פי׳ משום שאין אנו בטוחים כ״כ

שתפילתנו תתקבל וכן פירש הר״ן ,אבל בכ״ז קשה להבין הלא גם מספק צריכים
לעשות כל מה שאפשר אפילו שתועלתו מוטלת בספק ,ולמה לא נתיר גם לצעקה
בתפילה גם אם אין אנו בטוחים שתתקבל.

ונראה לענ״ד לומר שמצרפין גם טעם זה דאין קטיגור נעשה סניגור

שדי חמד

מערכת ה״א
מבואר

אסיפת דינים

קסג
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מדבריו דמשום תוכחה יכול להכות את חברו אף אם
אוחו כדי לקיים המצות ומאי דמשמע ליה (להרג תהלה לדוד «״ל)
איט משרתו אס הוא איש חשוב ומופלג וט׳ וכן
דמ״ש העובר על דברי חכמים חייב מיתה היינו חיוב מיתה
ממש בדיני שמים עיין במה שכתבתי בקוגמריס הכללים במערכת מצאתי בתשובת הרדב״ז ח״ד סי׳ רנ״ח (נד«ס «ארשא ש׳ תר«'נ היא אלף
שנ־מ) שנשאל בנער בן ארץ ישראל שבא לחו׳ל ונכנס לשרת כבית
החי״ת אות צ״ב :
יהודה אחד ורוצה שיעשה לו מלאכה גמורה ביו״ט שני ואחר שפכק
דאסור להכות את חברו ואם הכהו עובר בלאו שאסור לומר לו לעשות מלאכתו סייס ואמר ואס עשה מעצמו
כמבואר בח״מ ריש סי׳ ת״ך נשאלתי באיש י ראוי למונעו מזה ומותר באק ישראל להכותו עד שימנע מלעשות
אחד מוחזר ,לירא שמיס ויש לו משרת ואינו מתנהג עמו כחק מלאכתו שכיון שהוא משרתו מוטל מליו להפרישו מאיסורא וכן כל
לכל המשרתים לאדוניהם עצל בשליחותו דובר שקרים מכעיס אדם מוטל עליו להפריש את אשתו ואת בני ביתי מאיסור וזה
ומר,נער את אדונו ומחמת אלו המידות הגרועות נמשך לאדונו ברור עכ״ל,הרי דגבי משרתו שמוטל עליז להדריכו בדרך ישרה
 ,כמה פעמים מיני נזק ומכיחו תמיד במילי דשמיא להתפלל בציבור סובר דמוחר להכותו כדי להפרישו ולזה אין צריו שיהיה איש חשוב
ולא ישב בסוד משחקים ובמושב לצים והוא כחרש לא ישמע ומופלג וכו׳ כדברי הרש״ל דזהו דוקא לענין דודם דעלמא שבא
בדברים לא יוסר גלגל עמו בכמה התראות ולא עלתה בידו עליו מצד תוכחה אבל בעל לאשתו ורב למשרתו דמוטל עליו
■להדריכו בדרך ישרה ובקש ממשרתו שהוא מעצמו יעזוב משרתו בפרטת להדריכו בדרך ישרה חייב או על כל פנים רשאי כל אדם
מפליו שלא יצערו הוא לגרשו מעל פניו כי אז יוודע קלונו לעשות זאת  vכן נראה להשוות הדעות ולא להמציא מחלוקת בי;
לרבים וגס לזה לא המה אזן ויושב אצלו על פי מדוחיו הנ״ל הרש״ל והרדב״ז דלהרדב״ז אפילו כל אדם דמלמא שאינו חשוב
ויהי היום אחר שנתמלאה סאתו כעס עליו אדונו וחרפו וגדפו ומופלג ולהרש״ל דוקא אדם חשוב וכו׳ מותר ועוד אחרת דלהרש׳ל
והמשרת יענה עזות כדבר אחת הנבלות ולא יכול אדונו להתאפק לאו דוקא רב למשרתו ובעל לאשתו אלא הוא הדין לכל אדם ואילו
וירם איש את ידו ויכהו מכה כל דהו ולהיותו ירא שמים וחושש מהרדב״ז נראה בעליל דדוקא רב למשרתו ובעל לאשתו .אך לפי
לי מחעאת שאול שאל האיש אס הוא בכלל מכה את חברו אלו מה שכתבתי יש לומר דלא פליגי דהרדב״ז דמיירי באיש יהודי
חורף דברי הרב השואל נ’י£ובחשובחי הגה הבאתי דברי הרב משמע מאן דהוא דהוא הוצרך לטעם שהוא משרתו וכו׳
וק״ל להבין :
תרומת הדשן בסי' רי״ח (שפסי ,ק הרמיא נסי׳ תנ*א ®־ג) במי שאשתו
מזלזלת באביה ואמה וכמה פעמים הוכיחה בדברים ולא הועיל
הרדב״ז הנ״ל אנו למדים דכשאמרו דמשום אפרושי
דמוחר ',בארץ ישראל'להכותה כדי לייסרה שלא תעשה עוד דאף
מאיסורא מותר להכות לאו דוקא לאפרושי מאימרא
דרביט שמחה שהביא המרדכי בפרק המדיר החמיר מאד במכה דאוריתא אלא גם משום אפרושי מאיסורא דרבנן מותר להכותו
את אשתו ועובר בלאו דפן יוסיף מכל מקום לאפרושי מאיסור שהרי ביו״ט שני דרבנן קעסיק ואמר דמותר להכותו אס לא
חמור כזה מותר וראיה מדאמרינן בב״ק ד׳ כ״ח פ״א בנרצע ישמע לו כנז״ל^ ובאמת כי מצר הסברא היה נראה לי הדל
שפגע .בו היובל והיה מסרהב בו רבו שיצא לחרות וחבל בו דפעור דכיון דבהכאה איכא איסור תורה ועובר אלאו דפן יוסיף נהי
דמוקי לה רב נחמן ב״י בעבד שמסר לו רבו שפחה כנענית עד דבמקוס תוכחה להפרישו מאיסורא יהא שרי לן מיהו הייט דוקא
האידנא היתרא וכו׳ ופירש״י דרשאי לחבול לו דלא עביד דינא כדי שלא לעבור איסור תורה אתי עשה דתוכחה ודחי פן יוסיף
לנפשיה רק לשמים יהא קמן דמי שהוא תחש ידו של אדם ורואה אבל משוס איסור דרבנן דמן התורה איו בדבר שוס איסור
בו שעושה דבר עבירה רשאי להכותו כדי להפרישו מהעבירה ואין והיתר גמור •הוא ככל דבר הרשות מהיכח חיתי שיהא מותר
צריך לזה בית דין דאם כן גבי נרצע אמאי רשאי למבול בו לעבור על לאו דהכאה כדי להפרישו מאיסור דרבנן .אמנם
ימיתהו לב״ד ויסרו אותו עי״ש^ועוד הבאתי תורף דברי הרש״ל 'לרבינו הרדב״ז נהירין שבילי דנהר דמה והדבר פשוט בעיניו
ביס ש״ש פרק ג׳דב״ק סי׳ ש׳ דאחר שהאריך במי שמגרש את וחובחינו לשמוע כקול דברו כשלא נמצא סתירה מפורשת מהש״ם
עבדו (משייט) מביתו ואינו חפץ כשימושו והעבד אינו רוצה לילך׳ וגדולי הפוסקים ץ ומצאתי לרב תנא המשנה למלך בפרק ג׳
ומתוך כך מכהו שרשאי למשות כן כדי לגרשו מעל פניו ולאו מהלכות עבדים דין ג׳ (נרה כ!נ ראיתי) שכתב דאף דהרמב״ס סובר
דוקא אם לבו גוקפו מחשש גנבה אלא אפילו בלא שום פסידא דאיסור שפחה כנענית אינו אלא מדרבנן שפיר פסק שם דין ה׳
ולאו דוקא עבדו ומשרתיו אלא הוא הדין איניש דעלמא שנכנס דנרצע שמסר לו רבו שפחה והגיע היובל ורבו מסרהב בו לצאת
לביתו והוא שונא לו ואינו חפץ זה שבתו הבית יכול לגרשו לחירות ואינו רוצה וחבל בו פעור לפי שנאסר בשפחה דאף
מביתו בעל כרתו ואם איע רוצה וחבל בו עד שמגרש אותו דאיסור שפחה מדרבנן מכל מקום כשאמרו בש״ם דמשוס דאפרישי
פעור וכו׳ כתב עוד דרשאי להלקות אש משמרתו כדי להפרישו מאיסורא הוא פטור אין חילוק בין איסור של תורה לאפרושי
מאיסור דעביד דינא מהקב״ה והביא חורף דברי רבינו התרומת מאיסור דרבנן טי״שץ ויתכן שגס הי־דב״ז מה שפשוט אצלו כן
הדשן וסיים ולאו דוקא כהאי גוונא אלא כל מה שהיא עושה הוא שלמד מדברי הרמב״ם ואף דיש לדחות דהרמב״ם לא אמר
כנגד דת תורה אלהי״ת מכה אותה עד שתצא נפשה אפילו אלא שאם חבל בו סטור אבל שיהא מותר לחבול בו זו לא שמענו
עוברת במלות בשב ואל חמשה ומכל מקום אל ימהר בהכאה מכל מקום אם א־חא דלכתחלה אסור לחבול בו אם כן אמאי אס
אס לא בתוכחה גמורה מקודם ורואה שאינה שומעת ולאו דוקא חבל פטור הרי לא ירד ברשות בית דין אלא ודאי מוכח דמן הדין
רב לעבדו ובעל לאשתו דהו הדין כל בני ישראל יכול להכות רשאי לחבול בו ומשוס הכי הוא דסטור ובאמת הרמב״ס נקט
חברו לאפרושי מאיסורא וכן לקמן סי׳ כ״ו פסק הרא״ש להדיא :לשון הבריתא מנין לנרצע וכו׳ וחבל בו שהוא פטור וכו׳ ורש״י
שמותר וכן איחא בערכין יכול לא יכנו ולא יסערנו על דרך שם (נד״ה *®יא) כתב ורשאי להלקותו ולהפרישו דלאו דינא לנפשיה
תוכחה תלמוד לומר וכוי אלמא שמותר להכותו על דבר תוכחה הוא אלמא דניחא ליה לפרש לישנא דבריתא פטור דפמור ומותר
ודוקא באדם מוחזק לכשרות שידוע שלשם שמיס עושה והוא הוא והיינו ודאי מטעמא דכתיבנא דאי הוה איסורא לא הוה
אדם חשוב ומופלג אבל בסתמא דאינשי לאו כל כמיניה דאם כן מיפטר ואס כן לא נפלאת היא לפרש דברי הרמב״ם נמי בהכי
לא שבקת חיי לכל בריה וכל אדם ריק יכה חברו על דרך
כן נראה לצדד בזה :
תוכחה כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא
ראיתי שגס הרב אורים וחומים בריש סי׳ ד׳ נראה שהבין
מדברי הרמב״ם דמשום אפרושי מאיסורא מותר לחבול בו
והתורה לא נתנה רשות ומקל ורצועה אלא לדיין או לאדם חשיב
שראוי להיות דבריו נשמעים לפי י שעה מותר להכות חברו (שנתנ נזה הלשון ועל זה י,אמי הרמנ׳ם דיש רשות ניד הרג לתכול ט לפרוש מאי«ר אף
להפרישו מאיסור לפי ראות עיני הדיין ודוקא בדברים שבינו דאיט טגע נלל לממון שלו נדעה הגמרא דאף דנחלקו נפירוש הנריתא אנל הדן ד (,אמת
למקום אבל במה שבין אדם לחברו שאחד מכה חברו יכול ' לטל׳ מלמא דש רשות ניד נל אדם אף שאיט טגע לו לממון להנותו לפרוש מאי«רא ולא
להכותו כדי להציל המוכה וכו׳ מר כאן חורף דב״ק:
אמרק על הנית דין לנד מוטל להפמשו ענ*ל) ועל כל פנים מדברי הרדב״ז
— ---------------------------------------------------------------
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מערכת ה״א
להכותו כאמור והגה השגתי

אסיפת דינים

מתבאר לכדי להפרישו מאיסור לרבנן גם כן מושר
עתה ס׳ יקר אמרי הצבי לידידי הגאון אבד״ק
דאברי יצ״ו וראיתי בחידושיו לפרק ג׳ דנבא קמא סי׳ ג׳
את כל זה ראיתי להציע לפני כת״ר לפי ששרוי כעת בלא חומה
זו תורה ספרי הפוסקים אינם בילו חן לחכם ויחכם מכללות ד׳ נ״ו ע״ג שכתב דמתבאר מדברי רש״י דמותר להכות משוס
הרברים יבין הרין לנרונו וכתורה יעשה ועתה ראיתי למרן החבי״ף אפרושי מאיסורא עי״ש שלא הזכיר מדברי הפוקיס שהבאתי אני
בספר חקקי לב בחלק א״ח סי׳ י״ע שהאריך קצת ברין חם מותר הדל בענין זה אף לא הזכיר כלל דברי הרמב״ם שנראה לכאורה
להכות חברו כרי להפרישו מאיסור והביא לברי הרבנים תרומת שאינו סובר כן וכדמשמע ליה להגאון בהטמק שאלה שאלתא ז״ך
הרשן וים של שלמה הנז״ל ופלפל קצת ברברי התה״ר שנראה ס״ק ו׳ שדעת הרמב״ס ורבינו השאלתות שאסור להכות משוס
מרבריו לרוקא בעל לאשתו ורב לעברו הוא לשרי והרי מהש״ס אפרושי מאיסורא כנז״ל ומל כל פנים הדין אמת כמו שכתב הרב
לערכין ומרברי הפוסקים מתבאר רמשום תוכחה מותר כל ארם יצ״ו וכבר כתבתי למעלה דגם משוס אפרושי מאיסור דרבנן
להכות חברו לאפרושי מאיסורא אם אינו שומע בלא זה והאריך מותר להכותו ,ומה שהקשה הרב יצ״ו היכי שרי להכות משוס
קצת וחירוש הוא רכל רז לא אניס ליה ונעלם ממט תשובש אפרושי מאיסורא הא אמרינן בסנהדרין ד׳ ע״ד שדוקא לרודף
הרדב״ז שהבאתי למעלה כיעי״ש:
אחר חברו להרגו או אחר נערה לפגמה הוא דניתן להצילו בנפשו
ולא בשאר עבירות כבר תירץ בעצמו דהיינו להצילו בנפשו אבל
זמן רב השגתי ס׳ העמק שאלה להגאון המפורסם הכאה בעלמא גם משום שאר עבירות כדי לאפרושי שרי גס
מוהרנצ״י ברלין יצ״ו וראיתי שם בפרשת וישב שאלשא ראיתי עתה בספר חיים ושלום ח״ב סי׳ ל״ו שהביא דברי הרא״ם
ז״ך בסוף סק״ו שהבין מדברי הרמב״ם בפרק ד׳ מהלכות עברים בס׳ היריאים סי׳ רמ״ז וז״ל צריך ליזהר שלא להגביה ידו על
הנ״ל דסובר דלכתחלה אסור להכות את העבד משוס אפרושי חבירו להכותו ואפי' מל אשתו (פ"( לקמן נאות ה׳ נד״ה ומה ש»5ץ נום
מאיסורא מדכתב ראם חבל בו פעור וכתב דרש״י והרמב״ם פליגי שנתנתי פל מייי אלו) אבל אם מתכוין לייסרה ולהדריכה בדרך ישרה
בדין זה ודעת רכינו השאלתות כהרמב״ם אולי' שורף דברי קדשו^
מותר וכמו כן לחבירו מותר עי״ש :
ובהורמנותיה דמר נראה לי הדל דאין דבריו מוכרחים דכבר ידוע
דכלל גדול הוא בידיט דדרך הרמב״ם לתפוס לשון הגמרא משנה
אשה שמזלזלת בכבוד אבי בעלה או אמו או
ובריתא ומה שנפרש בדברי הש״ס נפרש בדבריו וכלל זה אישרוהו
שמקללתו חינם והוכיחה בדברים ואינה משגחת
^קיימוהו שרים רבים ונכבדים ומכללם מרן בבית יוסף ובכסף משנה מליו י״א דמותר להכותה אס יש רשות לזה מהשררה יר״ה וי״א
!בבדק הבית בכמה מקומות כמו שמתבאר ממה שרשמתי בקונטרים דאסור .והסברא הראשונה מיקר כן כתב הרח״א באה״ע סי׳
כללי הפוסקים סי׳ ה׳ אות א׳ עי״ש וכיון שבדברי הבריתא ניחא קנ״ד ס״ג,ומצאתי כתוב בקונטריסי בשם מרן החבי״ף בספר כף
לן לפרש דפטור ומותר קאמר (משים כאש לא מה מ!תי לא היה ל» לפוסר!) החיים סי׳ א׳ אות י״א שכתב בחשובה דבזמן הזה דאחסור דרי
כמו שפירש רש״י כן יש לנו לפרש דברי הרמב״ם ,ובפרט אחר אם יהיה רשות ביד כל אדם להכות אשתו רעה שמקללתו בחנם
שראינו שרבנים גדולים התה״ד ורש״ל והרדב״ז כתבו דמותר כל אדם יעביד דינא לנפשיה ויאמר שכתורה יעשה לכן אינו רשאי
להכות חברו משום אפרושי מאיסורא והיינו משום דמשמע להו להכות עד שיברר בבית דין וכשכנים ובעדים כשרים שהאמת
בפירוש הסוגיא כדברי רש״י וגם הרא״ש בב״ק פרק ג׳ סי׳ י״ג אחו בביטר גמור .אלה הדברים אשר כתבתי מאז (למפלה
כתב בפירוש דמותר להכות משוס אפרושי מאיסורא כדאמרינן מפשריס ש«) בשמו! .עתה אין בידי ספר כף החיים הנ״ל ורואה
בגמרא ד׳ כ״ח גבי נרצע שהיה רבו מסרהב בו שיצא וכו׳ עי״ש אני שזה נכלל במה שסיים הרמ״א ואס איט ידוע מי הגורס
שמעת מינה דמפרש מה שאמרו בבריתא וחבל בו פטור דפטור אין הבעל נאמן לומר שהיא המתחלת שכל הנשים בחזקת כשרות
ומותר הוא כפירש״י וכן דעת הרמ״א דמותר להכות משוס ומושיבים ביניהם אחרים לראות בשל מי הרעה הזאת וכו׳ עכ״ל
אפרושי מאיסורא כדאיתא בח״מ סי׳ תכ״א סי״ג ובאה׳ע סי׳ דמשמע דלא זו בלבד שצריך בירור בדבר שהיא מזלזלת ומקללת
אלא גס צריך בירור שלא היה הוא המתחיל והגורם .אמנם זאת
קנ״ד ס״קומה שכתב הגאון העמק שאלה יצ״ו דהרמ״א ■כתב כן
לפי שלא עמד על דברי הרמב״ס ורבינו בעל השאלתות הנה על אגיד אשר ראיתי עתה לגדול בדוריגו הגאון המפורסם "מוהרנצ״י
השאלחוח נוכל לומר שלא ראה דבריו אבל על הרמב״ם רחוק ברלין יצ״ו ב״ס הנורא העמק שאלה בפרשת וישב שאלתא ז״ך
לימר שנעלמו ממנו דבריו ואף אם נתפייס לומר כן מל הרמ״א סוף סי׳ ק״ו שכתב דמעיקר הדין אית לן למינקט כסברת האוסרים
אנן מה נענה על הרא״ש והתהיד והרדב״ז ורש״ל שכתבו כן בפירוש וכתב דבזה נחלקו רש׳י עם הרמב״ס ורבינו בעל השאלתות
ואין גס אחד שלכל הפחות יזכיר שאין כן דעת הרמב״ס\לכן דלרש״י בב״ק ד׳ כ״ח ע״א גבי נרצע שפגע בו היובל ורבו מסר
נראה לי הדל יותר נכין לומר שגם הרבנים הנז״ל המה ראו לו כבר שפחה כנענית ועתה מסרב בו לצאת ואינו רוצה דרשאי
^<דב-,י הרמנ״ס שכתב שאם חבל פטור וסברי דפמור ומותר להלקותו משוס אפרושי מאיסורא כיעי״ש כיון שיודע בעצמו שעושה
 hnולישנא דבריתא נקט וכמו שק הבין בדברי הרמב״ם איסור רשאי להלקותו ואין צריך עדים לזה .ולהשאלתוח והרמב״ס
!
הרב אורים יתומים ומני״ר יצ״ו לא ראה דברי כל רבנן קדישי אסור להכות אם לא שיש לו עדים על כך .והרמ״א שהסכים
הנז״ל וחידוש הוא דרב גובריה וחיליה וכל ח לא אניס ליה כמו לסברא ראשונה לא ממד על דעת רבינו השאלתות והרמב״ס אבל
שנראה מהפרו הנורא ועיין בקונמריס הכללים במערכת הלמ״ד ביש לו עדים כולי עלמא מודים דרשאי להכותה וכדכתב הים של
אות ח״ן (עתה נעתקו לכרס אלו נמפרנת  mfi tfnaב״ו פי־ש נס׳ק "ד) מה שלמה בב״ק פרק המניח אלו תורף דב״ק ועיין במה שכתבתי
שרשמתי במאי דאמור רבנן דמכה בנו גדול עובר משוס ולפני
באות הקודמת (נד׳ה ומדנרי הרדנ׳ו):
מור לא תתן מכשול אי גם במכה אוהו משום תוכחה איתיה .להאי ןתןץר הרב נחמד למראה בפרק שלישי דמסכת ביכורים ד׳
איסורא או לאו :
1
קצ״ז ע״ג בשם תשובת הרב מוהרי״ו הישנות דהמכה
הרב חסד לאלקס בסי׳ קנ״ו אות כ״א ד' פ״ח אשתו ענשו חמור ממכה חברו דחברו אינו חייב בכבודו ואילו
ע״ב אם המכה את חברו דרך שחוק גם כן עובר באשתו אמרו דחייב לכבדה יותר מגופו עולה עמו ואינה יורדת
כלאו זה וסיים דהכי מסתברא והרב יפה ללב נר״ו שם באות ט׳ לחיים נתנה ולא לצער והיא יושבת לבטח אתו ודממתה מצויה
נתב דיש ללמוד כן מדברי מר״ן בח״מ ריש סי׳ שמ״ח אסור לגנוב ומזה עמד מתמיה מל הרב יפה מראה (פל מה שאמרו בירושלמי דנימ׳ס
יכי׳ ,׳אפילו דרך שחוק וכו׳ אסור כדי שלא ירגיל עצמו בכך «־ק נ׳ ת;א חת! חנם נשיא נמלה ממוח) שהקשה דאי סדר חשיבותם קחשיב
דכווהא במכה אסור אף בכי האי נוונא ולי הדל נראה דאף שאפשר הוה ליה להקדים נשיא ואי סדר מציאותם קחשיב הוה ליה
לנמיד משם איהורא מכל מקום אין מזה הכרח שהוא בכלל הלאו להקדים חתן דשכיח טפי וכו׳ וכל שכן דחכם ונשיא דדמו אהדדי
(וםי< חסד לאלפים מספקא ליה אם עובר נלאו) דאפשר איסורא בעלמא ועל כל הוה ליה למיסמכינהו ותירץ דזו ואין צריך לומר זו קחני דגדולת
I
פנים איסורא מיהא איכא :
החכם אינה שולטנות גמורה דאין מצווין אלא להורות ולדון ואין

אחר*

ה׳) הכאה

ונסתפק
י

בידו
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בידו לרדות ולעשות כרצונו וגדולת החתן על אשמו ובניו גדולה דיבמות עי״ש אלמא דמינה שמעינן תיובא לכבדה יושר מגופו ואף
מזו כי יש לאל ידו לרדותן במקל וברצועה וגדולת נשיא וכו׳ דאין דעתי העניה נוחה כל כך בזה באשר טדע שאין דרך הרמב״ס
ענ״ד הרב יפ״מ והקשה עליו ממה שכתב הרמ״א בסי׳ קצ״ד אלא לפסוק מה שמפורש בש״ס והיה לו להמתיק דבר זה כלשון
ומתשו׳ מוהרי״ו הנ״ל ותירץ דכונת הרב יפ״מ היינו אם אשתו ששגו חכמים המכבדה יותר מגופו עליו הכתוב אומר וידעת כי
מקללת ומזלזלת וכי׳ שמותר להכותה לפי סברא ראשונה שהיא שלום אהלך ומה שנפרש בלשון הבריתא נפרש בדבריו וכמו
שדרכו בקודש בכיוצא לזה כנודע ומזה נראה שדבריו טבעיס
עיקר לדעת הרמ״א עי״ש :
וראה כמה שקדו רבותינו בדורות שלפני פנינו בתקנת בנות ממקום אחר שמצא כן באיזהו מקימן בדברי רז״ל ואנחנו לא נדע
ישראל שלא יהיה הורת כל אחד בידו להסות נשותיהם איה מקום כבודם מכל מקום לדברי מרן כסף משנה נראה לומר
ולהכותן כמו שכתוב בספר החדש שנמצאת תקנה קדומה בכתיבת כמו שכתבתי והרב כנסת הגדולה באבן העזר ריש סי׳ א׳
יד וזה נוסחה :קול שועת בנות עמנו ממרחק נשמע על אדות בני כתב וחייב לכבדה ולאהוב אותה כדאיתא בגמרא ולא הראה מקום
ישראל המרימים זרעותיהס להכות נשותיהן ומי השליכו האיש בענין לזה ואם כונתו לדברי הבריתא דיבמות הנ״ל יושר נכק היה
זה להכות אשתו הלא הוא מוזהר ועומד שלא להכות שום נפש להרב להביא מהרמב״ם כי מדברי הגמרא אין כל כך הכרח :
מישראל וגס ר״י השיב בתשובה כי מתלתא רברבי רבינו שמואל
בדברי מרן הב״י באהמ״ז סי׳ קנ׳ד וראיתי שס
(נתון ד*ה מג׳ נשם ספר אג1דה) שכדברי מוהר״ם הנ״ל
ור״ת ור״י אחיט בני רבינו מאיר שמיעא ליה שהמכה אשתו כמכה
אחר (תמיה לי כאס לזה ציינה כשמופה ומה״נא תיסק אדפתין מגרפות נתן נאכתו כתב בשם רביט שמחה[ת״ל ומצאתי בתשובת רבינו שמחה המכה
אמרו מנחנירז וע״ן לקמן נשם מוהר׳ס) והנה שמענו כי יש מבטח ישראל את אשתו מקובלני שיש יותר להחמיר מבמכה את חבירו דחברו
צועקות על זה ואינן נענות תוך קהלוח ולכן גזרנו בתקף גזרה אינו חייב בכבודו ואשתו חייב לכבדה יותר מגופו וכו׳ עי״ש הרי
ואלה על כל איש מישראל ליכנס בחרס במקומות שיש רשיון כתב חייב לכבדה יותר מגופו אך לא גילו לט מאין למדו כן
מהשררה יר״ה על זה לבקשת אשתו או לבקשת אחד מקרוביה ומסתמא הוא מבריחא הג״ל כמו שכתבתי ועי״ש לענין אם ממשים
הפסולים לה להעיד שלא להכות אשתו דרך כעס או דרך רשע אותו לגרש ובמה שכתבו מרן הב״י והרמ״א בדרכי משה ואכמ״ל
או דרך בזיון כי כן לא יעשה בישראל ואס ח״ו יש שרש פורה בזה שאיט מענייננו ועיינתי שס בכנסת הגדולה וראיתי שבהגהת
ראש ולענה אשר ימרה את פינו לבלתי היות ירא וחרד לזה ב״י אות מ״ח ציין לעיין בים של שלמה לבבא קמא פרק שליש•
הודענו לבית דין של אותו מקום שתבא שם צעקת האשה או סי׳ כ״א ושמחתי בראותי שהביא שם תשובת מוהר״ס וכשוב בה
צעקת קרוביה לפסוק לה מזוגות לפי כבודה כמנהג בנות המקום דממההיא בריחא דיבמות האוהב את אשתו וכו׳ והמכבדה יותר
אשר היא דרה שמה לפי ערכה ויפסקו לה מזונות כאילו הפליג מגופו וכו׳ הוא דקיליף דחייב לכבדה יותר מגופו דמה שנזכר
נעלה ממנה ואם יסכימו רבותינו הגדולים אשר בארץ לגזרתיט בדברי מוהר״ם כדאיתא בפרק הנשרפיז כונתו לבריתא הנ״ל
גזרתינו קיימת ויקום דבר ושלום נאום פרן בן הר״ר אליהו [וכתוב שהוא שנויה גס בסנהדרין ד׳ ע״ו ע״בווא^דבס־ הג^ן י־ם ס^ו
שס בשם שו״ת מוהר״ס מרוטבורג דפוס פראג סימן פ״א המכה שלמה הנ״ל המזיק אשתו בתשמיש המיטה חייב אע״ג דברשות
את אשתו מקובלני שיש יותר להחמיר בו מבמכה את חברו קעביד משום דאיהו קעביד ממשה והוה ליה לעיוני מכאן מוכח
דבחבירו אינו חייב בכבודו ובאשתו חייב בכבודה וכתב שחייב דלא שרי לבר ישראל להכות את אשתו אפי׳ בדבר מרידה קצת
לכבדה יותר מגופו בעולת בעל כתיב בעלייתו של בעל ולא וא״ל דעל דעת הכי נסבה להכותה וליסרה לצרכה כדי שתשמע
בירידתו לחיים נתנה ולא לצער ודרך עמים אחרים בכך לכבד לקולו להכנע מלפניו ורבים טעו בזה כי אפי׳ תימא דמל דעת
נשותיהן וחלילה לשום בן ברית להכות את אשתו והעושה יש הכי נסבה הוי כמחנה על מה שכתב בתורה דעובר על ל< /פן
להחרימו ולנדותו ולהלקותו ילענשו בכל מיני נידוי (צ״ל יידוי) ברשיון יוסף צא וראה מה שחייבו חכמים אותו במזיקה בתשמיש אף
השררה /-ובשם האגודה בד׳ קכ״א ט״ב כתב במל המכה את דלהכי נבראת ועומדת ופשיטא דלהכי נסבה אפ״ה צריך למיוני
אשתו החמירו בו הגדולים ואומרים שעובר על לאו דלא יוסיף ולהתאפק ולמשול ביצרו שלא להזיקה ק״ו שלא להכותה בעבור
(נם דניים אלו צריניס מיון ומיין נדנד הימ׳א ס" קנ״ד ס׳ג וננאי כגולה שס וי',ל) כעסו ורגזו והנה חכמי ישראל מציט שסבלו כמה צערוח
ולכן יבטחנה בהבטחות שלא יכנה עוד ואס אינו רוצה להבטיחם מנשותיהן אשר קראו על עצמם מר ממות ומשלו ברוחם כגק
יוצא ויחן כתיבה עכ״ל ומה שכתב יוציא ויחן כתובה אם הוא על מעשה דרב ביבמות ודוגמתו וזכו לבנים כשריס ופן כתב הראב״ד
דמעולם לא שמעט מוסר לנשים בשוטים ואפילו לרמב״ם שסבר1
ידי כפיה בשוטים או בדברים עיין בדברי הרב פתחי תשובה
בסי׳ קנ״ד ס״ח/וכתב הרב פלא יועץ במערכת הכאה ראוי לכל אס אינה שומעת לעשות מלאכתו המוטלת עליה טפה בשיטים
המנהיגים לייסר את בעלי זרוע המכים את נשותיהם ואם יוכלו והיינו סעמא כמו שכופה הרב את עבדו במקל ורצועה במניין
להוציא נשותיהם מתחת ידם אס רוצה אשה בכך כי אין ארם דר המלאכה ה״נ בעל לאשתו מ״מ לא גרע מעבדו דלא יטל להטחז
עם נחש מצוה רבה הם עושים להציל משוק מיד עשקו עי׳ש מחמת ע’א אלא בעוברו מל הדת כה״ג אשה נמי שרי .כדלעיל
ובודאי שאין כוגתו לומר שיכופו אותו בענין שיש לחוש לגט סי׳ ט׳ ולא נע״א ועוד כתב להוכיח דהמיקר כסברת הראב״ד
מעושה אלא מל ידי ריצוי והשתדלות או יכופו על ידי ברירה מדאמר ר׳ יוסי בר חנינא בפרק אף מל פי דמורדת ממלאכה
הויא מורדת ואם איתא דיטל לטפה בשוטים למה תקט בה דין
כמו שהביא הרב פתחי תשובה שס :
ספר שו״ת מוהר״ם מרומונבורג אין מצוי אצלי לראות מורדת והביא תשובת מוהר״ם בלשון זה והיא בעולת בעל בעלייתו
דב״ק שיש לדקדק במה שכתב שבאשתו חייב בכבודה ולא בירידתו וכו׳ וכל שכן שלא להכותה דענר מל לא יוסיף דלא
יותר מגופו דלפי הנראה כונתו להא דתנו רבנן ביבמות ד׳ ס״ב גרעה מאחר ואדרבא ק״ו ומה אחר שאיט חייב בכטדו מצווה מל
סיף ע״ב האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו עליו הכאתו אשתו שמציה עניה לכבדה איט דין שמצווה עליה מלהטתה
הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך ולפוס ריהטא נראה דאין ואדרבא חייב לכבדה יותר מגופו כדאיתא באלו הן הנשרפין ואם
ראיה משם דהא לא תני דחייב לכבדה יותר מגופו אלא מעליותא הזיקה בתשמיש חייב כל שכן דאין להכותה ועוד וט׳ ועוד מספר
דאית במכבדה יותר מגופו הוא דקחני ואם כן מגא ליה למוהר׳ם כתובתה נלמד שקבל מליו לכבדה ואנא אפלח ואוקיר וכו׳ לכבוד
שחייב בכבודה כל כ!יקר דבבריתא לא מצינו רתני דחייב בכבודה ניתנה ולא לבזיק ואין זה דרך בני ישראל להכות נשותיהם חלילה ץ•
וצריך לומר דכיון דתני תנא דהעישה כן מקיים מקרא שכתוב לכל בן ברית מעשות כדבר הזה ואס היה בא לפננו דין זה
וידעת כי שלום אהלך מזה אנו דנים שכונת הבריתא לומר דחייב שאשה קובלת טל בטלה שמכה אותה הייט מחמירים עליו מאילו^
לכבדה יותר מגופו וכן הוא באמת לשון הרמב״ס כפרק ט״ו
היה מכה לאחר והאריד באותה תשובה וכו׳ ועוד נראה שיש V
מהלכות אישות הלכה י״ט וכן צוו חכמים שיהא אדסרמנבד את להחמיר בהכאתה וכו׳ חלו תורף דב״ק י־ועל פי זה מתיישבים
אשתו יותר מגופו ומרן כסף משנה מראה מקום הוא הך בריתא דברי התשובה כת״י הנ״ל דמה שהזצרט להשמועה הוא מפני
שהיה

בא

ועיינתי

והנה
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שהיה מקום לטעות מפום דאדעתא דהני נסכה וכן מה שנשב
האגודה הנ״ל בשם הגדולים ניחא וק״ל :
וא^ 1כתבתי שבסתר כ״ף החיים כתב מרן החכי״ף שבמקום
אחר כתב דבזמן הזה אינו רשאי להכות אשתו אן
מפל דברים שמותר להכותה ולא הוה ידענא דוכתיה היכאיהנה
מתה ראיתי שלפי הנראה הן הן הדברים אשר דבר בקדשו בס׳
מוכחת חיים ח״ג ד׳ כ״ט ולפי שספר הוה איט מצוי וגם אני
|׳ זמן רב חזרתי אחריו עד שהשגתיו ראיתי להעתיק דב״ק וזהו
אשתו כתב הרב מוהר״ם בר ברוך כתשו׳
זלעגין המכה אח
הארוטת סי׳ פ״א וז״ל כי כן נ״ל כל בן ברית חייב לכבד את
דעולה עמו ואינה יורדת בעולת בעל כתיב
אשתו יותר מגופו
ולא בירדתו לחיים מחנה ולא לצערומספר
בעלייתו של בעל
כתובה נלמד אנא אפלח ואוקיר ואזון והמה׳ אח אשתומקובלני
שיש יותר להחמיר בו ממכה את חברו דבחבירו אינו חייב בכבודו
ובאשתו חייב בכבודה ודרך הישמעאלים בכך אבל חלילה וחלילה
לשום בן ברית לעשות זאת והעושה כן יש להחרימו ולנדותו
ולהלקותו ולעונשו בכל מיני רידוי ואף לקוץ ידו אס רגיל בכך
כי הח דר״ה קץ ידיה אפי׳ בבבל אע״ג דאין דנים דיני קנסות
בבבל ב״ד מכין ועונשין שלא יקלו ראשם בכך ואם רוצה לצאת
יוציא ויחן כתובה ובתשובת הגאונים מצאתי ושכחתי שם הגאון
האשה שקובלת טל בעלה אי אפשי לדור מס אמך ואחיותך
המחרפים אותי חייב הבעל להוציא משם ולגור בבית אחר ואם
לאו יוציא ויחן נתו׳ דאמר כי היא הימה אס כל חי לחיים ניחנה
ולא לצער וט' יע״ש\כן הובא חשובה זאת של מוהר״ם בספר
שלטי הצבורים אשר סביב המרדכי בכתובות בם׳ גערה שנתפתתה
אוח ב׳ והביאה מורים בד״מ באה״ע סי׳ קנ״ד סט׳ו וכ״כ
בתשובה בגינון זאב סי׳ פיח השובת רב שמריה להחמיר על המכה
אח אשתו וע׳ש וכ״כ המרדכי בכתובות פ׳ המדיר בשם תשובת
רביט שמחה והביא מרן בכיי באה״ע שם סי׳ קנ״ד והגהות
אשירי בב״ק פי המניח בשם א״ז וכ״כ כתשו׳ המיוחסות להרמבין
סי׳ ק״ב וא״ח דיהיה פתחון פה לאדם כי אשתו רעה ועושה לו
הכעסות ו5צן הוא מכה אותה אין זו טענה כי יביאנה לביר
ויסדר טענותיו ואס יהיה הדין עמו וטנשו אותה ,וכן מחשו׳
מוהר״מ ב״ב עצמו אשר הביאה בספר שה״ג ששם תוסיף ח״ל
ועוד בם׳ הבא על יבמתו דקא דחיק תלמודא למצוא תקנה
לאשה ולא לישהמיט דלימא לייסרה בשוטין וכו׳ וכ״ש וקיו בן
.בנו של קיו דוילא ביה מילחא טובא שהוא מכה אותה דאיכא
טשח וצער וגנאי הוא ולכל משפחתה ולכל בנוח ישראל לנהוג כאחד
מהשפחות דאסור להכות אפי' שפחה כנענית ע״כ ומורים
בהנ״ה בש״ע אה״ע סי׳ קנ״ד סיג כתב וזיל איש המכה את
אשתו עבירה היא בידו כמכה אח חברו ואס רגיל הוא בכך
יש ביד'ביד לייסרו ולהחרימו ולהלקותו בכל מיני רידוי וכפייה
ולהשביעו פלא יעשה עוד ואם אינו ציית לדברי הב״ד י״א דכופי;
אוחו להוציא ובלבד שמתרין בו החי׳ פעם אחת או שתים כי
אינו מדרך ישראל להכות וכל זה שהוא מתחיל אבל אס קללתו
בחנם ומזלזלת אביו ואמו והוכיחה בדברים ואינה משגחת עליו
י״א דמוחר להכותה ויש אומרים אפילו אשה רעה אסור להטחה
והסברא ראשונה היא עיקר עכ״ל
המחי״ר יש להשיב על דבריו דהנה מ״ש בתחילת
דבריו דהמכה אח אשתו עבירה היא כמכה אח חברו
 ■הדי הרב מוהר״ח ב״ב קאמר בהדייא דהוי 'ותר חמור ממכה
את^ובירו והני״ד מור׳ס עצמו בד״מ וכבר ראיתי להרב באר
הטלה שהשיב ע״ד מור״ם אלו מדברי מוהרי״ו שכתב דטונשו
יותר ממכה את חברי ע״ש׳וה^ הימא דיותר הו״ל להשיגו
מדברי חשו׳ מוהל״מ שהביאה מור״ם נעלמו ורבינו בחיי ם׳ כי
תצא ני המנה לחנירו ולאשתו עובר בשני לאוין יע״ש^וטו״ק
במ״ש מור״ם דאם מכה אותה על אשר הוא עושה דברים שלא
כהוגן שמקללחו וגם שמזלזלח באביו ואמו והיא אשה רעה דהביא
מחליקח בזה דל״ם ראשונה ול״ס אחרונה אסור והסכים כס׳
הראשונה דמותר ני הן אמת ני ס׳ זאת הוא ס׳ הרא״ס בס׳
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יראום סי׳ רמ״ז שנתב דאם מתכוין לייסר את אשתו ולהדדנה
בדרך ישרה מותר יע״ש וכ״ב הרדב״ז בתשו׳ החדשות ח״ב סי׳
חמ״ז דאס מושה דברים בלתי הגונים לפי תורתיט יש לו רשוס
ליטרה זלהטתה להחזירה למוטב ניזן שהיא ברשותי יע״שץדיש־
לחלק ני הרא״ם בס׳ יראים והרדב״ז הם המדברים כשאשתו
עוברת באיסורים שבינס־ לבין המקום דאין לבעלה שום שייכות
בהא ודאי דמותרץלא כשיש ביט לבינה איזה קטטות והפרשיות
ומחמת שינאתו אותה מקפיד ואפי׳ אם מכה אותה מפגי כבוד
או״א וע״ד שכתב הרב מוהרא״י נם׳ ת״ה סי׳ רי׳ח דמוחר לבעל
להכות את אשתו כשמקללת אביו ואמו וכ״נ מוהרש״ל בס׳ יש״ש
בב״ק פ״ג סי׳ ט׳ ועמ״ש בסה״ק חקקי לב ■ חא״ח סי׳ י״ט דכ״ב ?כ
ע״ג יעש״ב בס״ד הייט בכה״ג שלא יש ביניהם שם הפרשיות
!.מתלונות ושיגאה כ״א דוקא מכה אותה משום אפרושי מאיסורא :
וסוד נראה ט בזה״ז
הותר ני אחסור דרי וכ 3אחד ואחד
יבקש טילא באשתו להכותה יכול טל מגן ותולה עצמו
באילן גדול כי מור״ם פסק כסברא ראשונה דאין לעשות כף
בזמנינו זה אלא יברר £כ״ד הבעל טענותיו ויסדוה ויקח הבעל
מוסר השכל כי בראות באשתו כמה דברים מטערים ועוברת על
כמה איסורים ואין פוצה פה ומצפצף ומה גס במה שרגילות
הנשים להזטר שם שמים לבטלה ולקלל את חבירו ובניו ובטתיו
ולדבר סרה לפעמים טל עניים ות״ח ולה״ר ומחלוקיות עם שכטתיה
וכדומה  xועל כל אלה איט מכה אותה ומייסרה  xוכשנגע בכבודו
באיזה דבר אז יחרה אפו להכותה ואינו מן השם כי יהיה חס טל
כבודו ובזיונו ולא יהיה חס על כבוד המקום כ״הץ כי כן איני
רואה מקום להתיר להכות אדם לאשתו בזמנינו זה בשום צד ואופן
כ׳א כשיראה עושה דבר שלא כהוגן כי מלבד אם יהיה הענין
שעשתה אשתו איזה החק והפסד בממונו בתוך ביתו שלא יקפיד
טל זה כלל אלא אפי׳ אס יהיה בדבר הנוגע לו שעושה חיז&
פריצות והוא מקנא לה עכ״ז יהיה במיתון ובפה מתוק ידריננה
לעבודת ה׳ ולא על ידי הנאות וכמ״ש במ״ר ס׳ נשא פ״ט ח״ל ע'פ
איש איש כי תשטה אשתו ח״ל ד״א איש איש למדה אותך התורה
שתהא ותרן בחון־ ביתר נשפך יין הוי ותרו להנחיל אוהבי יש
וכן שכניך ואוצרותיהם חמלא נקרע כסותך ימלא ה׳ כל משאלותיך
אבל אם שמעת דבר באשתך קום כגבר למי שגבר את הוי גבר
לכך נאמר איש איש טכ״ל^הרי לך בדברי רז״ל דכשאירע אחה היזק
והפסד בתוך ביתו לא יקפיד מל אשתו ולא יכעיס עליה אמנם
כשהיא עוברת על דת משה וישראל יהיה מקפיד עליה ואה״ן
דלא יכה אותה אלא יוכיחנה ואם לא ציית ליה ילך לב״ד ויודיע
צערו .להם^ והעיקר בזה כי כשאירע שהבעל׳ מכה את אשתו ב״ד
חוקרים ודורשים בדבר מאחהשכנים אם יש לו טענה מספקת יש
לפוטרו הלא״ה חייבים ב״דלהלקותו ולהחרימו ואם לא יש בירור
טל.העתיד לכל מי שיעשה שלא כדין
בדבר מחרימים סתם
כדברי הרשב״א בחשו׳ ח״ה סי׳ רס״ד ובמיוחסות סי׳ ק״ב
חה ברור :
בס׳ היחידים לרבינו מוהרח״ו פ״ו יחוד ג׳ ד״ה ע״ג
ח״ל יחוד ה״ג פעם אחת חטאתי כי נתכעסתי עם
אשתי והרימותי ידי להכותה והוסר ממני כח הדיבור וצדני מורי
שאכוין תחילה זה היחיד שרציתי לעשות עכ״ל^ראה בעיניך עד
היכן מגיע הפגם של המנה לאשתו ^זעמ״ש נקונטרים חיים ושלום
בס״ד ומצוה לכל נ׳ד הרואה תגר בין איש לאשתו'שישתדלו לשום
מתווכי .שלום ניניהם כי אהבת שלום בין אדם לחבירו ונין איש
לאשתו הם מהדברים שאדם אוכל מכירותיהם בעוה״ו והקרן קיימת
לו לעוה״ב וא״נ נמה צריך ליזהר שלא להיות גורם שנחה ופירוד
בין איש לאשתו כי יהיה גורם רעה לעצמו ואינא כמה איסורים
איסור ביטול פו״ר ואיסור לפני מור לא תחן מכשול כי כמה
פטמים עינינו הרואות איש ואשה שמתקוטטים זה פם זו ומכים
ומקללים וזר לא יקרב אליהם וכמו רגע חחריס להיות לאחדים
וכשמתערבים אחרים הם מחזיקים המחלקת ומפרידים אותם זה
מזה ונמצאו אלו חוטאים ומחמיאים ובפרס כשהם עדיין בבחרותם
כי הגורם להם פירוד גורם חטאים גדולים והכל יבוקש מיד!
ופעמים

וכתוב

שדי חמד

מערכת ח״א

ופעמים שיש מחלוקה בין שגי השושבינים קרובי האיש מם קרובי
האשה ומבקשים להפרידם מחמת שינאה ותחרות אף כי בין איש
ואשה אין שום קינאה ושינאה ואם יש כמו רגע הם מתפייסים
ונמצא האיש והאשה מבקשים תפקידם וקשורים בעבותות האהבה
זה עם זו ובשביל הקרובים אינן יכולין דלפעמים מחמת בושה או
מחמת מורא אב ואס והקרובים והיא איסור גדול להיות מחזיקים
במחלוקת בדברי הבל הבלים ומפרידים זווגס וכמה חטאות גורמים
ובפרט ביטול פו״ר אשר גדול עונשו כמ״ש בגמ׳ ביאושע שנענש
על שביטל מישראל מלות פו״ר לילה אחת ויבואו לידי הוצאת
זרע לבטלה או ראית קרי וכדומה ואולי יבואו ח״ו לידי עבירת
אחד האיש ואחד האשה ועוד כמה אבות נזיקין ומאבות יצאו תולדות
ואיך יתכן מי שהוא יאודי וזרע בשר שבשביל הקפדות וכבודות שיש
ביניהם יגרמו פירוד בי! איש לאשתו ועיני ראו כי כל הגורמים
עניינים כאלו להפריד הזווג אפי׳ אב ואם לא עלתה להם ומרה
היה באחרונה כי מתים ב״מ בתחלואים רבים קשים ומרים ושומר
נפשו ירחק מזה ויהיה עיניו תמיד לבקש שלום כל אדם ובפרט
בין איש וחשה ועליו תבא ברכת טוב וברכות שמים יחולו על ראשו
_ואחד הרואה יראה מאמר הזוה״ק ס' וישלח ד׳ ע״ו ע״א ומאן
דנריס לעכבא שמושא דמצוה גרים דיסתלק שכינתא מעלמא
וע״ד כי עלית משכבי אביך או חללת יצועי עלה יע״ש הרי לך
דהגורם פירוד בין איש ואשת גורם לשכינה שתסתלק ומרובה
 ,מידם_נונבפ_ דאם תשים שלום ביניהם יוסיפו לך שנות חיים
שציין (נד׳ה ינתיג נם׳ היחידיס) לעיין בקונטרים חיים ושלום
אולי הונחו למה שכתב בחיים ושלום ח״ב סי׳ ל״ו ראיתי
כני אדם מכיס לנשותיהם ולא ידעו גודל האיסור כדאיחא באהע״ז
סי׳ קנ״ד ס״ג המכה אשתו עבירה היא בידו כמכה חבירו וכתב
רבינו יונה והביאו רבני בחיי בסדר כי תצא שהמכה את חברו
ולאשתו עובר בשני לאוון ובבאר הגולה כתב דחמור הכאת אשתו
מחברו וכתב הרא״ם בם׳ היראים סי׳ רמ״ז צריך ליזהר שלא
להגביה ידו על חברו להכותו ואפילו על אשתו אבל אם מתכוין
לייסר את אשתו להדריכה בדרך ישרה וכמו כן לחברו מותר עכ״ד
הרא״ם (מה שכתג ואפי' על אשתו הנה לפי דנרי המיהר׳ס ירניט שחתה כנ״ל היה
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לרין לומר וכל שק על אשתו אך אולי נינתו לשלול סנרת הטועים שנתי ניס של שלמה
הנ״ל שדרשו לעצמה נטמנה דאדעתא יהני נסנא לק נתנ ואפי׳ על אשתי) והביא תורף

דברי תשובת מוהר״ם הנ״ל וכתב שמה שהביא הרב באר הגולה
בשם תשובת מוהרי״ו היא תשובת מוהר״ם הנ״ל והביא תשובת
הרדב״ז החדשות ח״ב סי׳ תע״ז דהמכה אשתו עובר בלאו
דמאי שנא אשתו מחברו והקשה עליו שהיה לו לומר דאשתו
חמור מחברו כמו שכתב הרשב״א בח״ג סי׳ רס״ג ובמיוחסות
סי׳ ק״ב דהטוענת שבעלה מכה אותה והוא מכחישה מטילין
חרם סתם וכו׳ ומסור הדבר לפי ראות הדיינים וכו׳ וציין משאת
משה ח״א אהעה״ז סי׳ טו״ב מוהר״א ששון סי׳ פ״ז בי׳ סי׳ קנ״ד
תוכחת חיים סי' קנ״ד ובס׳ מעשה אברהם:
הרב מעשה אברהם הס בחלק ח״מ סי׳ כ״ה שנשאל
מל מכה את אשתו אס פסול לעדות והביא דברי מרן
הב״י בסי׳ קנ״ד בשם רבינו שמחה ודעמיה דאסור להכות את
אשתו ושחייב לכבדה יותר מגופו והקשה דמנא להו דחייב לכבדה
יותר מגופו דהא מלשון הבריחא דיבמות ד׳ ס״ב נראה דליכא
תיובא מדלא תני חייב אדם לכבדה יותר מגופו כלישנא דריב״ל
דמייתי החם חייב אדם לפקוד את אשתו בשמה שיוצא לדרר
שנאמר וידעת כי שלום אהלך וכו׳ ומדלא תגי הכי שמעינן דליכח
תיובא והעד מל זה דכתיב במלאכי סי׳ נ׳ שאשה לבעלה היא
חבר כדכתיב אשר בגדת בה והיא חברתך וחנן יהי כבוד חברך
חביב עליך כשלך ואם כן מנא ליה לרבינו שמחה שחייב לכבדה
יותר מגופו ומתבאר מדב״ק דרק מל החיוב דיותר מגופו הוא
דקשיא ליה  xוצי הדל תשה אעיקר חיובא כמו שכתבתי למעלה
וממתניתין דאבות אין להביא חיוב אף כגופו כי משנת חסידים
היא וחידוש היא שנעלם מהרב דברי הרמב״ם שהבאתי למעלת
(נד״ה והנה פ* )-שכתב גם כן כדברי רבינו שמחה שחייב לכבדה יותר
מגופו והראה מרן כסף משנה מתירו מבריתא דיבמות הנ״ל וכבר\

ודברי

אסיפת דינים
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כתבתי שם הנראה לדעתי העניה וכתב לעגין השאלה הנ״ל דלפי
מה שכתב מרן הב״י בתשובה סי׳ ב׳ והביא דבריו הרב כנסת
הגדולה בח״מ בהנב״י אות ז׳ בלי חולק דהמכה את חבירו פסול
לעדות מדאוריתא הוא הדין או כל שכן למכה אש אשתי ושוב כתב
לחלק דדוקא כשיתברר שמכה אותה שלא כדין ושקו״ט בזה עי״ש:

היהת

גויל דקימא לן בכתיבת ספר חורה תפילין ומזוזות
1׳)
שלא תהיו האותיות דבוקות שצריך להיות מוקפות
י
בויל מכל ארבע רוחות אס נדבקה אות אחת לחברתה על ידי תג
אף שגוף האותיות לא נדבקו פסול כ; כתב מרן חיד״א בם׳ לדוד
אמת סי׳ י״ב אות ל״א וכן דעת הרבנים מג״א ופרי חדש
ומוהרלנ״ח כמו שכתב הרב באר היטב בא״ח סי׳ ל״ב סק״ז
ומה שכתב הרב פרי חדש על דברי הרב המאירי דמכשיר בזה
דאין נראה כן מדברי הרמב״ס וכו׳ הרואה יראה בגוף תשובת
הרב מוהרלנ״ח שהזכיר בפרי חדש שהוא עצמו כתב כן ואין כל
חדש גם הרב דבר משה בח״א א״ח סי׳ ח׳ (הניא מדי י%נ נאי המיס
נחא׳ח כי׳ "ד) שנשאל בדין זה בדיבוק האותיות על ידי תגין והסכים
לפסול הס״ת כדעת הרב מוהרלינ״ח אמנם הרב המחבר כתב
דנראה ברור דהס״ת כשרה בשבת ייו״ט דאי אפשר לתקן והיה
טעמו על פי מה שהוכיח מדברי הרמב״ם ורש״י והר״ן דלא
קפדינן משום היקף גויל אלא כשנדבקו האותיות לעצמן אבל אם
נדבקו על ידי תגין לית ל; בה וכדעת הרב המאירי ועוד דדעת
מרן בסי׳ ל״ב ס׳"ו דלא קפדינן אהיקף גויל אלא בשעת הכתיבה
אבל אם לאחר שנכתב וסילק הסופר ידו.לגמרי נדבק אין לחוש
משום היקף ומה שהצ״ע הרב ט״ז בסקי״ד כבר יישבו הרב בית
דוד וכיון דמנהג פשוט אצל הסופרים דאין עזשין התגין אלא
לאחר כתיבת האותיות כתיקונן לכן הס״ת כשרה (ועיי! להיג נהר שלום
שם שכתג ליישג קישית הרג ט׳ז דיש לחלק נלאתר נתינה עצמה נין נדני ,נתון האות ונתמלא
נל חללה דאז פסול לנדנק מתון האות דאז אמריק דמחון לנתנ אחר הנתינה שרי ואס ק
דינור ,התג לא משכחת שימלא נל חללה ילק נל שהדינוק הוא אחר הנתינה שפיר דמי)

ואפילו חימא דכיון דאין זה מן הדין שיהיו התגין אחר כתיבת
האות כתיקונה אס כן יש לתיש שמא הסופר הזה עשה החגין
קודם גמר הכתיבה ופסול מכל מקום כיון דמאי דבעינן היקף גויל
בס״ת אף שהאותיות ניכרות יפה כל אחת בפני עצמה אינו אלא
מדרבנן וכדכתב הרב המבי״ט בקרית ספר בהלכות תפילין ואין
כאן אלא חששא רחוקה הוי ספיקא דרבנן ולקולא ולפי זה בהכרת
לומר י דהרב מוהרלנ״ח ודעמיה דסברי לפסול בדיבוק שע״י התג
לא אמרו אלא בחג הנופל קודם הכתיבה מפני ריבוי הדיו ועל
ידו מחבר האותיות אבל בדיבוק בתג האותיות היינו לאחר הכתיבה
ודאי דכשר הוא וזהו טעם הרב המאירי דמכשיר אלו תוד״ק
מתבאר מדבריו דמעיקר הדין כל שיש ספק אס נעשה דיבוק זה
אחר גמר הכתיבה או קודם הכתיבה יש לנו להקל משוס דהוי
ספקא במידי דרבנן ולקולא אזלינן :
מדברי הגאון נודע ביהודה בח״ב ביו״ד סי׳ קס״ט
משמע דבספק אס נעשה קודם הכתיבה או אחר
הכתיבה לחודיה לא מכשרינן והוא שנשאל שם על ס״ת שנמצא
נקב סמוך לגגה של י! "ד של שם הקדוש באופן שע״י הנקב אין
היו״ד מור,פת גויל במקום הנקב אם מותר לגרור קצת מן היו״ד
כדי להקיפה גויל והשיב דאם נקב זה נמשה אחר שנכתב כהוגן
הספר הוא כשד ואין צריך שום תיקו] ואם הוא ספה אמתי משה
גם כן כשר מטעם ספק ספקא ספק אינו פסול בשחיט מוקף גדל

אמנם

רק כשנוגע באות אחרת (היינו נתירון ראשי! של מרן «” שהניא סרג ס׳ו

נפי,׳'ד הנדל) ואס תמצא לומר שפסול אף שאינו נוגע באות אחרת
(דשמא הלנה נתירון שני של הלנ׳י דאי! לחלק נין נדני ,האות אחרת ללא נדני),

הרי לפי זה אינו פסול אלא בנעשה בתחלת הכתיבה בלי היקף גויל
ואם כן יש ספק שמא נעשה אחר כך עכ״ל משמע דרוקא בנקב
שאין האות נוגעת בחבירתה ואיכא ספק ספקא כנז״ל הוא דמכשיר
אבל כשנוגעת אות בחבירתה וספק אם נעשה קודם הכתיבה או
אחר כך אינו מכשיר שלא כדברי הרב באר המיס דאף משוס
ספק אם נעשה קודם הכתיבה או אחר הכתיבה מכשיר
ייראה

מערכת האל״ף כללים

שדי תטי

מצד הנדר יוצא כו ביום סיב ראשון (ולפי זה שפיר כתב הפרמ״ג)
דלא בעינן שיהיה ראוי להנות ממט בלולב כנ״ל אבל התם ביו״ר
דהמחבר קאי היכי שמודר הנאה מחבר! והוא נתן לו הלולב אם כן
הוא בא לזכות באיסורי הנאה .והנה כתב הגאון דברי חיים (בדיני
לולב סי׳ א׳) דאמת אי אמרינן נהסובלים ואיסורי הלאה הוי שלו זה
דוקא היכי שהיה שלו מכבר אבל ליכית בו מחדש שיהיה לי בו זכות
אינו יכול וכן כתב מדנפשיה הרב נעל הר,ונמרים הנספח לשו״ת

קז

פאת השדה

אץ למדן תן המורש וננר הנאתי גנופט וני׳

יביט יום טל ספר_^׳ |d

י

סיב ראשון דהכל מודים דאין יוצא בו דלא הוי לכם והמגן אברהם
לא חידש רק היני שמיפסל משוס דלא הוי הראוי לכם והתם ביו״ר
הוי כמו שאול דלא זכי בו כלל וגם הפרמ״ג דייק לכתוב מלולב
שלו דייקי וכנ״ל וזה ברור .ובתשובה להגאון דורנו אבד״ק דלינשיף

הישר שעל המדרש רבה וכו׳ יש לסמוך ברברים שא מכחיש•;•
תלמוד שלט ומה גס לסי מה שראיתי בספר דבר אלי ,להגאבר״ק
כואדלא בסוך סי׳ לי( .בדיה הגם דמבואר) דשדי נרגא בעיקר
כללין (אין למדין הלכה מפי מדרש ואגדה) דלכאורה מש״ס דיל
במנחות רף כ״ז מחיבי ארבע מינים שבלולב שנים מהם עושיכ
פירוח זכי׳ רמהנאר ראמירי והלכה פריך מדרשה שבאגדה וכו'
עי״ש ועיין נספר בכירי שלמה הנדפס חדש ממש לידידי הרה׳יג
מוהרש״ת רט׳נוכעא מא־ארקאוו יצ״ו בס•׳ כ״ה אות ה׳ שהביא גם
כן כלל זה דנל שאינו סיתר את דברי הש״ם למדין מן המדרש
ובמכתב ידידי הדה״ג מוהר״ר שלום צבי הירש אבד״ק .ייאנאווצא
יצ״ו כתב לי כמכין זה וו׳׳ל העירני הרה״ג מ׳ יוסך הלוי אבד״ק
מן האגדות
שדבר• ססר החסידים הם
פערעיאסלאיי ברבר
.
ח־ש .
.
--

יע״א כתבנו עוד באופן אחר ליישב דברי המגן אברהם מהא דפסק
המחבר ביו״ד הנ״ל ושלא יהיו סותרים פשק הרמ״א^בס״כ״ילא

ואין למדין מהם ואני אחוז ניעתי רח״ו לימר כן דהא חזינן גדולי
רמואתא מביאים דבריו להלכה ונמה כרכיריס כרכרו גדולי ישראל

 .הריב״ש (מאחר ב׳) יעו״ש אם כן לפי זה דאין יכול לזכות משוס
דאין זכיה באיסורי הנאה לא היי שלו כלל והוא כלולב השאול.ביום

אמנם

׳

 /טא אץ אדם רשאי"לחמל“מגלמו עיין בספר החסידים הי׳ תר~^7

עהפרי מגדיס :

ז!5
1

יש לתמוה עדיין על הפרי מגדים שלא
מרן המחבר ביו״ד (ססי׳ רכ״א)
יו״ד תמה הפרמ״ג על הרמ״א בס״ב וז״ל זצ״ע
זב הרב בהג״ה המודר הנאה מלולב חברו
המודר הנאה מחבירו אין יוצא ידי חובתו בלו
מפי מלולב עצמו כאמור עכ״ל ובמחילת כבוד י
הנווה טל הרב בהג״ה דדין הנ״ל המודר הנאה

ידי חובתו בלולבו כבר פשק המחבר בעצמו שם ביו״ד ואין צורך עיני דברי הרה״ג הגוי ילץ) שנח העלה-כונחו ׳״״ ,ץ
להגיה ולכפול הדברים (ובמקום אחר עמדנו על דברת הפרמ״ג
כי אס על דבר פרמי שנשא ונתן בו:
׳) אין אדם רשאי לחבול בעצמו בנדפס מערכה זו אות מ״א
שם שכתב לחלק דהכא בנדר לאו מלוה לאיתשולי עלי׳ יעו״ש והוא
עד ש״ס ערוך נדרים (דף נ״ע ע״א) וכן פסקו כל הפוסקים ז״ל
׳ כתבתי שמדברי ס׳ החסידים סי׳ חרע״ו משמע דהוי
איסור מדאורייתא שכתב כשם שחייב ארם על נזקי תבירו כך חייב
והוא פלא לענ״ד עכ״ד יצ״ו:
ט״ל) איין למדין הלכה מפי מדרש ואגדות בנדפס מערכה זו על נזקי עצמו שאס הוא הוא עצמו סרק ושרע נפט מלמו ומהלש
׳ אות צ״ה הבאתי שינות הרב נו״ב דממדרש ואגדה בשערו ומקרע אח כסות עצמו ומשבר אח הכלי בחמתו ומפזר אס
אין למדין כלל אך ברבר שלא נמצא בש״ס בהיפך עי״ש ובנו״ב מעותיו בחמתו פעור מדיני אדם ודינו מסור לשמים שנאמר ואן
את דמכם לנפשותיכם אדרוש\כן כתב הרב לחם משנה בשלישי
מהדורא חניינא בחלק חשן משפנו סי׳ י״ד כתב אין דעתי נוחה
מפסקים כאלו ללמוד פסק הלכה מדברי אגדה ועוד תמה על מהלכות דעות ליישב שיעת הרמב״ס וסובר שמואל והא דאמרינן
דאין אדם רשאי לחבול בעצמו הוא מן התורה משום בל תשחית
עצמך וכו׳ כל זה הוא דברים שאין הדעת סובלתם ולו יהיבנא
או משום ואך את דמכם לנפשותיכם והביא דברי הר״ן בפרק שבועה
ללמוד מאגדה זו וכו׳ עי״ש שמתבאר שדעתו שאך אס אין הסברא
מעדת לדברי האגדה אין לפסוק הלכה על פי האגרה אמנם עינינו העדות שכתב (גבי הא דתניא יכול נשבע להרע לעצמו ולא הרע
הרואות להרמב״ן בהשגותיו לספר המצות בפוך מצות עשה זיי״ן וכו׳) נראה ראך דבפרה החובל ד׳ צ״א אמרינן ואין ארם רשאי לחבול
בעצמו מררשא אתיא לן וכל דליתא מן התורה מפורש .לא מקרי
יי>זתייע בסברתו מדברי האגדה שהביא שם והכי מסתברא דכל
מושבע ועומד לעני; שלא תחול עליו שבועה זכו׳ פי״ש מוכח שסובר
שאין סתירה לדברי האגדה מהש״ס למדין ולמדין :
דאסור מן התורה אלא רשבועה חלה עליו לפי שאינו מפורש בתורה,
וגס רבינו מוהרלנ״ח בתשובה שציין הרב ערך השלרון בסי׳ תי״ח והיא
כרם חמד לידידי הגאון אבד״קליאדי יצ״ו בחלק ב׳ ד׳
י״ד ע״ר (להלכות גדה סי׳ קפ״ח) לענין מראה ירוק! בסי׳ ק״ג תופס כן דלמאן דאמר דאין ארם רשאי לחבול בעצמו
כתב בשם הרב מנחת יעקב בספר תורת השלמים שהביא ראיה ! איסור החבלה הוא מדאורייתא עי״ש (מד״ה הראיה השנית שהביא
מריש ברכות ותמה עליו דהא אין למדין מו האגדות ועלה בדעתו השואל מסוגיית נשבע להרע לעצמו וכו׳ •ומשם והלאה) ומה שכתב
לומר שסובר הרב רזה רוקא אס סותר לשמעתתא הא לאו הכי רבין חסידא בספר ארעא דרבנן במערכת החי״תאות נר״ר חובל
למדין וכדכתבו הרבנים כגסת הגדולה ומוהר״י ברלין שבטדע ביהודה בעצמו כתב מרן הבית יוסף ביו״ר סי׳ רל״ז שאין איסורו אלא מדרבנן
שהוא מדרבנן ממש אלא
תניינא יו״ד סי׳ קס״א ומוהר״ג ליפשיץ בספר ארחות חיים בהלכות ושבועה חלה עליו עכ״ל חין כיגתו לומר
תפלין (וכתב שבזה תתיישב קושית הרב לקע הקמח באהע״ז דך כלומר שבא מדרשה דרבנן ולפיכך שבועה חלה עליו כמו בחצי שיעור
וכיוצא וכמבואר ברברי הר״ן הנ״ל:
קצ״ג מ״א ושבזה יש לקיים דברי הגאון מוהרש״ק שהובא בס׳ שרש
ז־—--
ל״ט
מיעקב וציין לספר בית אברהם להגאון מקיאב בתשובה סי׳
לי על מה שראיתי למינו מוהרלנ״ח בפסק הסמיכה
(בד״ה עוד אני אומר רגם שיהיה הדין נותן ככה)
סי׳
השלמים
ואין גם אחד מס׳ הג״ל אצלי) אלא שנזכר שבתורת
 1ה
קפ״ג סק״ר נשתמש בזה אך בדבר שאין סותר לשמעתא וציין פתח שכתב דהאומר לחברו הכני על מגת לפעור פטור לכילי עלתי
עיגים למרן חיו״א בסוכה דך מ״ח ע״ב אלו תורך דב״ק .וידידי
וכתב שנראה לו שמותר גס כן ואך שלא מצא דבר זה מפורד
סגאק אבד״ק יאסי בשו״ת אורי וישעי סי׳ צ״ז (בד״ה אלא) כתב
כתב שיש רמז לזה בדברי הרמב״ס ריש פרק חמיש• מהלכות חיב■
דאין לט הוכחה כל כך לעגין דינא מהמדרש שהרי כתב התוספות
ממה שכתב וכל המכה אדם כשר וכו׳ ורך גלון הרי זה עובר וכ<
יום טוב בפרק ד׳ דברכות דאין למדין הלכה ממדרש וכן מבואר משמע דאינו עובר אלא דרך כציון עי״ש כדך ם׳ עמיד ד׳ (מדפזס
בירושלמי פרק שגי דפאה הלכה ו׳ ר׳ זירא בשם ר ,שמואל אין לעמבערג שנת  18C5למספרם) ?הלא מדבריו נבהי׳ק״ג הנזיל
למדין לא מן ההלכות ולא חן האגרות ולא מן התוספחות אלא מן מתבאר יפה שלחבול בעצמו אסור מן התורה והביא שם פסק הרמב״לז
הגמרא וביחוד במקום שיש לט ראיות נכוחות עד המדרש עכ״ל
שאיט רשאי לחבול בעצמו ואם כן איך יתכן שיהא מותר לומר לחבידו
מוכת שדעתו לומר ראך אס אק הוכחה חהש״ס עד המדרש
הכני על מנת לפעור והרי הוא ענמו איט רשאי להכות את טלסו
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ואיך יהא רשאי לומר לחברו שיעשה לו כן• ואין לומר דכוונת רביט
הרלנ״ח היא רק כלפי המכה דלדידיה הוא דאמר דכיק שהמוכה אומר
לו הכני וכו׳ מותר להכותו אבל לגבי המוכה מודה דאסור לו לומר
כ 1שאם כן גם להמכה יהיה אסור דעובר אלפני עור
לא תחן מכשול אלא ודאי טנתו לומר שאין שוס איסור לא למכה
ולא למוכה וזה תימה ואולי יש לומר שסובר רבינו הרלנ״ח דחבלה
לחוד והכאה לחוד ואף שלחבול בעצמו אסור מכל מקום להכות
בעצמו מותר וצריך עיק:

והנה

במה שכתבו בספר החסידים ולחם משנה הנ״ל מוצא לדין
זה מן התורה מדכתיב ואך את דמכם וכו׳ יש לתמוה
דיותר היה להם להביא מקרא־ דושמור נפשך מאד דמניה ילפינן
למקלל את עצמו כדאמרינן בפרק שבועת העדות דף ל״ו ע״א דכל
תקום שנאמר השמר וכו׳ הוא לא תעשה ,והתוספות שם בד״ה ושחור
?קשו דבחובל בעצמו איכא פלוגתא בבבא קמא דף צ״א ואילו
במקלל אס עצמו חייב לכולי עלמא ואמאי הא חבלה נמי תישק
ליה מהאי קרא או מוהשמרו (ונשמרתם) מאד לנפשותיכם ,משמע
?סוברים דמאן דאמר אין אדם רשאי לחבול בעצמו מהאי קרא
דריש לה ותימה על מרן הלחם משנה שלא זכר דברי התוספות
הללו ,ואף שמרן הפרי חדש הצריך עיון דבריהם דחבלה לא נפיק
מהני קראי דקעלא שאני והכי דחי תלמודא בפרק החובל ,הנה מלבד
שבחידושי הגאון מצפה איתן העלה מזור לדבריהם ועוד על כל פגים
היה לו להזכיר דבריהם ולגלות דעתו שנראה לו שלמדו ממקום
אחר ובאבות דרבי נתן פרח שלישי הובא המעשה שהובא בפרק
החובל באותו שפרע ראש החשה בשוק וכו׳ ואמר לו רבי עקיבא
החובל בעצמו אף מל פי שאיט רשאי פטור .וכתב שם הרב בנין
יהושע אע״פ שחינו רשאי כדכתיב ונשמרתם לנפשותיכם וכתב על
דבריו הרב אבות הראש יצ״ו דאף שהתוספות כתבו כן כבר תמה
עליהם הרב פרי חדש וכו׳ עי״ש והגאון שם אריה בחלק יו״ד סי׳
ז״ך הקשה על התוספות כקושית הרב פרי חדש עי״ש וכבר
כתבתי שבחידושי מצפה איתן יישב דב״ה:
הדברות נראה ודאי דגקיטינן דאין אדם רשאי לחבול בעצמו
וכן כתב הרמב״ם בריש פרק חמישי מהלכות חובל ומזיק
אסור לאדם לחבול בין בעצמו וכו׳ וכתב הרב המגיד זה מפורש
בהחובל שאין אדם רשאי לחבול בעצמו ,ואף דבגמרא דף צ״א אמרינן
דתנאי היא כתב הרב אבות הראש שם כיון דבברייתא שהובאה באבות
דרבי נתן אתמר כדתנן במתגיתיז בפרק החובל סמי חדא מקמי
תרתי ולא משגחינן אההיא ברייתא דחני אדם רשאי לחבול בעצמו
כי אחת היא עד שתיים זו מתגיתין וברייתא ולכן כתבתי בנדפס באו״ת
מ״א דמאי דנקיט הרב סכת דוד אדם רשאי לחבול בעצמו זו אינה
משנה וכן כתבתי בשדי חמד בחלק אסיפת דינים במערכת חתן וכלה
אות כ׳ על דברי הרב בית יהודה בחלק אבן העזר סי׳ י״א עי״ש
וכן כתב בשם אריה שם דנקיטינן דאסור לחבול בעצתהיראיתי עתה
(בששון) למרן חיד״א בשו״ת חיים שאל ח״א סי׳ כ״ג שדבר בקדשו
בעגין זה ולא אוכל כעת לחזור על לימודי הכתוב עד עתה (מתחלת
האות.עד כה וגם הכתוב אחרי זה עתה השגתי וכו׳ שכבר כתוב
מאז הימים) ורק אכתוב חורף דב״ק (בד״ה איברא דחזיתיה) והוא
זה מר קעסיק בדין בל תשחית כשאין הדבר נשחת לגמרי אי שרי
ולפי דרכו הביא מאי דאמרינן כבבא קמא ד׳ צ״א ע״ב מאן תנא
דשמעת ליה אין אדם רשאי לחבול בעצמו וכו׳ אלא האי תנא הוא
מקרעין על המת ולא מדרכי האמורי אמר ר׳ אלעזר שמעתי שהמקרע
על המת יותר מדאי לוקה משום בל תשחית‘ וכל שכן גופו וחקר
על זה למה לא הביאו הפוסקים הא דקורע על מתו יותר מדחי
עובר משום בל תשחית וליכא למימר משום דמייתי לה משום ר׳
אלעזר משמע דהוי פלוגתא דהרי בש״ם דחו דלא אפשר דמשנתינו
כהאי תנא דרילמא שאני בגדים דפסידא דלא הדרה הוא ומסיק
רתרי חכ< '/הוא וכו' ומשמע דלמשנתיט דאינו רשאי לחבול בעצמו
כל שכן דמקרע על מתו יותר מדאי לקי והרי״ף והרא״ש והרמב״ם
הביאו משנתינו .אמנם העור ח״מ סי׳ ת״ך הביא בשם הרמ״ה
דאדם רשאי לחבול בעצמו ומכל מקום אף הרמ״ה אפשר דאית לי׳
דמחרע טל מתו יותר מדאי לוקה דשאגי בגדים דהוי פסידא דלא
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הדר .והן לו יהי דהרמ״ה חולק הרי הרי״ף והרמב״ם זהרא״ש
פסקו כמשנתינו וכן פסק מרן בש״ע שם דין ל״א ומהרש״ל בים
של שלמה פרק החובל סי׳ נ״ט פסק כמשנתיט דאין אדם רשאי
לחבול בעצמו וסיים דמסקינן שאסור לקרוע על המת יותר מדאי
עיי^קצת קשה על הטור שהביא דברי הרמ״ה לחוד דאמאי לא
זכר דדעת הרי״ף והרמכ״ם והרא״ש כמשנתיט ומה גם דעת אביו
הרא״ש דשמעתתיה בפומי כולי יומא ותו דהטור עצמו בקיצור
פסקי הרא״ש כתב דאיט רשאי לחבול בעצמו [^רם חזיתיה להרג
כגסת הגדולה שס הגהות ב״י אות ט׳ ואות יו״ד שהאריך הרבה
בזה ומדי עברי חזה הוית דיש מן האחרונים שרצו לומר מאין
ראיה מהרי״ף והרא״ש אכן לא יגהה מזור משום ישבי דעמא
דהטור דהרי איהו גופיה מייתי לה בקיצור פסקי הרא״ש אלמא
דסבר דדעת אביו הוא הרא״ש הכי לפסוק כמשנתיט ואמאי לא
הזכיר דעתו בטור אלו תורף דב״ק:
 ,השגתי ספר יקר אמרי הצבי לידידי הרה״ג מוהר״ר צבי

עתה

מאיר אבד״ק דאברי יצ״ו וראיתי בחלק 3׳ בחידושיו
לפרק החובל סי׳ ל״ו אות ב׳ שפלפל בחכמתו אס למאן דאמר
דאין רשאי לחבול בעצמו לוקה על זה או לא עי״ש וכבר הבאתי
דברי רבנו יהודה החסיד בספר החסידים סי׳ תרע״ו שכתב תפורש
דפטור בדיני אדם ודיט מסור לשמים וחידוש הוא שלא הזכיר
הגאון יצ״ו דברי התוספות בדף צ״א •ד״ה החובל עי״ש ובשיטה
מקובצת דמתבאר דאין מלקות על זה ולולא בבא וקוצץ נטישה
הוה ניחא להו שפיר לפרש מאי דתנן החובל בעצמו אף על פי שאינו
רשאי פטור דפטור ממלקות קאמר אבל ודאי הדין הוא כן גם
לדידהו וכדעת הספר החסידים הנ״ל :
ראיתי שם (באמרי הצבי) שכתב דבשיטה מקובלת שס דף
צ״א ע״ב (בד״ה רב חסדא כי) שכתב שמעת מינה דאדם
רשאי לחבול בעצמו ואינו רשאי לאבד ממוט וקי״ל כר׳ חנינא דבתרא
הוא הרמ״ה עכ״ל ונמצא לפי זה תנא דמסייע לרבנן בתראיהנ״ל
ומכל מקום להלכה נקימינן דאין אדם רשאי לחבול בעצמו וכהב
הרב הג״ל יצ״ו שם דיש לומר דאיכא נמי לאו כמו בחובל בחברו;
או דעל כל פנים איכא איסורא בעלמא מדאורייתא  xועל ראיה
הרמ״ה מדר׳ חנינא כתב דיש לדחות דלא נאסרה חבלה נעצמו
אלא כשעושה דרך חבלה בלא שום תכלית אבל כשעושה לשום מכלית
כי הא דרב חסדא שלא יתקלקלו הבגדים לא מקרי חובל בעצש
עי״ש .ודבריו נכונים וכיוצא לזה מצינו בדברי הפוסקים בלאו דבל
תשחית דלא עבר אבל תשחית אלא כשעושה דרך השחתה נש
שכתבתי בשדי חמד בחלק הכללים במערכת הבי״ת אות י״ז ועי״ש
באות ק״ב והוא הדין לענין חובל בעצמו והשתא דאתינן להכי יחק
לדחוק בטנת הרמ״ה דלא אמר דרשאי לחבול בעצמו אלא בכד
שלא לאבד מלבושיו אבל דרך חבלה גם הוא יודה דאשר:ז

עיר

אחר

זמן נדפס קונטריס ששי מקובץ כנסת חכמי ישראל וראיתי
בסי׳ קט״ו ריש אות ד׳ דף קכ״ו ע״ב כתוב בשם המן
מוהר״ר אורי משה גארדאן מאוירא יצ״ו דחובל בעצמו אף על סי
שאינו רשאי מכל מקום איט לוקה ונסתפק באומר לחבירו הנני
פצעני על מנת לפטור דקימא לן דפטור כדתני בברייתא שהובאה'
בסוף פרק החובל דף צ״ג ע״א אם הוא פטור גס ממלקות נש
בחובל בעצמו או דוקא מחיוב ממק ולא מחיוב מלקות דאית ביס
מלאו דלא יוסיף ,וקרייגא דאגרתיה מר ניהו הרה״ג מוהר״ר יהושע]
העשיל מרגליות אבד״ק ווישגווא יצ״ו השיב על דבריו דמאי דפשיטא
ליה דחובל בעצמו אינו לוקה מספקא ליה מובא דמדתנן בהחובלן
דף צ׳ ע״ב החובל בעצמו אף שאיט רשא פטור הקוצץ נטיעותיו
אף שאינו רשאי פטור הנה מדנקיט תנא חובל בעצמו בחד לישנא
בהדי קוצץ נטיעותיו משמע דכי היכי דקוצץ נטיעות לוקה הכי נש
חובל בעצמו דאיט רשאי לוקה ואזהרתיה מהשמר לך ושמור נפשך
 fo'frvבשבועות דף ל״י •יעי״ש בתוספות בד״ה ושמור דכמו בקללה]
כן בהכאה>ושוב צדד לומר דתלי בפלוגתא דאי מקשינן הכאה;
לקללה וכו׳ וכיק דבהכאת עצמו היה לוקה שהרי הרמב״ם פסי]
בריש פרק חמישי מהלטת שבל דאין אדם רשאי לחבול בעצש
פשיטא

שדי חמד
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,פשיטא דחברו נמי חייב אלו תורף דב״ק בזה .זילי הדל דברי הרב את עיני וכו׳ על מנת לפטור חייב מוקמו לה בהן כמתמיה שהוא
'א״מ לבינה יצ״ו נראין נכונים במאי דפשיטא"ליה דחובל בעצמו כלאו ובודאי שאין זה אלא לענין פיטור הממון וחיובו בשחבל בו אבל
אף שאינו רשאי אינו לוקה כאשר בא מפורש בדברי רבינו בספר לא עלה על הדעת שבשביל תנאי זה יוכל לקטע את ידו ולסמא
החסידים וכאשר מתבאר מדברי התוספות בדף צ״א ד״ה החובל את עינו לכתחלה כי קרוב הוא שימיתט בזה כמו שהעידה תורה
כמו שכתבתי למעלה ופלא בעיני איך העלים מיניו הבדולחים מדברי שהברזל ממית בכל שהוא וכן אמרו שורייני דעינא בלבא תלו
התוספות שאף אם לדעתו אין הכרח לזה מדברי התוספות על כל ומטעם זה אמרו עין תחת עין ממון משוס דעק החת עין ולא עין
פנים היה לו להזכיר ולפלפל בדבריהם אשר לפי פשוטו של דבריהם ונפש תחת עין אלא ודאי בין בראשי איברים בין בצערו לא אמרו
משמע דחובל בעצמו אינו לוקה וכן לפי משמעות דברי רש״י בקוצץ שאדם מוחל עליהם אלא לענין הממון המתחייב עליהן החובל אבל
נטיעותיו דאינו רשאי שהוא משום שעובר בבל תשחית ומשמע דאינו] שיוכל אדם להתנות,שיצערוהו בגופו ומפני זה יכפוהו בית דין בצער
עובר משום ואותו לא תכרות משום שסובר שלא דבר הכתוב אלא ההוא זה אינו עכ״ל הרי מפורש יוצא מפה קדשו דאף אס אומר
במלחמה ורק משוס לא תשחית הוא דאינו רשאי דלאו דלא תשחית הכני לא מהני להתיר להכותו כמו שכתב הרה״ג יצ״ו שלא כדבר*
רבינו מוהרלנ״ח והגאון מנחת חינוך:
משמע בכמה מקומות בש״ס שהוא בכל מקום ולכן כתב רש״י
דקוצץ נטיעות מה שאינו רשאי הוא משום לא תשחית ולפי זה
אין
בקוצץ נטיעות מה שאינו רשאי הוא משום לא תשחית ולפי זה
הולכין בממון אחר הרוב היינו משוס דאיכא חזקת
מ״א)
ואם
בקוצץ נטיעות מלקות דאין מלקות על לאו דלא תשחית כנודע
ממון לנתבע כמו שכתבתי בנדפס מערכה זו אות פ״ז
כן מאי דמשמע להרב יצ״ו מגופא דמתניתין דחובל בעצמו לוקה ואס הוא מוחזק בממון אך לא היה בהיתר ומדעת הבעלים הולכים
אינו מוכרח לפי משמעות דברי רש״י ואדרבא נהפוך הוא דכיון בממון אחר הרוב כ״כ הרב חלקת מחוקה סי׳ ד׳ ס״ק ל״ב ה״ד
דתנא נקטינהו בהדי הדדי כי היכי דבקוצץ נטיעות אין מלקות הכי הרב אזן אהרן ד׳ ג׳ ע״ב ובעיקר הדי! (חין הולכין בממק אה״ר)
גמי בחובל בחברו אין מלקות אלא שאינו מוכרח שזו כונת רש״י האריך ידידי הרה״ג מוהר״ר לבי מאיר לובד״ק דאברי יצ״ו בסה״ב
אמרי הצבי בחידושיו לריש פרק שלישי דבבא קמא עי״ש :
עיין לרבינו התוםפת יום טוב שם ומכל מקום אף דבקוצץ נטיעות
איכא מלקות אין מזה הכרח לומר דכשם שבקוצץ איכח מלקות
הכי נמי בחובל בעצמו מדתנינהו בהדי הדדי דאדרבא איכא למימר
בממון שאין לו תובעים אמרינן דגס רב מודה דאין הולכין
בממון אחה״ר (דלא נחלקו רב ושמואל אלא בממון שיש לו
ולאידך גיסא דמשום הכי פלגינהו לתרי בבי (החובל בעצמו אף
™ שאינו רשאי פטור אחרים שחבלו חייבן הקוצץ נטיעותיו אף שאינו תובעים) כתבתי בזה בנדפס מערכה זו אות רס״ח בד״ה ואי עי״ש

איל
י

ואי

רשאי פעור אחרים וכו') ולא כיילינהו בחד בפא (החובל בעצמו
והקוצץ נטיעותיו אף שאינו רשאי פטור אחרים וכו׳) משוס דלא
ראי זה כראי זה דחובל אינו לוקה וקוצץ נטיעותיו לוקה ובאמת
לא זו הדרך להוציא דין על פי דקדוקים כאלו כי אם בזאת אם
הדין הוא מפורש בש״ס או בפוסקים אזי נוכל להסמיך הדין על פי
דקדוקים כאלו וכן לפי שיטתנו דמבואר בם׳ החסידים וכן משמע
בתוספות כנז״ל נוכל לומד דמפני זה שנה התנא שני הדינים בבבוח
חלוקות כנז״ל :

(טל

ספקו טהור של הרב מאוירה יצ״ו כתב הרה״ג אבד״ק
וישנווא יצ״ו דלשיטת הרמ״ה שפופה דאדס רשאי לחבול
׳
בעצמו שמחלק דהכאה הוי רק כאב בעלמא חבל קללה יוכל להיות
סכנה לנפשו וספק נפשות לשיטתו יש מקום לספק הג״ל ושמצא
בשו״ת רלב״ח דף רפ״א ד׳ ו׳ הרי שאומר לחברו הכני פצעני על
מנת לפטור וכו׳ (העתיק כל דבריו בזה והן הן הדברים שכתבתי
בשמו למעלה בד״ה ותמיה לי וכו׳ שהספר שביד הרב הנ״ל הוא
לפי הנראה דפוס ישן ויש במה שהעתיק תיבה נוספת היינו פצעיני
מה שאינה בדפוס חדש אשר בידי כמו שהעתקתי למעלה) והתפלא
עליו דלפי פסק הרמב״ם (דאליבא דידיה קאי הרלב״ח) דאסור לחבול
בעצמו פשוט שאסור לחבול אף אס הרשה לו דלא עדיף מהוא
עצמו וכו׳ (ונמו שכתבתי אני ההדיוט לעיל בד״ה והמיה לי) ומצא
בס׳ מנחת חינוך מצוה מ״ח דפשיטא ליה דבין בהכאה ובין בקללה
חהני נתינת רשות ושמצא לו חבר הרלנ״ח הנ״ל,אבל אין דבריהם
מבוררים להלכה ומצא בחשיבת הריב״ש סי׳ תפ״ד דאסור אף אם
נותן לו רשות ויש ראיה דאסור ממאי דכתיב במלכים ראשון כ׳ ל״ה
ואיש אחד מבני הנביאיס^אמר אל רעהו בדבר ה׳ וכו׳ אלו חורף דב״ק
בזה]ואפריון נמטייה דדלי לן מרגניתא תשובת הריב״ש ועיינתי בה
וראיתי שהצדה אתו שמבואר בדבריו שאף שאומר הכני פצעני על
מנת לפטור תסור להכותו על פי נתינת רשותו שכתב בזה הלשון
ואפילו בממון המתחייב מחמת צער הנוף שקיל וטרי בסוף פרק
לערי אי לא ואף דמסקינן דכל שאמר
החיבל אס א״ש מוח׳
לו בפירוש על מנת לפטור פטור זה אינו אלא לענין פיטור הממון
וחיובו כשהכהו ופצעהו אבל שיוכל להכותו ולפצעו לכתחלה ולעבור

הרשות שנתן

בלאו של מכה חברו ארבעים יכנו לא יוסיף מפני
לו ■זה הא ודאי לא אפשר ותדע שהרי אף בראשי איברים
מרבו! תא דאמרי דכל שאמר ע׳ מנת לפטיר פטור והא דחנן האומר

איכא

סמא את עיני וט׳ על מנת לפטור פטור והא דתגן האומר סמא

ובעמודי אש שרשמתי שם כתב ששגה בזה הבית יצחק בשעה״ס
בסי׳ ע״ג שחשב שגם בממק שאין לו תובעים פליגי עי״ש ומצאתי
תנא דמסייע ליה מר ניהו הגאון יד שאול דבסי׳ רט״ן סוף אות
י״ב כתב דבקונטריס הספקות לאחי הקצוה״ח כלל ו׳ כתב דכללא
דאין הולכין בממק אחר הרוב לא אתמר אלא בממון דעלמא אבל
בממון עניים ומתנות כהונה אזלינן בתר רובא וכתב ע״ד ובמכתה״ר
אזיל בתר איפכא דהתוס׳ בכורות ד׳ ך׳ ד״ה ר׳ יהושע כתבו דבממון
שאין לו תובעין אפילו לרב דאזיל בממון אחר הרוב מודה בזה דלא
שייך רוב והחזקת ממון אלים מובא .ומה שהשגתי שם על הגאק
עמודי אש יצ״ו שלא זכר דברי ההפלאה בכתובות סוף פרח קמא
(דהא דאין הולכין בממון אחר הרוב אינו אלא כשדגין על דבר
שבממון לבד אבל כשהספק שדנים עליו עיקרו לענין איסור רק
שנמשך מזה גס לממון הולכים אחר הרוב) והיה לו ליישב בזה קושיית
הרב שער המלך גבי בכור שנטרף וכו׳ עי״ש  .עתה ראיתי שבסוף
דבריו כבר הזכיר דברי ההפלאה ליישב קושית השלמי נדבה שהביא
שם וכתב דלפי מ״ש ההפלאה וכו׳ אתי שפיר ועם שמשמעות דבריו
הוא שכתב כן רק ליישב קושיית השלמי נדבה יש לומר שכונתו
ליישב גם קושיית הרב  -שעה״ח ועכ״פ אינו צודק הלשין שכתבתי
בנדפס שלא זכר דברי ההפלאה וכו׳ וגם במכתב שהבלתי ממט
כתב לי שכבר כתב בסיום הדברים דלפמ״ש ההפלאה מיושבת
הקושיא וקושטא קאמר ואגב ריהטאי לא עיינתי בסוף דב״ק .
ובעיקר כללין (אס בממון שאין לו תובעים אזלינן בתר הרוב)
ראיתי לידידי הגאק אבד״ק וילקי יצ״ו בסה״ב ונגש הכהן כלל
ז׳ שהביא מה שחדש בקונמריס הספקות שבס׳ קצות החשן דבממון
עניים ומחנות כהונה אזליגן בתר רובא ותמה עליו שנעלם ממנו
דברי התום׳ בכורות ד׳ כ׳ (כמו שהקשה עליו הרב יד שאול שהבאתי
למעלה) והרבה להשיב על הראיות שהביא לדבריו וגם בעיקר
הדין דאין הולכק בממק אחר הרוב האריך מאד ככמה פרטיה
המסתעפים מזה לך נא ראה דב״ק  .גם ידידי הרה״ג מוהרי״ץ
נתן נטע דומ״ץ בקלעצק יצ״ו בס׳ נתיבות אור (שכבדני בו מקרוב)
פלפל בכלליה דמרן בעל ההפלאה וכתב דמשמע שדעת הרמב״ס
בפרק ט״ו מהלכות איסורי ביאה דין כ״ו אינה כן אלא אף אס
הוחזק הרוב לפנין דבר אחל לא אמרינן דהוחזק גם לענק ממון
ושעל כל פנים נוכל לומר שהרמב״ס איט סובר כי כלליה דרב
ההפלאה ושבשיטה מהובצת בסוף פרה קמא דכתובות הביא כמה
ראשונים דסברי הכי (כלומר דלא ככצליה דרב ההפלאה וכתב עוד

שדי חמד

מערכת כף כלל כט ל לא

הכי פסחו דמטייל בחצר אהני קשיא ליה דנהי דליכא באזיל
לחיעא אלא איסור דרבנן כיון דליכא פסידא היה לן לאסור אלא
דבעיקר הדבר יש לפקפק מנא ליה הא אדרבא מדפסקינן להקל
בזוג בחצר נילף מינה דכללא הוא דכל בדרבק לא אסרו בחדרי
חדרים אן} דליכא פסידא ומצאתי שנחלקו בזה רבנן בתראי בשו״ח
מים רבים מסי׳ י״ד ואילך דהרב המחבר סובר רלא התירו בחדרי
.הררים בדרבנן אלא בדאיכא הפסד והרב מוהר״י ארגז סובר דשלא
במקום פסידא נמי כל שאין החשש אלא בדרבנן לא גזרו בחדרי
הררים יעיש״ב .וכן גלע״ד מסתמיות דברי הפוסקים וכדמוכח מההיא
דזוג בחצר ומה שכתב הרב מקנה אברהם סוסי׳ קמ״ו (ד״ה מי♦!)
לדקדק מדברי הר״ן דדוקא במקום פסידא מי״ש לא זכיתי להבין

דבריו עיק במים רבים ד׳ י״א סוף ע״ד וק״ל גם מה שכתב שם
המקנ״א (גד״ה א«נס) דהמעיין בשה״ג יראה דלא קשיא מה שהקשה
אוצר החכמה
המג״א וט׳ לא הבנתי מאי קאמר כיעי״ש :

ל׳) כל

מקום שאסרו חכמים מפני מראית עין וכו' הא
כלל
דאמרינן דבדרבנן בחרדי חדרים שרי מסתברא
דבאיסורי אכילה לא שייך לחלק דכבר הוא חתיכת דאיםורא ואף
בדרבנן אטור בחדרי חדרים ק כתב הרב פרמ״ג ביו״ד סי׳ ס״ו
בשפתי דעת ס״ק י״ו והעתיקו דב״ק הרבנים מחזיק ברכה ומסגרת
השלחן ויד דוד שם והוא חידוש ולפי דבריו יש להציל את הארי
מוהרש״ל מקושית הרב פת״ש יו״ד סי׳ פ״ז בנחלת צבי עי״ש ומיין
עוד פת״ש סי׳ קכ״ז םק״ז ועיין שפתי דעת סי׳ פ״ז סק״ו ולפי מה
שכתב בסי׳ ס״ו הנז״ל היה לו לאסור מדינא אפי׳ בחדרי חדרים
ולאו דוקא בסעודות גדולות ומדרך חומרא כיעי״ש ויש ליישב וק״ל
ועיין לקרב לשון לימודים באורח חיים ד׳ ע״ג ע״ד:
י־
־"

כלל ל״א) כבלד

אביו ורט דקיימא לן דכבודם מחול כתב
הרב דרכי שלום בדף כ״ד ע״ב בשם

הריב״ש בסי׳ ל״ג דדוקא כבודם מחול (שלא לעמוד מפניססזסזצא) אבל
בזיונם איט מחול גס הרב החסיד בס׳ קהלת יעקב במענה לשון
ח״ב אות ח״ק ואות רצ״ה כתב כן בשס הריב״ש בסי׳ ל״ג ותמה על
הרב כנסת הגדולה ביורה דעה סי׳ ר״מ שכתב חילוק זה בשם
ס׳ צפחת המים ולא זכר שכן כתב הריב״ש בק ברב ובין באב ובאות
רצ״ה הוסיף לתמוה שלא הביא שהן דברי הר״ן בסוף פרק קמא
דראש השנה והריב״ש בסי׳ ל״ג ופסקים וכתבים בסי׳ קכ״ז ומרן
חיד״א בס׳ ימיר אזן במערכה זו אות י״א הביא גם הוא חילוק זה
בשם הריב״ש אך כתב שאין זה בסי׳ ל״ג ט אם בסי׳ ר״ך .והרב
דרכי שלום לפי הנראה לא ראה בגוף דברי הריב״ש רק נמשך
אחר מה שכתב בקהלת יעקב ולכן כתב זה בשמו בסי׳ ל״ג עי״ש
והרבנים הנ״ל לא זכרו שמרן כסף משנה בסוף הלכות תלמוד

תורה כתב כן בשם הריב״ש שכתב בשם הראב״ד עי״ש והרב
מראה הגדול בח״א ד׳ י״ב גם הוא תמה על הרב כנה״ג שלא הזכיר
תשו׳ הריב״ש בסי׳ ר״ך והרב ישרי לב בדף י״ז סוף ע״ג הביא
תמיהת הרב קהלת יעקב על הרב כנה״ג שלא הביא תשו׳ הריב״ש
בסי׳ ל״ג וכתב על דבריו ואחרי המחי״ר לא ראיתי בדברי הריב״ש
שוס זכר מזה דעל בזיוט איט מחול עכ״ל והאמת אתו שאין רמז
מזה בסי׳ ל״ג (נ« שאיי «ח ידה )6אך לא ראה הרב שט״ס הוא
בקהלת יעקב ודברי הריב״ש הס בסי׳ ר״ך ולא זכר שר דברי מק
הכ״מ בסוף הלכות תלמיד הורה הנ״ל וגס הרב אמר יוסף שהביא
שם לא ראה דברי הריב״ש וכסף משנה הנ״ל עי״ש:
וטל מה שנתב בקהלת יעקב בשס הר״ן כתב בישרי לב שם
דליכא למישמע מידי דמה שכתב דנל היכא דלא מיפייס
׳
ליה בעי למינקט בלביה הייט כזלזול ובפרהסיא דאי מיפייס לא
בעי למינקט וצריך למחול ומעביר על מדותיו בלי פיוס היינו שלא

בזהו ומדברי הרב סו״כ יש קצת תימה עכ״ל ולא הבנתי דב״ק בזה.
ואנכי הרואה דהר״ן זהריב״ש קיימי בחד שיטתא דעל בזיונו אינו
יכול למחול וכתב הר״ן דאי מיפייסו ליה מצי מחיל ושו״ת הריב״ש

אין מצר אצלי אך ממה שהביא בשמו מרן בכסף משנה בסוף

סלטח תלמוד מזכה הנ״ל מתבאר שסובר דמהני פיוס לבזיוט שהרי

כללים

אחר שכתב לחלק בין כבוד לטיק סייס והיינו דאמרינן ביומא כל
ת״ח שאיט נוקם ונונור כנחש אינו ת״ח והרי איחא התם דאי
מיפייסו ליה מיפייס אלא שבצד מה נראה שיש חילוק בין הר״ן
להריב״ש שהר״ן כתב דהיכא דמבזו ליה בצנעא דליכא בזיק דתזרה
מצי מחיל אף דלא מפייסי ליה והריב״ש שאיט מחלק בזה משמע
קצת שסובר דאף בצנעא איט יכול למחול בלי פיוס וצריך לעיין
בגוף דברי הריב״ש אולי יתברר זה מתוך דב״ק .אמנם מדברי הרב
תה״ד בפסקים סי׳ קכ״ז נראה שסובר דלא מהני פיוס שכתב ולכן
הוו נזהרים לנהוג כבוד למוהרי״ב שלא יסייע לשכעדו המכוונים
לזלזלו אעפ״י שמוהר״י מוחל על כבודו אפילו לרב יוסף דס״ל הם
(הונתו לפי מראה למה שאליו מ יוסף כקידושין ד׳ ל*נפ*ארנ שממל על נטדז נטדו «י»ל>

לזלזולי ביה מודה דאיט יכול כדמוכח מההוא טבחא דאתפקר ברב
טובא וכו׳ (טגתו לפי הנראה למ״ש נמומד קסן ד נרז יר״ש) עוד אמר אביי
היכי ליעביד וכו׳ לישרו ליה וט׳ לא ה״מ א״כ בהא אתפיים
כדאיתא התם וכש״כ לאביי כן כתב רביט שמחה עכ״ל נראה
שטנתו לומר ראף דאיפייס מכל מקום לא מהני ליה עד שיקבל
ענשו הראוי לפי חטאו:

ומכל

מקום דעת הר״ן והריב״ש דהיכא דמפייסי ליה מצי מחיל
בזיוניה ומרן חיד״א ב״ס שיורי ברכה יו״ד סי׳ ר״מ tri
ח' כתב ראיתי בס׳ מנחה בלולה פרשת משפטים שכתב ח״ל ומקלל
תרגם הירושלמי ודי מבזה ואף על גב דהאב יכול למחול על בזיונו
מכל מקום מאחר דהכתוב מדבר בעדים והתראה ודאי לא מחל
דהעדים יאמרו אותו עכ״ל ובם׳ פענח רזא כתב וז׳ל ומקלל אביו
תימא איך יפסוק □ה מימה
כבודו כבודו מחול וי״ל דמכה
ומשקבל התראה בעדים שוב
מילי דהריב״ש בתשובה סי'

ימחול האב רפטר שהאב שמחל על
ומקלל אין חייבין בלא התראה ועדים
אינו יכול למחול עכ״ל וליתנהו להני
ר״ך כתב בשם הראב״ד דאין האב

יכול למחול על בזיונו עכ״ד מרן חיד״א ולפי מה שכתבתי דלהריב״ש
מהני פיוס יש ליישב קצת דהם׳ פענח רז״א כונתו להקשות דאיך
ימסר זה למיתה יפייס את אביו וימחול לו דבכי האי גוונא גם
בזיונו מחול דאף שהיה בפני עדים לא מיקרי זה פרהסיא כל
שלא היה בפני עשרה מישראל ולזה חדש דאחר ההתראה לא
מהני ליה מחילה והרב מנחה בלולה סובר דכל דפייסיה לאמה
ואיפייס מהני ליה מחילה אף אחר ההתראה אלא דקרא מיירי
בדלא מחיל ליה ואהכי חייב מיתה :

לאם

כנים אנו בזה דלהר״ן והריב״ש מהני פיוס צס לטיק יש
ליישב חקירת מרן חיד״א ביעיר אזן בקונטריס מדבר קדמות
במערכה זו אות ה׳ דלפי מה שכתבו המפרשים דטעם דתשובה
מהני לישראל הוא משום שנקראו בנים ואב שמחל על כבודו מחול
הא תינח בשאר עבירות אבל אותן העבירות שהחוטא הוא מזלזל ח״ו
כהנהו דפרק חלק דנאמר עליהם כי דבר ה׳ בזה ונזהר הקדוש
אמרו דעבדין קלנא לשכיגתא איך מהני להו חשובה וניחא ליה דכי
היכי דאמרינן דאף שמלך שמחל על כבודו אק כטדו מחול מכל מקום
לגבי קודשא ב״ה דכולי מלמא דיליה כבודו מחול הכי נמי לגבי
בזיון אף דקים לן דאק בזיק האב מחול מכל מקום לגט קודשא ב״ה
דטלי עלמת דיליה מהני מחילה .ולי הדל במח״כ קדושתו דבריו
תמוהים דבשלמא לגבי מאי דקים לן דמלך שמחל מל כבודו אינו
מחול מהני טעמא דדכוליה עלמא דיליה לומר שכבודו מחול משוס
דמה שאין כבוד המלך מחול הוא משום שכבודו הוא כבוד בני
מלכותו ואס הוא מוחל אין בני מלכותו מוחלים ואץ בידו למחול

כבודם אבל הקב״ה כביכול דכולי מלמא דיליה לק יש בידו למחול
כי הכל שלו וכמו שהאב יטל למחול על כבודו כן הוא יתברך יכול
למחול מל כבודו אף שהוא מלך הכבוד יתברך שמו וכל זה לגבי
כבוד אבל לגבי בזיק דבאביו אף שכבוד שלו הוא ואין לזרים אתו
בכל זאת איט יכול למחול על בזיונו שמעת מינה דמחילת הבזיק
אינו תלו באם הכבוד שלו לבדו או של אחרים אלא כך שורת הדין
מחייבת דעל בזיק אינו מועיל מחילה ואם כן אף דהקב״ה כביטל
כולי עלמא דיליה והוא לבדו מלר הכבוד ולכן יכול למחול מל
כבודו אבל על טיק חלילה הרי חינו תלוי בזה ואיך יכול למחול
בעבירות שנאמר עליהן ט דבר ה׳ טה:

אסנם
שדי חמד  -ב מדיני ,חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהו עמוד מס (32הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

מערכת כף כלל לא

שדי תמי

518

אמנם

לפי מה שכתבשי דהא דלא מהני ממילה למיון האב
הייט דוקא בלא פיוס והרצאת הבן את האב אבל אם
הבן מפייס את אביו ואיפייס ומחיל מהני מחילתו מתיישבת שפיר
סקירתו לפי שעל ידי התשובה אנחט מפייסים אותו יתברך והוא
ברחמיו מתרצה ברחמים ומתפייס בתחטטם כי לא יחפוץ במות המת
כי אס בשוט כי חפץ חסד הוא ולכן תשובה מועלת על כל העבירות

כללים

דברי הרב המגיה שבש״ץ הנ״ל והשיב מל כל דבריו ומחזיק בסברתו
דמאי דכולי פלמא דיליה מהני גם לגבי זלזול וגם באר דאך לדעת
הר״ן והריב״ש דסברי דמהני פיוס למחול הבזיק יש לומר דלגבי
הקב׳ה כבימל לא מהני לולא הטעם דטלי עלמא דליה מי״ש
ובס׳ ברכת מועדיך לחיים ד׳ ג׳ ע״א וע״ב :

וכתב

בברכת מועדיך לידים שם שמצא בס׳ קצור ציצת נובל ד׳

וי״ו ע״ב שב׳ דאך לדעת הפוסקים המדקדקים לומר דקא
אך מל אותן שח״ו הוא כמזלזל בכבודו כי ק שורת הדק דמחילה•
מהניא מל ידי פיוס וריצוי ולפי מה שכתב הרב זטר לאברהם בח״א למחול על כבודו כגק לקום מפניו אבל לא על זלזולו וכל שכן
נחיו"ד ד׳ ר״ם ע״א (ד׳ס ת׳י׳  $פמי) וז״ל ועיין כנה׳ג סי' של״ד מל הכאתו הכל הוא אם לח נתן רשות מתחלה אבל אס נתן רשות
דהא דאמרו ת״ח שמחל על כבודו כטדו מחול הייט דוקא כטדו רצונו זהו כבודו וכתב על דבריו וז״ל ונראה להביא ראיה לדבריו
אבל סיוט אסיר והוא מדברי הריב״ש וראיתי בס׳ חסדי אבות מדקימא לן כדן ממלין בקודש ולא מורידק דאס התנה מתחלה
להרב חיד״א בפ״ו ד׳ קנ״ה שהביא מהרב חות יאיר בסי׳ ר״ה שיהא לזמן מהט התנאי ואין בזה משוס מעלק בקודש ולא מורידן
דאן* דאסור לת״ח למחול על □יונו אס הוא מפורסם בחסידות שרי כמו שהכריח מק בחקרי לב ח״ג ליו״ד סי׳ צ״ט עכ״ל וסמיה לי
™ננכ״ל הנה לפי זה מתיישבת חקירתו בענין התשובה רמהטא דמי עליה דרב דכל רז לא אניס ליה ונעלם מחנו שהגאון טורי אע ,
כה׳ אלקיט יתברך שמו צדק ה׳ בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו והביא דבריו מק חיד״א בס' שיורי ברכה ביו״ד סי׳ ר״מ תות
וימל למחול ותשובה מועלת שפיר מל כל העבירות׳אלא דבעניותי ח' הוכיח דלא מהני מחילה ורשות להכאה מהא דאמריק בריש
איני מבין טעם ההיתר מה למפורסם בחסידות דחילק כזה נכון הנחנקק דרב ומר בריה דרבינא לא שבתי לברייהו למישקל סילוא
הוא במה שאנו אוסרים לכל אדם משוס יוהרא אזי נאמר דלמפורסם ולמיפתח טותא דלמא חביל להו ואם חיתא דמהט מחילה ורשות
בחסידות אין לחוש משום יוהרא אבל זה שאסור לת״ח למחול על להכאה היה להם •למחול ולהרשות אותם על זה ולא היה להם
בזיוט משום כטד התורה איך יהיה היתר מה מפני שהנעלב הוא עוד לחוש אלא מוכח דלא מהט מחילה ורשות ועיין בגוף דברי
מפורסם בחסידות ואדרבא כל הגדול מחבירז יהיה אסור לו למחול מרן חיד״א שכתב לדעת הרב טורי אבן שמחלק בין רבו לאביז
על מיונו שבזיוט גדיל משאר אדם ושני הספרים חות יאיר וחסדי דברבו אק בזיוט מחול כלל ובאביו למיון מהט מחילה אבל לא
אמס אין מצוים אצלי לראות דב״ק ומה שכתבתי למטלה בישוב להכאה וחס כן הרב ציצת טבל צבי שנראה שסובר דמהט מחילה
החקירה דעל ידי פיוס מהני הנה נבק לדעתי העניה( .אתר .פ! ת ורשות להכאה גם כן אך אס דבריו הס לגבי אביו קשיס דמהש״ם
ראית' נס׳ פדות ניהוהף להגאין מסלאניס נסלק הדרוש נדרוש ט׳ שמא ונתן נדן זה אם מוכת דלא מהגי מחילה ורשות להכאה וכל שק לדעת מק חיד״א
בנדון אפרק דפתול ומתוך פה שנתג שם גאות י׳ז נשה הגאון חות ’איר נסי' ר*ה פונן שאב ורב שוים ותביא מה שכתוב בשאלתות דחב שמחל על כבודו
שדגרו הס נדין אס יטל לנוות את עצמו לגנוד תתן והלה שעל זה הוא שנשאל שס ואס פל מחול אבל הכאתו וקללתו לא ויש טסחא שכתוב בה אבל הכאתו
זה הוא פה שנתג דאש הוא מפירסס נתסידות שר נראה דיש לומר דדוי^א משום דיש נוה וקללתו וצערו לא וכתב דלנוסחא דמוסיך צערו מיון האב איט
סרן פצוה הוא דשר וגס כזיון שהאדם מנזה את עצמו אינו דומה למה שאחר יכוהו דרך מחול ולנוסחא דדן אפשר דמיון דאב מחול ולכל הטסחאות על
אפקיוותא ואין פזה הנרח לוג מפורסם נחסידויו שמוהו אתר שיהא מותר למחול לו זולת

הכאתו איט מחול ומסתמא מוטח ק מההיא דריש פרק הנחגקין
ומשם מוכח דגם המחילה שקודם המעשה לא מהט כמו שכתב

לננוד חתן וכלה דתלי גסתלוקת הפוסקים אס רשאי החנם להשיג אמדה שאינה לפי עודו

הר3

והדג המתנו המציא שזו מחלוקת ר מאיר זר׳ יסודם גפנהדרן ד׳ י״ת גט מלן־ ישראל אס

ממחדגס טרושלמי ומקלל  nfiודי מנזה) כאופן שדברי
הנ״ל אינם מוסכמים ומוכרחים ומסוגיית הש״ס וסנהדרין הנ״ל
מוכח דלא מהט רשות ומחילה של קודם ההנאה :

נדגרי התום׳ נמהדרין ד׳ "ת ד״ם מצום שאני דאן> למי ששנו ומשוס מצום רשאי למחול

שהביא הרב ברכת מועדיך לחים ראיה לדבריו מדק ממלק
בקודש דמהני בית סנאי לי הדל במחכה״ר אין דמיוט
עולה יפה דבמילתא דתלי קדושתיה בדמס המקדשו ולאו ממילא הוא
קדוש אחריכן שפיר דהמקדש ואתית ליה קדושה איהו טפיה אסיק
לה על ירי תנאי והפה שאסור הוא הפה שהמיר אבל באב ואם
ורבו דזכי להו רחמנא מורא וכבוד ולא האב והבן הסצי^ הדבר
רק גזרת מלך רב יכול היא מאן לימא לן דמהט תרי שפיר יש
לומר דלא מה בחר ה׳ שיהא האב רשאי למחול על הכאתו כלל
בין אחר ממשה ובין לפט מעשה ואין ראיה מדמהני סנאי לגבי
העלאה בקודש כחמור :

(מחול לט פל«י) מזכיר פשע דכ״ס דליה ומצי מחיל לא  wמנין
לו לחלק בהט דאם כמם הדברים גבי אב דאך דכנודו מחול בזלזולו
איט רשאי למחול הוא הדן גמי גבי הקב״ה דהא דכולי עלמא
דליה אימא דלא מהני אלא לחלק בין מלטתא דארעא למלטסא
דרקיע ואולם האמת הוא רכל כי האי מילסא שאט מתפללים ונפשט
לשאול הגיט בריצוי ונפיוס אין חילוק מה דאפילו האב יטל למחול
היכא דמפייסו ליה והפוסקים שזכר הרב לא ידעתי מי הם שהרי
אנכי הרואה ט לדעת רמב״ס וסמ״ג והטור ומק אפי׳ מיק וזלזול
וחירוך ונדוך יטל אפילו דלא מיפייסי ליה ואך לדעת הר״ן ספ״ק
דרה״ש והריב״ש הביא דבריו מרן כ״מ סוך הלטת ח׳ת והכנסת
הגדולה ירד סי׳ רמ״ר וסוף סי׳ של״ר דמחלק בין כבוד לביזוי
מבואר רהייט דוקא היכא דלא מיפייסי ליה וק כתב להדא בס׳
דינא דחיי עי״ש מכ״ל ונראין הדברים שטזנתי לדעתו עלץ לבי.
אמנם ראיתי שמק חיד״א בהשמסוס להמדבר קדמית הנ״ל הביא

ומד,

בצדדם המותרים גם לשאר ת ונתג שם נשם התו" על שאלתו אם ת׳ח רשאי לנוות שצמו

דלהאוסרים שם נל שק נדני שאים

סצוה ולהמתירם p

אסר דווקא משוס מצוה הוא דשר

רשאי לחלון משוס שהוא פצוה ועמד לנאר פסקי היפנים דנהשנת אטום פוסק דרשאי פשום

מצום וגחליצה פוסק נר׳ יהודה דאיט רשאי ועל השאלה שנתות יאיר נחג שנעלם ממנו שמפורש

ומצאתי

פס נל זה לא ק לגגי יותן ונלה פ״ש דנ״ק):

להרב המניה ,בס׳ שלמי צבור ד׳ קכ״ד ע״ג שהביא
מה שכתב מרן חיד״א במחזיק ברכה א״ח ס4׳ קט״ו
דאך שכמט הפוסקים ביו״ד סי׳ רמ״ב דאב שמחל על בזיוט איט
מחול מכל מקום קודשא ב״ה דטלי עלמא דליה יכול למחול אך
על מה שאנחט פושעים כנגדו ח״ו וכתב על דבריו וזיל גם מה
שכתב בשם הפוסקים שאין האב יכול למחול על זלזולו ועפ״י מ דרש
ופירש טנת הברכה לגבי אביט נזטר חטא דוקא לא פשע שהוא
זלזול (השינט אנינו לתורתך ונו׳ הלח לנו אניס ני תפאט) משא״ה במלטת

מורי אבן

נדום מחול p

(זטה שנתג מרן\דד*א דלנוסחא דדן דלא גרם צפרו אפשר דפל

לפקזק דהא גס לטפתא דדן  faקאמר דפל קללתו איט מחול וקללה היים נדון

הרב ציצת טבל צ□

ומה

שכתבתי למעלה דמה שכתוב בשאלתות לחלק בין כבוד
להכאה וקללה מסחמא למד ק מההיא דפרק הנחנהק
דלא שביד לברייהו למישקל סילוא ולמיפתח טתא וט׳ הנה לח
היה אז אצלי ס' השאל תות ומתה עיינתי וראיתי בפרשת משפטים
סיף שאלחא ס' שדבריו הם בדין דאסור לק לעשות חבורה לאביו
והביא ההיא דפרק הנחנקין וכתב דאע״ג דמדאורימא שרי חיישינן
דילמא אתי למיעבד חבורה ופי אמרינן האב שמחל על כבודו כבודו
מחול הט מילי כבודו אבל הכאתו וקללתו לא מכ״ל הרי דעל פי
סוגיא וסנהדרין הנ״ל הוא שהוכרח נחלק ק וכמו שכתבתי וראיתי
שם להגאק העמק שאלה יצ״ו שהביא מה שכתב הריב״ש לחלק
בק כבוד לבזיק דעל מיוט איט מחול וכתב שהרד״ל הביא ראיה
לזה ממ״ש נמוטד קטן ד׳ י״ז דשמסה שפחה של רבי לאחד שהיה
מכה בט גדול דילמא מחל לו על הכאה ודחה ממה שנשבו

התוס׳ בקידושין ד׳

ל״3

ד״ס דמחיל וצריך לומר שהודיעו קודר
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שדי חמר

מערכת  rpכלל לא לב

או כלם אי שייך על שני דברים או דוקא על
כלל
שלשה ויותר הרב יד מלאכי בסי׳ של״ו האריך
להוטח דגם על שנים נאמר לשון זה והביא מקרא מלא עשיר ורש
נפגשו עושה טלם ה׳ וכתב הרב דרך המלך דף א׳ ע״ג דיש לדחות
דלשק תורה לחוד ולשון חכמים לחוד ולפי הנראה לא ראה דברי
הרב מוהראנ״ח בפרשת חיי שרה (שעל דברי היא מה שנשא » jnהת  tמלאכי)
כי משם באר״ה דגם בלישנא דקרא סבר הרב מוהראנ״ח דלא שיך
לשון זה בפחות משלשה ובהט דרשינהו להל קראי את כל המעשים
האלה וכל שלחנות מלאו וט׳ ומאמר רז״ל בת היתה לאברהם
ובכל שמה עי״ש אלמא מאן דסבר הט לא שאני ליה בק לשק
חכמים ללשון תורה ואהט מקשי עליה ומאן דמותיב שטר קא מוטב

גם

הרב נחמד למראה בח״א ד׳ קכ״ב ע״ד כתב בשם הרב
אביו שהוטח כדברי הריב״ש מעובדא דשפחתו של רבי במ״ק
ד׳ י״ז ע״ב הנ״ל והוקשה לו מעזבדא דר׳ טרפת בירושלמי בפרק
ד׳ דשביעית שנכנס לגינתו לאכול פירית שביעית שלא בטובה כסברת
בית שמאי ולא הכירוהו פועלין והיו מטם אוחו וכשידעו שהוא
ר׳ טרפק השתטחו לפניו ובקשו ממט מחילה ואמר להם שקורס
כל מכה שטו מכים אותו היה מוחל להם דשמעת מיניה דמהני

אט־
ומה שכתב על ראית הרב יד מלאט מדתק על כלם אם
שהכל דיש לומר דקאי נמי על פת ויין ואף דאיכא מאן דאמר מוץ

מפת ויין כבר נדחה סברא זו וט׳ עי״ש .לדעתי יש להלק בעד
הרב דנהי דלית הלכתא הט מיהו שמעינן דלא גפלאת לפרש ק
ובהט לא פליגי האמוראים ולא מפני לשון טלם נדטת סברתו
ועיין למק חיד״א בספר יעיר אזן מערכה זו אות ה׳ וק? ועל

מטלה להכאה והני תרי עובדי׳ סתראי לנש .וכתב ליישב דיש
לחלק נין שוגג למזיד דעובדא דר׳ טרטן חשיבי שוגגים שלא עלה

מה שהקשה הרב יד מלאט שם על מרן בכלליו (תסכית ממרי

על דעתם שהיא תלמיד חכם שאס כן לח היה עושה כבית שמאי
ובעובדא דשפחת רבי אס היה הבן בועט באביו היה מזיד ולכן
איט מועיל לו מטלה ועוד חלק בין צנעא לפרהסיא דעובדא דר׳
כורפון היה בצינמא ומהל מטלה ועובדא_דאמטה דרבי פרהסיא
שה ולא מהני מטלהאלו תיד״ק ,ולפידבריו אס רוצה אדם להטא ׳
־־~> את בנו הגדול בסתר ומוחל לו על מה שיבטוט בו מותר לו
להכותו דבט האי גוונא מהני מחילה והוא טדוש גדול ואין נראה
כן מסחטות דברי הפוסקים וצ״ע ולסתירת הל תרי עובדי
דבש״ס דילן עם עובדא דר׳ מרפק שבש״ס ירושלמי יתכן ליישב
על ט שיטת מרן חיד״א שכתב הרב זטר לאברהם דחסיד מטרסס
מוידלמטל על בזיוט ור׳ מרטן משרשם בחסידות ומצי מטל :
“‘" מה שכתב הרב צפחת המים דאס הכה אביו בעדים והתראה
שוב איט יכול למטל כתב הרב קהלת יעקב במענה לשון
באות ח׳ק וז״ל ועיין בס׳ משנה למלך ’בהלטת ממרים פרק ז׳
הלכה ח׳ בשם הירושלמי לענק בן סורר ומורה דאפילו אחר שאביו
ואמו הביאוהו לבית דק יכולין למטל כל שלא נגמר דיט עכ״ל הנה
מנתו מטארת להקשות מל הצפחת המיס שכתב דלא מהני מטלה
אחר התראה והלא בבן סו״מ מהני מחילה קטם שעמר דינו ולא
זכיתי להבק למה תלה קושש מל שי מה שאמרו בירושלמי הלא

יעי

ננ״ס ן׳ ש*ל מ’א כד*ה וכולן שמץ דעל שרם נלכד שיין לומר וכולן דאמאי W

וראייתי

בס׳ זכרנו לטיס ד׳ ע׳ ע״א אות א׳ שכתב שבס׳
עיר מקלט («נו לס׳ «ל קדיייס) פר' ויקרא מצדה קל״ב
כסב מרן חיד״א וז״ל אח״י ואף בחטא לאביו ומחל לו נשאר מה
שחטא לה' בזה וכמ״ש הרב פ״ח עכ״ל ונראה דבחטא לאביו שהקל
בכטדו שא דקאמר דאף דכטדו מחול נשאר לו מה שחטא לה׳
וכמו שכתב בשורי ברכה ש׳ ר״מ אות ח׳ ואות ט׳ בשם ס׳ החסידים
דאף דכבודו מחול טיב בדיל שטם וסייעיה מדנענש יעקב אע״ה
על שלא קייס כטד אב ואם עי״ש (ואולי נס׳ וליין יש  rmיכימ^ם •«s

מ?הי6

1

ש’ד׳ ר״מw
=2

ועל

מה שתמה הרב יד מלאט על מרן בכלליו ממה שנתב
בכסף משנה סוף פרק ו׳ טטדי הטרה דלא יוצדק לומר
כל על שנים בלבד כתב הרב דרך המלך שם שהוא טעות דהסם
ליכא אלא תרי יט דליית חד תו ליכא אלא חד וזהו טנת הכ״מ וט׳

דבזיון דמכה או מקלל חמיר טובא ולא דמי לבזיון דק ש״מ מל
שגנב משל אביו ואכל תרטימר בשר ולש טמר הבזיק אפשר דלא
מהני ביה מחילה אחר ההתראה :

<״ח צריך להיות ס״ח והוא ר״ת ס׳ חסידים) 1מה הקהה על זה
וט׳
בריה וט׳
רקידושן ד׳ ל״ב דרב הונא קרע שיראי באש׳ רבה יה
עבט הט
דמטל ליקריה ואס נשאר לו חלק גמה אכט קשה שט ט:

wo

ילץ> מטן

דכרי סש-ס ו»כ כתב דאין  vfnלא פן הש״ס ולא «סתום׳ עי*ש) כתב הרב דרך
המלך שם דהדק עם מק דלרש״י וכלן שמין להם קאי אשבוק ונטושק
וטרח ולהתום׳ לא קאי אשבייין עי״ש באחת שק נראה אמטת
הדבר והתימה על מרן טד״א ביעיר אזן שם שבקש להציל אח מרן
הקדוש ואמר דמשום הכי הביא מהטס׳ דבש״ס איט מפורש חלקת
שטיין והתום׳ הוא שפירשו אשבויין נט מי״ש והוא פלא דלהתום׳
לא קאי אשבויים אלא אנסושיס וכמו שהוכיח במישור הרב דרך המלך
שם ומה שנרגש דא״כ הוי תלתא ודחה זה דאיט פירוש וכלן אלא
מכח היטר וט׳ אחרי המט״ר אין נראה כן אלא האמת הוא דהשניס
הם בורח ונטושים אבל שטיס איט ק המנק .טברי הרב קהלת
יעקב שהביא שם דטכיח מהש״ס דלשון זה נאמר על שנים והם
נטושים ובורח הנה מה שכלל בורח אט שפיר לש האמור אך זוהי
שקשה דמסתמא מפרשינן הסוגיא כפירש״י ואם ק הוו תלתא וכמו
שהקשה בישר אזן שם טל דבריו עי״ש:

מגוף הדין שנאמר גס בתלמט דידן ד׳ פ״א בן סורר ומטה שרצו
אביו ואמו למחול מוחלין לו אף אם נאמר דהפירוש היא כמו שכתב
רש״י דמוחלק לו שינו עד שלא הביאו® לנית ח דמשמע דאחר
שהביאו לב״ד אף שלא עמר דיט אין יכולים למחול מכל מקום
שמעינן מיהא דמהני מחילה אף אחר ההתראה שהרי אם לא
הביאו® מיי! לביח ח יטליס למטל אף אחר שהתרו ט וקלקל
ותקשי לסברת הרב צפחת המים אלא דצי הדל נראה דיש לחלק

/

כללים

ל״ב) כל

לק שלא יהא כמי שנתכוון לאכול בשר מלה וט׳ ונתב על דבריו
ואין זה דיחוי חדא דילמא באמת הודיעו ותו דבשביל זה איט חייב
נידוי כיו! שלא עבר על לאו ממש אלא ודאי לא מהני ממילא ועוד
ציין הרד? לס׳ החסידים סי ,תק״ע ותהט״ג ותקע״ד ובאמת
לא נצרכנו לראיות אלא על מיון בעלמת דלא מהט מחילה
אבל קללה והכאה פשיטא שהרי אפילו .במקלל עצמו עובר בלא
תעשה וקי? דאסור לחבול בעצמו הרי דלא מהני מחילה
מכ״ד הגחון העמק שאלה יצ״ו ומק חיד״א בשיורי ברכה שם
(מד׳ס מה סרת) הרבה לדקדק בדברי ס ,החסידים בסימנים הנ״ל עי״ש:

ומה אהל דמחיל ליה כבר ראיתי למק חט״א מרט יוסף
אות י״ג $״ טלק כק מטלה לאחר שחטא למטלה מקודם

רם

t

עי״ש .האמת דהלשון דטק קצת דט סאני למק למימר דלא ינדק
כל על אחד אבל טון שהאמת שאין שם אלא אחד על נרחץ
למשכוני אנפשין ודברי מרן צדקו יחדיו ואין נסתר מחמתו ועיין
רשב״ס בבבא בחרא ד׳ מ״א סוף מ״ב ד״ה וכלן בשטר אשל
לקוטת אחרוטם קאי ובד׳ ק״ז ע״א הלכתא בכל הני שמעתש

והגה
גרשנן
וחסדא
כל לא
בד״ה

מקמצק מי"ש ברשב״ס :

הטס׳ בכתוטת ד׳ ח׳ (נד״ס שהעל) כתט בשם ר״ת
דבברטח ד׳ י״א גרסינן שלכך נימרינהו לתרווייהו ולא
למלהו דאם ק הוה משמע דשליש ברטח ק והרב טנא
בח״א ר׳ קל״ז (ע״א »״ג) כסב שנראה ששבר ר״ת דטבס
יוצדק על פחות משלשה אבל הטס׳ עצמם בכטטת ד׳ ד״ן
לית הלכסא אין שברים כר״ת דהא החם ליכא אלא תרי

*3

שמעתי וקאמר ככל הגי שמעתי וכו׳ .אך הקשה דהריט א כסב
שם בשם ר״ת בדברי הטס׳ ואם ק דבש ר״ת סתרי ורצה לומר
רטעמיה דר״ת דאמר דבברטס גרשק לתרוייהו משום שהם דברי
רב פפא ורב פפא בכמה מקוטם מישתעי בהאי לישנא בברכות ד׳
ע״ן ע״א גבי ברכת הקשת ובמגילה ד׳ כ״א שלכך נימרינס

לתרווייהו אבל בלשק שאר אטראים מטה דנקט טלש וקאי אתרי
אלו טד״ק .ולפי הנראה נטלם ממט לש שעה שגיא דבבא בתרא
ד׳ ק״ז ע״א דרב פפא תאמר והלכתא בכל הל שממסט
מקמצין והאי חסרי לחט ט״ש :

ואני

ההדיוט רשמתי מאז בקונטריש בטנק זה איזהו מקומן
דרך לימודי בש״ס ובמפרשים ולא פלט לשק בספרן של
צדיהיס
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שדי חפי•

■מערכת ואו כלל כו

וכתב דצע״ג למה לא יעטר בלפ״ע אם ישכח הת״ח ולגבי לפני
עור אין חילוק אם יעבור חברו על ידו במזיד או בשוגג והביא

י׳

ראיה ברורה מדברי התום׳ בע״א ד' ע״ב ד״ה מנין שכתבו ח״ל
נראה דה״ה בכל האיסורק אלא להכי נקע טס יק לנזיר דמסתמא
למישתי בעי ליה ושמא ישכח נזירותו אלמא דלפ״ט שייך אפילו
היכא שיעשה חברו מל ידו איסור בשוגג וא״כ גם בת״ח למה לא
נחוש שמא ישכח ההלואה ויכפור בשוגג והמלוה עובר בלפ״ע
(ניני' התז '0נחג גם היא'ש םם* )Tוכתב חילוק נכק דודאי להכשיל
לחברו בדבר איסור היכא שידוע שחברו שוגג בדבר כי נעלם ממנו
ויעטר על זה בשגגה עובר משוס לפני עור לא ת״מ ומה נפ״מ
אם חכרו יעשה בזדון או בשגגה אך במלוה מעות לת״ח שבודאי
לא יכפור ברצוע רק דחיישינן דישכח ההלואה ויכפור בשוגג זה
איט ענין להמלוה שיהיה מחוייב לעשות טצדקי שלא ישכח הלוה
ולא יבא לידי עבירה בשוגג ואך הדבר מועל על הלוה בעצמו
מהר ובא לידי
שההר בזה שלא יבא לידי שכחה ואס הלוה
שכחה זה איט ענין כלל להמלוה  .אך דיש לחוש שהלוה יכפור
בשאט נפשו על זה בודאי עובר המלוה בלפ״ע טון דהלוה חשוד
לכשר ממון חברו במזיד חייב המלוה שלא להיות גורס בדבר וזהו
הענק דלפ״ע לת״מ שעל ידו לא יעבור חברו על מצות ה׳ ולכן
המלוה לחברו שאיט ת״ח שלא בעדים דחיישינן שיכשר הלוה במזיד
עובר משום לפ״ע אלה דברי פח״ח יצ״ו ושם ראיתי שהביא דברי
הרב לח״מ הנז״ל ואין רוח חכמש נוחה במה שפירש בטנת רש״י
שרצונו שיבא לכשר בשוגג וגס על מה שחלקו הרברם הנז״ל בדק
הלואה שלא במדים בק עם הארץ לת״ח שדי נרגא דהוה ליה לרב

יהודה לפרש דבריו המלוה מעותיו לע״ה וגם מדלא חלקו הרי״ך
מוכח דגם בת״ח עובר והאריך עוד
והרא״ש בין ע״הלת״ח
בעניינים אלו וגם הגאון המחבר האריך ג״כ בעניינים עי״ש דברי
המאורות הגדולים שבים השנים נפלאות תורתם חרישתס ובקיאותם
הי״ו וכמדומה לי שגם מה שכתבתי אני הדל לדקדק מדברי
הרמב״ס דסובר דגם בת״ח איכא לפ״ע הוא אמת ונכק:

1דאתאן

עלה (נמישיש איטר ל«• מי שימכור בשוגג אם יש ט לשני פור)
הגה השגתי עתה ס׳ מנחת חינוך וראיתי שם
בהשמטות למצוה רל״ב שכתב שאם ישראל שוגג אשר ליתן לו
דבר איסור משום לא תאכילום אך שהוא שוגג ואיני מבין למה לא
אמר הגאון שאסור ליחן לו משם לפגי שר וכתב שם דהא דאסור
ליתן לו משום לפני שר וכתב שם דהא דאסור ליתן אבר מן החי
לב״ן עכומ״ז היינו דזקא אס יודע הב״ן טכומ״ז שהוא ובר האפור
לו אבל אם •אינו יודע שהוא אבר מן החי והוא שוגג גמור א״כ
אין הב״ן עכומ״ז ששה שוס אישר בזה כמבואר ברמב״ם בהלכות
מלכים ולכן אק על הישראל לעני'.שר בזה ש״ש :

והנה

בחדוש זה שחדש בעכומ״ז נראה דאק הכל מודים דממה
שכתב הרב מרך השלחן ביו״ד ש׳ ס״ב אוח ו׳ לענין ספק
אבר מן החי דלמ״ד דשמר הספקות דרבנן מותר להושיעו לב״ן
ענומ״ז וט׳-נראה קצת דלא ס״ל כדעת הרב מנחת חיטך שהרי
אך למיד דחומר הספקות מן השרה מסתמא הטטמ״ז איט יודע
שה אשר לו ולמה אסור להושיט לו וכן נראה מלשק הרדב״ז שבתש׳
רבינו בצלאל סי' ג' שהביא דבריו הרב ארעא דרבק בש׳ של״ע
(נמ*ש המס׳ והרא׳ש דהינא דלא קאי נמרי מנרי אסיי מיינק) וז״ל וכתב
שם בשם הרדב״ז דהא דלא אסור אלא מדרבנן היינו דוקא שהנזיר
או העממ״ז יודע שהדבר אשר דליכא אלא משום מסייע ידי
שברי עבירה וכיון שיודע שהוא אשר דילמא הדר ביה ולא עביר
אבל היכא דסבור שהוא שתר גשר ודאי לא הדר ביה ואכיל
ולדיק הוא אשר ודאי וכיון שק אשר מדאוריחא משום ולפני עור
לת״מ עכ״ל מדנקט בתחלה נזיר או עטמ״ז שכח דמל שניהם הוא
אומר דכשאין ידוע להעכומ״ז ש לנזיר שהדבר אשר לו אז אך
בדלא קאי בחרי מברי דנהרא אסור מן התורה שלא כדברי הרב
מנחם חינוך דאפילו בדקאי בתרי עברי דנהרא אין שייך לגבי
עממ״ז בכי האי גוונא לפני עור כלל ומדברי הרדב״ז מוכח מן
הקצה אל הקצה ,והרב אבני מילואים באה״ע שך ש׳ ה׳ כתב גבי

כללים

סירוס דלדעת התום׳ והמרדכי בפרק מרובה דהיכא דהשליח לא
ידע מהעבירה לא שייך אי בפי עביד ויש שליח לדבר עבירה א״כ
העכומ״ז דלא ידעי כלל מעבירה זו (סירוס) איתיה בתורת שלישת
ויש שליח לד״ע עי״ש ושם כתב הרמ״א שתי דעות'אם שמר למכור
תרנגול זכר לעכומ״ז משום לפגי שר לת״מ שהעטמ״ז יסרם אותו
הרי דאך שאין העכומ״ז יודע שדבר זה אשר לו עובר הישראל
אלפ״ע לא ת״מ לדעת הרב אבני מילואים שלא כדעת הרב מנחת
חיטך .ומכל מקום מדבריו למדט דגם בעובר בשוגג איכא לפ״ע
לבכי ישראל וכדעת הרבנים הנז״ל:

גם

אשו״ר לידידי הרב לב שומע יצ״ו במערכת הלמ״ד אות מ״ט
שהביא מ״ש הרבנים הנז״ל בדין מלוה מעות בלא עדים
שכתבו עפ״י דברי רש״י דאס לא יכפור כשיד איט עובר המלוה
בלפ״ע דמוכח דסברי דאין אישר לפ״ע אלא אס יעטר בשיר
וגם הביא מה שכתבו לחלק בין עם הארץ לת״ח והביא שגס הרבנים
מוהר״ש יונה ושרשי הים שך הלכות מלכים בהשמשת שברים
לחלק בדין לפני שר בין אם יעבור במזיד לאם יעטר בשוגג והרבה
להשיב עליהם דמבריחא שבשרת כהניס בא ואמר לך בת פ׳ מה
היא לכהונה אל תאמר לו בשדה והיא פסולה (ידייש הכי פ׳ס ילפנישר)
מתבאר דגם אם עובר בשוגג איכא לפ״ע ושכן מוכח מהש״ס
בשך פרק דם הנדה גבי מה ששניט נאמנים לומר קברנו אס
הנפלים וכו׳ ושכ״כ הסמ״ג בלאוין קס״ח וכ״כ השס׳ והרא״ש
בפ״ק דע״א שמא ישכח נזירותו וכו׳ וגם תמה על מ״ש לחלק בק
עם הארץ לת״ח עיש״ב נפלאות משרש בחריטת ובקיאות :

כתבן

הפוסקים ביו״ד סי׳ ר״מ ובסי׳ של״׳ד סמ״ג דמכה
יי)
בט גדול שבר אלפ״ע והיו מנדין אוש ומצאתי
כתוב דלכאורה קשה מעובדא דשאול ויהונתן ויעל עליו חנית וט׳
;?puk,
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גלח דשאול הטיל מליו החנית להכותו כדרך אב המכה את בט
שעשה שלא כרצוט יש ליישב על פי מה שכתב הריעב״א בחי׳ למס׳
מועד קטן בעיקר דין זה דנקטו בש״ס מכה בנו גדול דלא גדול
גדול ממש אלא הכל לפי טבש שיש לשש שתריס כעדו וט' («־’
פלא יופץ צא ראה דברי הריטנא טללי ם'יז ל?”! נד’ה ונראה) וכתב מרן חיד"׳א
בברכי יוסך יו״ד סי' ר״מ אות י״ד בעובדא דר״ה קרע שיראי
באפיה בריה וכו׳ דלא חש משום לפ״ע דשה קי״ל ברבה בריה
דלא אתי לבזוייה וי״ל כמו כן גבי שאול וכן לדעת השברים דלא
נחשב גדול לענק זה עד שיהיה בן כ״ב או כ״ד שנה עיין ביו״ד ש׳
ר״מ סמיך כ' יש לומר שיהונתן לא היה עדין בן כ״ב שנה וכל זה
עפ״י הנחה הנ״ל אך אולי י״ל עוד דלא הטיל עליו חנית להטש
אלא" להמיתו משום דנחשב בעיניו במורד במלכות דשיב מיתה ואם
נאמר דהא דמכה לבט גדול עובר בלפ״ע הוא רק מדרבנן ניחא
בלאו הכי ועיין במה שכתבתי לעיל בס״ק א׳ (נדה ו«סהרנה• «לאכי):
ואיי מהני שימחול האב מקודם הרב נחמד למראה ח״א ד׳ קכ״ב
ט״ד כתב רלא מהני מחילה ובשם הרב מר אביו כתב שהביא
ראיה מאמתה דרבי מ״ק י״ז דשמתי׳ לההוא גברא דהכה בט הגדול
ואס איתא דמהני מחילה אישר מחל ליה ואמאי שמתי׳ ולטנ״ד הגם
דהדק אמת דלא מהני מחילה וכמ״ש מק חיד״א בס׳ ברכי יוסך שם
שהו ראייתו י״ל דכשם דמוכרחים אט לומר דכבר חקרה וירעה
שהיה אותו האיש מזיד וכמ״ש הרב שטת ימין ח״ב ד׳ ו׳ ע״א דהא
קי״ל דאק מנדין למי שעובר בשוגג ש״ש הכי נמי נימא דכבר
חקרה וידעה דלא מחל ואמש להט שמתיה וק״ל:

!נראה

דאך דנקטו הפוס׳ בדק זה הכאה לאו דוקא הכאה דה״ה
קללה ושפה כל שיש לשש שיתריס כנגדו הרי הוא
בכלל אישר זה אלא משוס דשבדא דבש״סהוה בהכאה קש אינהו־
נמי הכי וסמכו על המובן לפי מעמו של דבר דה״ה בקללה כן
נראה פשוט מסברא וידידי הרב הגדול מוהרי״ך יצ״ו בספרו יפה
ללב ח״ב בקונמריס יפה תלמוד בחי׳ למ״ק ד׳ י״ז נסתפק בזה ולא
פשיט לה ולענ״ד נראה פשוט כש שכתבש ואין לומר דליכא לפט

מור אלא בששת מעשה בששיט טס יק לסיר וכיוצא אבל אס
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שדי חמד
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אט מושה מעשה בהכשילו לא עבר אלפני מור שהרי בדברי הרמב״ם
בפירוש המשנה בפרק ו ,דמס׳ תרומות מ״ג שהבאתי למעלה בס״ק
י״ב כתב מפורש דאפילו בדבור הקל עובר אלפני עור ונפקא ליה
הכי דהא בכלל לפ״ע הוא המשיח לחבירו מצה שאינה הוגנת
ולכן נראה ודאי דלאו דוקא מכה בנו אלא הה״ד מקללו ועיין

'0

יפה ללב ח״ג
שוב נדפס
בתשו׳ הרדב״ז המובא לקמן <{י’ה
וראיתי שבסי ,ר”מ אות ל״ה פשיע כן מדברי סה״ח סי׳ תקס״ו
וכתב בשם הרב צפיחת בדבש סי׳ ג״ן שכ״כ גביי־־־מנדה בט .
ונ״ז פשוט דודא כל מה שיש לחוש שמא יבא לבעוט באביו אסור
ולאו דוקא מכה ועיין במרן כ״מ פ״ו מהל׳ ת״ת הי״ד (ד׳ה המכשיל)
וק״ל ודבר זה היה פשוט מאד במיני הרב חתן סופר דהכאה וקללה
שויס מזה עד שפירש המשך הכתוב לא תקלל חרש ולפני עור וכו׳
טפ״י זה כמו שכתבתי בשמו לעיל בסק״י (נד׳ה ונספי עי׳® גם הרב

5לא_מען במערכת הכאה כתב וז״ל אמרו רז״ל המכס בנו גדול
חייב ולפוס טעמא אף אט נלמוד דלאו דוקא מכה בט גדול שהרי
הטעם הוא לפי שגורם לבנו שיהיה בועט בו ויהיה מקלה אביו
ונמצא עובר על ולפט עור לא תתן מכשול הנה כי ק לא גדול
גדול ממש אלא אפילו קטן כל שיודע ט שאיט מקבל מרות כגון
בדורות הללו דחוצפא יסגא וק טעט באביו לא על ידי הכאה אלא
אפילו אס גוער בו בכעס גם הוא יכעוס ואינו מקבל גערה וט׳
עי״ש ומתבאר דגם בגערה כל שיש לחוש שהבן יבעוט ט אסור.
ומה שכתב מסברא דנפשיה דלא גדול גדול ממש וט׳ טונה דעתו
לדעת הריטב״א שהבאתי בריש ס״ק זה:

 *Wכתב הרב יפה ללב נר״ו בשם הרקעיון יעקב דלאו דוקא
בט אלא ה״ה בתו והוא פשיט^ץוכתבעודבשמו דאפילו
׳
תורה ואומטת אינו רשאי להכותו ותמה הרב מחבר ע״ז
דבס׳ נזה צדק ד' קי״ז ע״ד ובשלחן המלך בחי׳ על הרמב״ס
ד׳ ב׳ ע״ב כתט בשם הרמב״ם והסמ״ג והיראים והריטב״א דמותר
 .להכותו כדי ללמדו תורה ואומנות ואין בידי ספרים הנ״ל לעיין
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־ב קיאח «א״ל (יממה ללב לא ציין איה מי,ים נטי ”*?) כי אפשר לא
כ״כ אלא כשאין לחוש שיבעט באביו ובדברי הרמב״ס בפ״א ופ״ו
מהלכות ת״ת ופ״י מהלטת ממרים לא ראיתי שכתב דמוחר להכותו
והסברא טחנת דאם יש לחוש • שיבעט  -באביו איט רשאי להכותו

(• pk,אף ללמדו תורה ואומנות .שוב •ראיתי דמ״ש בשם הריטב^א
טנתו ■לפי הנראה למ״ש בקירושק ד׳ ל״ב ע״א אעובדא דרב
ל ?,רהונא -דקרע שיראי באט^־־רבה W-דלאו דלפ״ע שהוא לאו
 yשבכללות לא חמיר ושרי כדי לנסותו ולהדריכו בדרך ישרה זא״כ
^1וס) צ״ל דמ״ש בש״ס דמכה בט גדול עובר אט אלא במכה למילי
דעלמא .וההיא אמתא דשמתיס לההוא גברא היינו אחר חקירה
it
ודרישה שידעה שהיה למילי דעלמא .ומאמת מסתמיוש הפום׳
בס׳ ר״מ ושל״ד לא משמע ק ועיין במ״ש לקמן בשם הרב שני
אליהו שוב ראיתי שמק החבי״ף בס׳ חקקי לב א״ח סי׳ י״ט ד׳
כ״ג ע״ב כתב דאם מכה אותו כדי להוכיחו ליכא משוס מכה
*
 V °בט הגדול דמשוס תוכחה ליכא איסורא עי״ש והביא דבריו
? ^<4מר בריה הרב יפה ללב בד׳ קמ״ז ע״ד והנה בחקקי לב לא
' כתב שום ראיה לזה רק כתב• שנראה לו■ ברור ופשוס-דמשוס
תוכחה ליכא איסורא ודברי הרב שני אליהו שציין .שם בזה לא
P
ראיתי ולפום ריהטא נראה שכן מתבאר מדתניא בתורת כהניס
ובתלמודי[ בערכין ד׳ ט״ז ע״ב יטל לא יכט ולא יסטרנו ולא
יקללט (פידש״י עצדנרמעסה) הלמוד לומר לא תשנא אס אחיך
בלבבך בשנאה שבלב הכתוב מדבר ומדלא תט ימל אם הכהו או
סטרו או קללו עובר בל״ת ת״ל ל״ת את אחיך בלבבך בשנאה

שבלב הכתוב מדבר (דאו מה משתמע דמי ד«אה לאו מנאה 6נצנ ה*א ולא
«יעללאתשנאמנל«1ןי אינאאיםירא) מוכח דמותר להכוח חברו משום
תצוח הוכחה .ואף שהרמב״ם בפרק ו׳ מהלכות דעות דין ה׳
כתב בזה הלשון כל השונא אחד מישראל בלט עובר בלא תעשה
שנאמר לא תשנא את אחיך בלבבך ואיך לוקק על לאו זה לפי

0
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שאק ט מעשה ולא הזהירה תורה אלא על שנאה שבלב אבל
המכה אה חברו והמחרפו אעפ״י שאט רשאי איט עובר בלא

המא

כללים

תמשה עכ״ל הרי כתב מפורש שאינו רשאי להמחו נראה דהרמב״ס
לא מיירי במכה את חברו דרך תוכחה ומפני זה כתב שאיני׳
רשאי אבל במכה דרך תוכחה מודה דרשאי ולא חיישיא שמא
יבעט ט חברו ויכנו א יקללט (ואס יעשה נן שנגגדו הוא סונר מנידה ווה
המנה עובר אצפר עוד ועיין לעיל נס״ק ירד מה שהבאתי מס הרג ממן
[נד׳ה ונספר היקר] שהסכים שאיסור מנה משום משש לפני עמי לאו דוקא נמו
אלא גס ’5ל אזס> אמנם זה הוא אס נאמר דמה שאסור להכות
לנט משום ולפני עור אבל אם נאמר שהוא רק מדרבנן (נמו שהנאתי
גסק׳א נד׳ה והנה הרג ועוד נמקומות אתרים נטנין וה שיש סינרים  )pאין
ראיה מהא דלא יכט זכו׳ כמובן :

we

ויד״די

הרב לב שומע יצ״ו במערכת הלמ״ד אוח נ״ו הביא
דברי הרב שלחן המלד דהא דמכה_לבט גדול עובר
אלפני עור אט אלא כשמכה אותו במילי 'דברי'שרואה שעושה
אחה דברים שלא כרצוט אבל אס מכהו טל קיום התורה והמצות
ליכא לפ״ע והרבה להשיב ע״י ודחה ראיתו וכתב דבס׳ האגודה
בפ״ק דקידושין ד׳ ל׳ עמ״ש בש״ס אדידך על צוארי דברך וט׳
כתב דלייסרז ללמוד צריך ליזהר שלא להטת לבנו הגדול זס׳
האטדה אין מצוי אצלי לראות דב״ק למה כתב צריך ליזהר ולא כשב
אסור כמ״ש בשסקיס בדין זה ולפי הנראה הספרים שרשמתי
בזה אין נמצאים ביד סרב הנ״ל יצ״ו ולא ראה שיש לו עזר

כעדו בזה :
הרב נחמד למראה שם בד׳ קכ״ג ע״ד בשם הרג שני
אליהו בדרוש י״ז לשבת תשובה דדוקא באב המכה את
בט גדול הוא דאיכא משוס ולפ״ע לא ח״« אבל רב לתלמיד שרי
דאס לא כן איך ב״ד מכין ועונשין להל העובר על ד״ת טחוש שמא
יבעוט ויקלל הדיין ועובר סל אלקיס לא תקלל ועוברים ב״ד על
לפ״ע ואת״ל דשאט הני דק גזרת הכתוב קשה איך מכין מכת
מרדות אמידי דרבנן .ועוד קי״ל דב״ד מכין ועונשין שלא מן הדין

?>? •7

וכתב

אלא ודאי לא אמרו אלא באב אח בט (דניים נאניז וקרונ סדנר)
והרב נחמד למראה כתב על דבריו דלא קשיא מעובר מל דרבנן
דמכין מ״מ דכיזן דכל מילי דרבנן אסמכינהז אלאו דלא תסור הרי
הס בכלל ד״ת כמ״ש הרמב״ס בפ״ו מהל׳ ממרים ומיין רמב״ן
בשרש ראשון ומגא״ס שם עכ״ד הנה מה שתפס דברי הרמב״ס
כפשטן ומפי״ז דחה ראיית הרב ש״א מדמטן מ״מ לעובר אדרבנן
עיין במה שרשמתי בשדי חמד ח״א במערכת האל״ף אוח שצ״ט
יעכ״פ הרי איכא רמותא דלא סברי כהרמב״ס והשיגו עליו

מייי)

ולשיטתם אתי שטר הוכחת הרב
(נעי «ס סהט«
שט אליהו וגס הרב נח״ל לפי מריצת דבריו נראה י^מקר הדק
מורה לו דלא נאמר הדק ט אם בבט גדול ולא בתלמיד אך למנ״ד
הגס דהפוסקים לא כתבו דק זה ברב לתלמיד מסתברא דדא ודא
אמת ואדרבא יש צד לומר דבתלמיד יש לחוש יוסר מבט ואחר
החיפוש ראיתי בס׳ זכר דבר די״ג ע״ב שהביא ספקו של הש״א
וציק לעיק בשו״ת הרדב״ז ח״א סי׳ שע״ח ושם כתב על הרב שגדה

לתלמיד! (על אשר התלמיד עשה דבר שנראה לרט שמזלזל «טי 0שלא כדין
משה במס שהכריז הנידף בב״כ ובשווקים והיה לו לחוש לכבוד
תלמידו וכו׳ ולמותו ביט לבק עצמו ולא לבזותו וכו׳ ועבר אלפט
מור לא ס״מ כההיא דמכה בט גדול דלאו כלהו אנשי יכולים לסלול
מיק כזה וט׳ מי״ש ואה מתבאר דלא שאני ליה בק אב לבק רב
ואדי ואידי כל היכא ראיכא למיחש שיתריס כעדו אשור הכל לפי
האדם והענק ותורף דברי הרדב״ז הביא בקיצור מאד סרב ישרי לב
בד׳ י״ט מ״ר וראיתי מה שפטפט □ה הרב המגיה נר״ו ע״ר הרב
זכר דבר לדחות ראייתו מחשו׳ הררב״ז ולא נראו דבריו לסג״ד
וס׳ טס צדק ושלחן המלך שצייט שם אין אתי לעיין בדב״ק .שוב
השגתי שו״ת צפיחת בדבש וראיתי להרב בסי׳ ג״ן שנשאל אס ברב

לתלמיד אבא משום לפ״ע והביא מה שהעלה הרב ש״א להתיר

ברב לתלמיד והשיגו מששו׳ הרדב״ז דמתבאר בהיפך ומסיק לדינא
דגס ברב לתלמיד אכא משוס לפ״ע עי״ש

טי) לבר

שמותר לישראל ואסור לב״נ טכומ״ז אס־יש בזה לפט מור"
להושיטו לב״נ עכומ״ז הנה כשט הפוסקים ביו״ר סי' ס״ב
בשס הרב אמונת שמואל דטק דלישראל שרי אק בזה משוס לפני
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שדי חמד

•מערכת ואו כלל כו

וכתב דצע״ג למה לא יעטר בלפ״ע אם ישכח הת״ח ולגבי לפני
עור אין חילוק אס יעטר חברו על ידו בנמר או בשוגג והביא
ראיה ברורה מדברי התום׳ בע״א ד׳ ו׳ ע״ב ד״ה מנין שכתבו ח״ל
נראה דה״ה בכל האיסורק אלא להט נקט טס יק לנזיר דמסתמא
 .למישהי בעי ליה ושמא ישכח נזירותו אלמא דלפ״ע שייך אפילו
היכא שיעשה חברו על ידו איסור בשוגג זא״כ גם בת״ח למה לא
נחוש שמא ישכח ההלואה ויכפור בשוגג והמלוה עובר בלפ״ע

(נדנרי התום׳ נחננסהרא׳ש שם עי׳ס) וכתב חילוק נכק דודאי להכשיל
לחברו בדבר איסור היכא שידוע שחברו שוגג בדבר כי נעלם ממנו
ויעטר על זה בשגגה עובר משום לפגי עור לא ת״מ ומה נם״מ

אם חברו יעשה □זדון או בשגגה אך במלוה מעות לת״ח שבודאי
לא יכשר ברצוט רק דחיישינן דישכח ההלואה ויכפור בשוגג זה
איט ענק להמלוה שיהיה מחוייב לעשות טצדקי שלא ישכח הלוה
ולא יבא לידי טבירה בשוגג ואך הדבר מוטל על הלוה בעצמו
שיזהר נזה שלא יבא לידי שכחה ואס הלוה לא נזהר ובא לידי
שכחה זה איט ענין כלל להמלוה  .אך דיש לחוש שהלוה יכפור
בשאט נפשו על זה בודאי עובר המלוה בלפ״ע כיק דהלוה חשוד
לכפור ממון חכרו במזיד חייב המלוה שלא להיות גורס בדבר וזהו
הענק דלפ״ע לת״מ שעל ידו לא יעבור חברו על מטת ה׳ ולכן
המלוה לחברו שאיט ת״ח שלא בעדים דחיישינן שיכשר הלוה במזיד
עובר משום לפ״ע אלה דברי פח״ח יצ״ו ושם ראיתי שהביא דברי
הרב לח״מ הנז״ל ואין רוח חכמתו נוחה במה שפירש בטנת רש״י
שרצוט שיבא לכשר בשוגג ונם על מה שחלקו הרבנים הנז״ל בדק
הלואה שלא בעדים בק עם הארץ לת״ח שדי נרגא דהוה ליה לרב
יהודה לפרש דבריו המלוה מעותיו לע״ה וגם מדלא חלקו הרי״ף
והרא״ש בין ע״ה לת״ח מוכח דגם בת״ח עובר והאריך עוד
בעניינים אלו וגם הגאון המחבר האריך ג״כ בעניינים עי״ש דברי
המאורות הגדולים טובים השנים נפלאות תורתם חרישתס ובקיאותם
^הי״ו וכמדומה לי שגס מה שכתבתי אני הדל לדקדק מדברי
הרמב״ם דסובר דגם בת״ח איכא לפ״ע הוא אמת ונכק :

!דאתאן

עלה (נמישיש איטר לפני מי שימכור כשוע אם יש נו לפני מור)
הנה השגתי עתה ס' מנחת חינוך וראיתי שם
בהשמטות למצוה רל״ב שכתב שאם ישראל שגג אסור ליתן לו
דבר איסור משום לא תאכילום אף שהוא שוגג ואיני מבין למה לא
אמר הגאון שאשר לימן לו משם לפני עור וכתב שם דהא דאשר
ליתן לו משום לפני שר וכתב שם דהא דאשר ליחן אבר מן החי

לב״ן עכומ״ז הייט דוקא
לו אבל אם •איט יודע
אין הב״ן עממ״ז ששה
מלכים ולכן אק

nXTJ

אס יודע הב fטכומ״ז שהות דבר האסור
שהיא אבר מן החי והוא שגג גמור א״כ
שוס אישר בזה כמבואר ברמב״ס בהלטת
על הישראל לפני עור בזה עי״ש :

בחדוש זה שחדש במממ״ז נראה דאק הכל שדים דממה
שכת? הרב ערך השלחן ביו״ד ש׳ ס״ב אות ו׳ לענק ספק
אבר מן החי דלמ״ד דחומר הספקות דרבנן מותר להושיטו לב״ן
עכומ״ז וט׳ נראה קצת דלא ס״ל כדעת הרב מנחת חינוך שהרי
אף למ״ד דחומר הספקות מן השרה מסתמא העטמ״ז איט יודע
שה אשר לו ולמה אסור להושיט לו וק נראה מלשק הרדב״ז שבחשו׳
רבינו בצלאל סי׳ ג' שהביא דבריו הרב ארעא דרבנן בסי׳ של״ט
(נמ*ש התום׳ והרא׳ש דהינא ילא קאי נמרי מנרי אסיי מדינח) וז״ל וכתב
שם בשם הרדב״ז דהא דלא אסור אלא מדרבנן היינו דוקא שהנזיר
או העכומ״ז יודע שהדבר אשר דליכא אלא משום מסייע יד
שברי עבירה וטון שיורע ששא אשר דילמא הדר ביה ולא עביר
אבל היכא דסבור ששא שתר גשר ודאי לא הדר ביה ואכיל
ולדיק שא אשר ודאי וטון שק אסור מדאוריחא משום ולפני שר
לת״מ עכ״ל מדנקנו במחלה נזיר או מטמ״ז שכח דעל שניהם הוא
אומר דכשאין ידוע להעכימ״ז  6לנדר שהדבר אשר לו אז אן)
בדלא קאי בתרי עברי דנהרא אשר מן התורה שלא כדברי הרב
מנחת חינוך דאפילו בדקאי בתרי עברי דנהרא אין שייך לגבי
עממ״ז בט האי נוונא לפני פור כלל ומדברי הרדב״ז מוכח מן
הקצה אל הקצה ,והרב אבני מילואים באה״ע שן) ש׳ ה׳ כתב נכי

כללים

סירוס דלדעת התום׳ והמרדט בפרק מרובה דהיכא דהשליח לא

ידע מהעבירה לא שייך אי בעי עביר ויש שליח לדבר עבירה א״כ
העכומ״ז דלא ידעי כלל מעבירה זו (טייס) אישה בתורת שלישת
ויש שליח לד״ע עי״ש ושם כתב הרמ״א שתי דעות'אם שתר למכור
תרנגול זכר לעכומ״ז משוס לפני שר לת״מ שהעכומ״ז יסרס אוש
הרי דאף שאין העכומ״ז יודע שדבר זה אשר לו עובר הישראל
אלפ״ע לא ת״מ לדעת הרב אבני מילואים שלא כדעת הרב מנחת
חיטך .ומכל מקום מדבריו למדט דגם בעובר בשוגג איכא לפ״ע
לגבי ישראל וכדעת הרבנים הנז״ל:

גם

אשו״ר לידידי הרב לב שומע יצ״ו במערכת הלמ״ד אות מ״ט
שהביא מ״ש הרבנים הנז״ל בדק מלוה מעות בלא עדים
שכתבו עפ״י דברי רש״י דאס לא יכפור במזיד איט עובר המלוה
בלפ״ע דמוכח דסברי דאין איסור לפ״ע אלא אס יעטר במזיד
וגם הביא מה שכתבו לחלק בין עם הארץ לת״ח והביא שגם הרבנים
מוהר״ש יונה ושרשי הים שף הלכות מלכים בהשמשת שברים
לחלק בדק לפני עור בין אם יעבור במזיד לאם יעטר בשוגג והרבה
להשיב עליהם דמבריחא שבשרת כהנים בא ואמר לך בת פ׳ מה
היא לכהונה אל תאמר לו בשדה והיא פסולה (ודריש פני פ״ם ולפני פור)
מתבאר דגם אם שבר בשוגג איכא לפ״ע ושכן מוכח מהש״ס
בשף פרק דם הנדה גבי מה ששניט נאמנים לומר קברט אם
הנפלים וכו' ושכ״כ הסמ״ג בלאוין קס״ח וכ״כ התום׳ והרא״ש
בפ״ק דע״א שמא ישכח נזירותו וכו׳ וגם תמה על מ״ש לחלק בק
עם הארץ לת״ח עיש״ב נפלאות משרש בחרישת ובקישת :

כתבן

הפוסקים ביו״ד סי׳ ר״מ ובסי׳ של״ד סמ״ג דמכה
יי)
בט גדול שבר אלפ״ע והיו מנדין אותו ומצאש
כתוב דלכאורה קשה משבדא דשאול ויהונתן ויטל עליו חנית וכו׳
(שמואל א־ ט׳ ל) ואיך יתכן ששאול בשר ה׳ יכשל טה והנה אף אם
נלח דשאול הטיל עליו החנית להכותו כדרך אב המכה את בט
שעשה שלא כרצוט יש ליישב על פי מה שכתב הריטב״א בש׳ למס׳
מועד קטן כעיקר דין זה דנקטו בש״ס מכה בט גדול דלא גדול
גדול ממש אלא הכל לפי טבש שיש לשש שתרים כעדו וט׳ (היג
פלא יופץ לא ראה דברי הריטנא הללי טית ל?ימ נד'ה ונראה) וכתב מרן שד״א
בברכי יוסף יו״ד סי' ר״מ אות י״ד במובדא דר״ה קרס שיראי
באפיה בריה וכו׳ דלא חש משום לפ״ע דהוה קי״ל ברבה בריה
דלא אתי לבזוייה וי״ל כמו כן גבי שאול וכן לדעת השברים דלא
נחשב גדול לענק זה עד שיהיה בן כ״ב או כ״ד שנה עיין ביו״דש׳
ר״מ סעיף כ׳ יש לומר שיהונתן לא היה עדין בן כ״ב שגה וכל זה
עפ״י הנחה הג״ל אך אולי י״ל עוד דלא הטיל עליו חנית להטש
אלא'להמיתו משום דנחשב בעיניו במורד במלטת דשיב שתה ואם
נאמר דהא דמכה לבנו גדול שבר בלפ״ע הוא רק מדרבנן ניחא
בלאו הט ומיק במה שכתבתי לעיל כס״ק א׳ (נד*ה מנה הרביד מלאני):
ואי מהט שימחול האב מקודם הרב נחמד למראה ח״א ד׳ קכ״ב
ע״ד כתב רלא מהני מחילה ובשם הרב מר אביו כתב שהביא
ראיה מאמתה דרבי מ״ק י״ז דשמש׳ לההוא גברא דהכה בט הגדול
ואס איתא דמהני מחילה אישר מחל ליה ואמאי שמתי׳ ולפנ״ד הגם
דהדק אמת דלא מהני מחילה וכמ״ש מק חיד״א בס׳ ברכי יוסף שם
שש ראייתו י״ל דכשם דמוכרחים אט לומר דכבר חקרה וידעה
שהיה אותו האיש מזיד וכמ״ש הרב שטת ימין ח״ב ד׳ ו׳ ע״א דהא
קי״ל דאק מנדין למי שעובר בשוגג עי״ש הט נש נימא דכבר
חקרה וידמה דלא מחל ואמש להט שמתיה וק״ל:

לגראה

דאף דנקטו הפום׳ בדק זה הכאה לאו דוקא הכאה דה״ה
קללה ונזיפה כל שיש לשש שיתריס כעדו הרי הוא
בכלל אישר זה אלא משוס דשבדא דבש״ס הוה בהכאה נקש אינש
נגד הכי וסמכו על המובן לפי מעמו של דבר דה״ה בקללה כן
נראה פשוט מסברא וידידי הרב הגדול מוהרי״ף יצ״ו בספרו יפה
ללב ח״ב בקונמריס יפה תלמוד בחי׳ למ״ק ד׳ י״ז נסתפק בזה ולא
פשיט לה ולענ״ד נראה פשוט כש שכתבש ואין לומר דליכא לפני
שר אלא בששת ממשה בששיט טס יק לסיר וכיוצא אבל vb
איוו
’
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שדי חטי

טערכת ואו כלל כו

איט מושה מעשה בהכשילו לא עבר אלפני טור שהרי בדברי הרמב״ם
בפירוש המשנה בפרק ו׳ דמס׳ תרומות מ״ג שהבאתי למטלה בס״ק
י״ב כתב מפורש דאפילו בדבור הקל עובר אלפני עור ונפקא ליה
הכי דהא בכלל לפ״ע הוא המשיח לחבירו עלה שאינה הוגנת
ולכן נראה ודאי ילאו דיקא מכה בנו אלא הה״ד מקללו ועיין
בתשו׳ הרדב״ז המובא לקמן (גדה ”י״ס שוב נדפס ם׳ יפה ללב ח״ג
וראיתי שבסי׳ ר״מ אות ל״ה פשיע כן מדברי סה״ח ט׳ תקס״ז

V

וכתב בשם הרב צפיחת בדבש ט׳ ג״ן שכ״כ גבי מנדה בנו .
זכ״ו פשיש דודאי כל מה שיש לחוש שמא יבא לבעוט באביו אטר

ולאו דוקא מכה ועיין במרן כ״מ פ״ו מהל׳ ת״ת הי״ד (ד׳ה המכשיל)
זק״ל ודבר זה היה פשוט מאד בעיני הרב חתן טפר להכאה וקללה
שוים מזה עד שפירש המשך הכתוב לא תקלל חרש ולפני עור וכו׳
עפ״י זה כמו שכתבתי בשמו לעיל בסק״י (נד*ה וכספי עי׳ש) גם הרב
פלא יועץ במערכת הכאה כתב ח״ל אמרו רז״ל המנה בנו גדול
חייב ולפוס טעמא אף אט נלמוד דלאו דוקא מכה בט גדול שהרי
השעם הוא לפי שגורס לבנו שיטה בועט ט ויהיה מקלה אביו
ונמצא עובר מל ולפני עור לא תשן מכשול הנה כי ק לא גדול
גדול ממש אלא אפילו קטן כל שיודע ט שאיט מקבל מרות כגון
בדורות הללו דחוצפא יסגא וכן טעט באביו לא על ידי הכאה אלא
אפילו אם גוער ט בכעס גם הוא יכעוס ואינו מקבל גערה וט׳
עי״ש ומתבאר דגם מערה כל שיש לחוש שהבן יבעוט ט אסור.
ומה שכתב מסברא דנפשיה דלא גדול גדול ממש וט׳ כיונה דעתו
לדעת הריטב״א שהבאתי בריש ס״ק זה:

כתב הרב יפה ללב נר״ו בשם הרב עיון יעקב דלאו דוקא

׳׳^

1

בט אלא ה״ה בתו והוא פשוט \.וכתב עוד בשמו דאפילו
1
ללמדו תורה ואומטת אינו רשאי להכותו ותמה הרב מחבר ע״ז
דבס׳ נוה צדק ד׳ קי״ז ע״ד ובשלחן המלך בחי׳ על הרמב״ס
ד׳ ב׳ ע״ב כתט בשם הרמב״ם והסמ״ג והיראים והריטב״א דמותר
י[ להכותו כדי ללמדו תורה ואומנות ואין בידי ספרים הנ״ל לעיין
בבקיאות הנ״ל (יניפה ללב לא ציין איה מקים נטד דנ*ת) כי אפשר לח
כ״נ אלא כשאין לחוש שינעט באביו ובדברי הרמב״ס כפ״א ופ״ו
מהלכות ת״ת ופ״ו מהלטת ממריס לא ראיתי שכתב דמותר להכותו
והסברא טתנתזיאם יש לחוש שיבעט•-באביו איט רשאי להכותו•
אף ללמדו תורה ואומטת .שוב •ראיתי דמ״ש בשם הרימב״א
כונתו לפי הנראה למ״ש בקידושק ד׳ ל״ב ע״א אעובדא דרב
טנא-דקרע שיראי באפיה רבה בריה דלאו דלפ״ע שהוא לאו
שבכללות לא חמיר ושרי כדי לנסותו ולהדריט בדרך ישרה וא״כ
צ״ל דמ״ש בש״ס דמכה בט גדול עובר איט אלא במכה למילי
דעלמא .וההיא אמתא דשמתיה לההוא גברא הייט אחר חקירה
ודרישה שידעה שהיה למילי דעלמא .ומאמת מסתמיות הפוס׳
בס׳ ר״מ ושל״ד לא משמע ק ועיין במ״ש לקמן בשם הרב שני
אליט שוב ראיתי שמק החבי״ף בס' חקקי לב א״ח ט׳ י״ט ד׳
כ״ג ע״ב כתב דאס מכה אוט כדי להוכיחו ליכא משום מכה
בט הגדול דמשום תוכחה ליכא אימרא עי״ש והביא דבריו
מר בריה הרב יפה ללב בל׳ קמ״ז ע״ד והנה בחקקי לב לא
כתב שום ראיה לזה רק כתב • שנראה לו ,ברור ופשוטי׳דמשום
טכחה לינא אימרא .ודברי הרב שני אליהו שציין .:שם •בזה לא
ראיתי ולפום ריהטא נראה שכן מתבאר מדתניא בתורת כהנים
ובתלמומך בערכין ד׳ מ״ז ע״ב יטל לא יכט ולא יסטרנו ולא
יקלצט(פיופ״י על דני«««).-תלמוד לומר לא תשנא את אחין
בלבבך בשנאה שבלב הכתוב מדבר ומדלא תני יכול אם הכהו או
סטרו או קללו עובר בל״ת ת״ל ל״ח את אחיך בלבבך בשנאה
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סמא

כללים

העשה מכ״ל הרי כתב מפורש שאינו רשאי להטשו נראה דהרמב״ס
לא מיירי במכה את חברו דרך תוכחה ומפני זה כתב שא*ט'
רשאי אבל במכה דרך תוכחה מודה דרשאי ולא שהשיגן ־שמא

הוא מוגר מגידה on

יבעט ט חברו ויכט או יקללכג (ואס יעשה נן פננגדז
המנה פוכר אלסל מור ועיין לנדל צס״ק יו״ד מה שהנאמי מס הרב אתן ««־
[נד׳ה ונספר סיקר] שהסכים שאיסור סנה משום חשש לפל עור לאו דוקא נננו
אלא גס לנל יודס) אמנם זה הוא אס נאמר דמה שאסור להטת
לגט משוס ולפני עור אבל אם נאמר שטא רק מדרבנן (נמו שהנאתי
נפק׳א נד׳ה ומה הרב ועוד נהקימות אתרים נעלן זה שיש סוכרים נן) אין
ראיה מהא דלא יכט וכו' כמובן :
הרב לב שומע יצ״ו במערכת הלמ״ד אות נ״ו הביא
דברי הרב שלחן המלך דהא דמכה לבט גדול עובר
אלפני עור לוט אלא כשמכה אותו בטלי דברי שרואה שעושה
אתה דברים שלא כרצוט אבל אם מכהו מל קיום השרה והמצות
ליכא לפ״ע והרבה להשיב ע״ד ודחה ראיתו וכתב רבם׳ האגודה
בפ״ק דקידושין ד׳ ל׳ עמ״ש בש״ס אדידך מל צוארי דברך וט׳
כתב דלייסרו ללמוד צריך ליזהר שלא להטת לבנו הנמל וס׳
האגודה אין מצוי אצלי לראות דב״ק למה כתב צריך ליזהר ולא כשב
אשר נמ״ש בשסקיס בדין זה ולפי מראה הספרים שרשמתי
בזה אק נמצאים ביד הרב מ״ל יצ״ו ולא ראה שיש לו עזר
כנגדו מה :
 0701הרב נחמד למראה שם בד׳ קכ״ג מ״ר בשם
אליהו בדרוש י״ז לשבת חשובה דדוקא באב המכה את
בט גדול הוא דאיכא משוס ולפ״ע לא ח״מ אבל רב לתלמיד שרי
דאם לא כן איך ב״ד מכין וממשק לכל העובר על ד״ת ניחוש שמא

הרבשט f

יבעוט ויקלל הדיק ועובר מל אצקיס לא תקלל ועוברים ב״ד על
לפ״ע ואת״ל דשאני הני דק גזרת הכשב קשה איך מכק מכת
מרדות אמידי דרבנן .ועוד קי״ל דב״ד מכין ועונשק שלא מן הדק
אלא ודאי לא אמרו אלא באב את בט (דניים נאניו וקרונ הדנר)
והרב נחמד למראה כתב על דבריו דלא קשיא מעובר טל דרבנן
דמכק מ״מ דניק דכל מילי דרבנן אסמכינהז אלאו דלא תסור הר♦

הס בכלל ר״ת כמ״ש הרמב״ס בפ״ו מהל׳ ממרים ועיין רמב״ן
בשרש ראשק ומגא״ס שם עכ״ד מה מה שתפס דברי הרמב״ם
כפשטן ומפי״ז דחה ראיית הרב ש״א מדמכק מ״מ לעובר אדרבק
עיין במה שרשמתי בשדי חמד ח״א במערכת האל״ף אוח שצ״ט
ועכ״פ הרי איכא רטוסא דלא סברי כהרמב״ס והשיגו עליז

(נפי «ה 8הני« נפ«י יגייס ולשיטתם אתי שפיר מכתת הרב
שגי אליהו וגס הרב גח״ל לפי מרוצח דבריו «&<! לבטקר הדק

1

מורה לו דלא נאמר הדק ט אם בבט גדול ולא בתלמיד א לענ״ד
הגס דהפוסקים לא כתט דק זה ברב לתלמיד מסתברא דדא ודא
אמת ואדרבא יש צד לומר דבתלמיד יש לשש יומר מבט ואחר
החיפוש ראיתי בס׳ זכר דבר די״ג ע״נ שהביא ספקי של הש״א
וציק לעיק בשז״ת הרדב״ז ח״א סי׳ שע״ח ושם כתב על הרג שנדה
לתלמידו (על אשר התלמיד משה דבר פנראה לוט שמזלזל נגנודו) שלא כדין
עשה במה שהכריז מימי בב״כ ובשווקים וטה לו לשש לכטד
תלמידו וכו׳ ולנמש טט לבק עצמו ולא למוש וכו׳ ועבר אלפט
עור לא ת״מ כההיא דמכה בט גדול דלאו כלט אינשי יסלים לסבול
בזיק כזה וט׳ עי״ש״מה מתבאר דלא שאני ליה בק אב לבק רב
ואידי ואידי כל טנא דאיכא למיחש שיתריס כנגדו ששר הכל לפי
האדם והענק ושרף דברי הרדב״ז הביא בקיצור מאד הרב ישרי לב
בד׳ י״ט  Toוראיתי מה שפספש מה הרב המגיה נר״ו מ״ד הרב
זכר דבר לדחות ראייתו מחשו׳ הרדב״ז וצא נראו דבריו לסנ״ד
וס׳ טה צדק ושלחן המלך שצייט שם אק אתי לעיין בדב״ק .שוב
השגתי שו״ת צפיחת בדבש וראיתי להרב בסי׳ ג״ן שנשאל אס ברב

שבלב הכתוב מדבר (דאו מס השתמש דמי מנאה לאו שנאה לנ היא ולא
שנרמללאתשנאמנלמקיסאינאאימרא) מוכח דמותר להטת חברו מטם  jלתלמיד איכא משום לפ״ע והביא מה שהעלה הרב ש״א להתיר
חצות תוכחה .ואף שהרמב״ם בפרק ו׳ מהלכות דעות דין ה׳ ן ברב לתלמיד והשיגו מששו׳ הרדב״ז דמחבאר בטפך ומשק לדינא
דגם ברב לתלמיד איכא משוס לפ״ע עי״ש :
כתב בזה הלשון כל השונא אחד מישרתל בלט עובר בלא תעשה ן
שמותר לישראל ואסור לב״ג מכומ״זאס^יש־ביהלפני עיר
שנאמר לא תשנא את אחיך בלבבך ואי{ לוקק על לאו זה לפי טי7
שאין ט מעשה ולא הזטרה תורה אלא על שנאה שבלב אבל
להושיטו לב״ג עכומ״ז טה כתט הפוסקים טו״ד ט' ס״ב
המנה אש חברו והמחרפו אעפ״י שאיט רשאי איט עובר בלא בשס הרב אמונת שמואל דכיק דלישראל שרי אק בזה משוס לפני

דבוי

טו*
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מכות מרק ב
הוא דפטור יזיינו כפי הסקגא דנסר‘ ידלא בתירוצא

הנויס מיה וכו' ולחה לא נפרשהכשאר חברותיה ונולי

.דר'יוחנן ואע׳ג דבתר הכי אינא לי&נא אחרינא ב ש ס
ואבע׳א ונו' הא דסיהרק וכולי ולהן ליסנא נר' סס*ר&י

ע כ י ולעדין דהוכרח ר'משום דתיתורא לקרא משמע
ברבנן דאע ג דבעלסא היא יוצא הבא הוא פועל עומד

וכב התו׳גהדיא מרידה היא לח פסק וביני כלישנא
קתא לפטורא דהוי.נחי ד״נ דנקטי' להקל אפ לא׳ה אלא

דתאתרדכבר כתיב ולדתה ידו בנדון ל״ל לחימר סו
ונשל הברזל ונו הוה סני למיתר ונשלחן העץ דפשיטא

שהירידה תחלה חייכאעפז ההיא ■צורך עלייה והיינו
דאמרי' בכריית' ונפקא לן סוזמני' כלש בפירושו ולא
הוצרך לפרשו בהדיא דבכלג חייב דמשתע ממילא

שסל הגרזן קאי א׳ו מדהיר ואמי הברזל ש׳ת דלל

מכלל דבריו דלא פטר ^א כעלייה זיבתחלה ואל מתמה
דה*נ השמיט שסדין היה מושך במעגלה רתנן בסמני'

לפטירא ולא חש דפכיון שכתב דכתעגל הוא דחייב

ממילא שיח דבתושן פטור לפי הכלל שמסר דבירידה
חייב ובעלייה סטור • דאבתי סש בבז ההיא לקצבים

1

י ל שס קצב שהיה שקצב והגביה ידו בקופיץ לאחוריו
<:חוימ לשבר העצם וכולי נל שימות בהולכה שהיא

שהברזל עצמו נשחט מש*ס הוכרח י ,לסימר דאף על גב

דפשטיה דקרא משסע הכי ליתא דים אם לתסולת והו״ל
באילו כתיב ונישל בהריא ועיקר טעמיה דר' שהכניסו
לוה הוא חסים דגחידנישגאמרעץ למטה ונאמר טץ
לתעלה חה למעלה פז העץ המתבקע אף למטה ונולי
בדאי'בכריית' וע״ע להדמז מה שהשיגו להמ*ט ול עוד
י

בדבור זה ע’ד הדקדוק ונימוקו עמו ע׳ש :

שבא

מ״ת* קיא להודיע דלא פליג לק עם אבא
3
שאול דכיון דדרים ת״ק יצא חצר שאין
רפות וכו חת ■לא .משמע דלאו בחצוה <ןעס«ק דאל כ

ההגבהה שלפניו וירידה מאחריו אינו גולה עליו וכל
שיחוש בחזרה שהיא עלייה מאחריו וירידה מלפניו נולה
וכו' לנ עיניך הרואות שלא הזכיר בלל ההיא דהרוצה

יורד ברשות מיקרי אפי'בחצירו או שדהו סל ביה ומי
דחהו קרא דואשר יבא ונו ,שמעי' טעמיה דאבא שאיל

להרים ידו תשפיל וכו' כתיש רש $לההיא פשיטא דתייב

דלא סיק&י ליה דילסא חחטבת עצים דמצוה דחקדא

מבר נסכה באידך בריית׳ אלא כהן דקצבים סיל דלא

יואשר וכו׳ משמע דאי בעי עייל וכו׳ כלש הלט ואחר

השנתי' אם היא עלייה תחש או ירידה מחם ^י! כל שהיא

נתבי ראיפי להר ב לע «ל זיבתב דלפי המסקנא דאבא

בהולכה מיקרי שאינו דרך ירידה ואף שהכה בידידה

שאול נמי צלל מאשר יבא וכו' נמצא דסליג אלק דלא

ממש מיקרי עלייה וחייב ולהיפך בהונאה הכל סיקרי

ס׳ל לקרא אתא ללמד רשות לניזק וכולי כסברשהלק

ירידה ולס דשים לרידיה ל*ק כאן בירידה שלפניו

לכוהרבהנזילשיטתיה אזיל דדריש בלהיבא דקתני•

ועלייה שלאחריו פ' הייני ברייתא דבין לפניו ובין

ד*פ אותר בעניז דפליג ומלה לנ בדמה בן ולדידן לא
חזי לודפלע דא'כ היכי פסיקהדתלס בתדווייהו וחמיב

מרווייהי בהיבאה •יתיקרי דרך ■ירידה כאן בעלייה

אילהכיאתאלאולהכי אתא ותו דחעיקרא הא מלת א

שלפניו וירידה שלאחריו שניהן פטירין דהוי בהילכז

ליפא דדרשה דרבנןנפקא מדכחיב ביער זשל אבא

לאחד ו ח״בלפי סשמהן ירידה שלפניו ועלייה שלאחריו

באן בירידה שלפני׳ו ושלאחריו לפניו חייב ולאחריו

שאול שתיבת יאשר ואף גס זאת עיקדראייתו חדכתיב

6V

בטור דאי בעלייה שלפניו ולאחריו לפניו פטור ולאחריו

דתיבת ואשר חהניא ליה לגלויי טפי
לחטוב עצים
דלא מיידי בחטיבה דסנוהעס כי בלא זאת ליכא לחיל

לרבות יודקתני בדרך ירידתו וכולי ונמצאו ללז ■דבר*

דבדמצוה זבח׳ש הלט זל והא דתני לה בל' אבא שאול

מייב ילל להרמכ׳ס דכוההכלל דשמני' הא כתי איכא

רבינו בתכלית הביאווואס נתצאדבר חמה שכתבתי

הרודה

אצל האב
אומר יש לנו הרכה ביוצא בו י
מני החגה דתיירי אפילו איני מלמדי מזרה ^א אומנות

באיזה ממפרשיו ככר מלתי אחורה על שחו אחי ושהד•
במרומים בי לא ראיתיו עד הגה " תייט דיה היה וכו*

דאף היא מנוה על האב אבלאצלהרב תני הרידה דדוקא

דאחר לקחן נפסקוכי' הכ« היא בשים לקמן דף ם' דהא

ברכו שמלמדו תורה דמצוה קא כביד דכסם שהאב

דקמני נפסק אינו נולה ד׳ היא ולש בלרשי וכוונת

מצווה ללמד את כנו כך כל א' ■חייב ללמד את כן תביר׳ו

המוס'הבא דניי׳א ליה לתנא למימני מלתא שסיקמא
לב’פ וכ׳ם דר‘ הוא המסדר המשנה ודלא בהכיד שהגיה

0

וכתיש הרחב בה ,למאכל מלמדו אוחנות לאו חציה
דלאו עליה דתא ■ותלה חצי הרודה לשון גדולה אבל

בדכדי התי׳דצ״לדאמד לקמן בשתט וכו׳וליתא י ר״ה

מדברי הריב נר׳ דנריס אצל האב נחי הרודה ובלס לא•

היה ונו' שלא ימי יכול יאין כוונתם ליסר שהיא נזהר
שלא ,ישבר סייכל דא'כ תיירי בנפסק וזה שלא כדבריהם

ברסינזהצי♦ הד* 3דיה ורק וכו'כאשסה וכילי זל
השם בלה חחיד הואא׳רשתו^ברזבסותראת כותלו

דלעיל ^א יציל שהיא נזהר שלא משמט מידי כדי כלא

א בעי •ליה לעיוני ומוליבסותר את כתלו לאשפה האי

•תשבר -דה ד'וכי,־ למסורת יכו* הקשה הדחזדמא*
אירייא תשים אם לחסודס תיפוקליה שכשאי התקותית

אשפה היהי דחי וכו׳ אירפפא לא בריבא אלא לאספה
העשויה לפנות בה בלילה ולא ביים ואיכא דחקר• ויתיב

1

שאגד מלס זו היא מעל ייצא כמו ינשל ה' יה:ך את ■ ובו ,מתנו התו' ל׳ג ומי פ ,,דהשתא מו ל’צ לאיקתס
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ני

נסותר כתלו  ftfeמי ירי ביוס וב^יק חמס ע'נ ולפירוש
הריב לא הזכיר מיל« תהן לסותר את כתלי דלמםקגא
לאו כהני תיירי אמנם ראיתי להדמבס כפ׳ו ת־יר שנתב

לפטיו הא לא הוה אפ' לתיסק אלעתין להא תצא מיית<

היתה האשפה עשויה ליפנות בה כלילה ואינה עשויה

קרא לכתיב יער לודאי יש רשות לחזיק וחייביה קרא איו

ליפנות כה כיוס ונקרה אדס וישב שס ונקלה עליו אכן
כשעת סתירה ותת ה? נולה ע*כ * הרי דסיל דלתסקגא
נחי תיירי כסותר את כותלו דיקא ונראין לבריו חדלא

6V

א״ר פסא וכו' שיח לאשתי קיימא נחי תירוצא
קאתר
דלעיל לסותר כותלו והטעם נר׳ דאי לאו כסותר עכ׳ס
הוא קרוב לפשיעה דלתה ליה לזרוק אכן שס כנדי כפרט
כיון דאיכא למקרי ויתיב ולהרתכ״ם דייקא נתי התניתי ן

לחצירו תנן ע׳ב וכוונת הרב זל להק לאין  .נתב התזס
דאצט'לתיתני ולתויק רלא תיחא שאם יש רשות לתויק

^2

דלא אתא לחיתי א רשות לניזק והראיה דתעיקלת לא
תני ^א לנתק וכי׳ ולעדין דאיברא לתנא אקרא קאי
וכוונת הת*ט להיא נופה קשית ליה לכיון לתנא לא• כא
ללמד אלא שיהיה רשות לניזק וכת ש בריכא צ׳ל תו
לתיתר תה יער רשות לניזק ולמזיק אתאי הזכיר למזיק

1

נ א כמלה יו כ א ל לסד להיט לכתיב יפר בקרא כי היכי
דלא תיסק אלעתין לאס יש רשות למזיק וכולי לפטור

להכא לא קתצי הזורק את האבן כתו כסיפא אלא אין

חש׳ה כתיב יער לכלות זה והלל הבין שלברי התיט זל

ליתר להבא לא תיירי כזורק אכן אחת ידועה יא כסותר
כותלו ונופלות אכניס סתם • תי*נ £ל״ה הלז וכולי
נחצא ונו ,כתב הרת? נס בכאן לא ינע ולא מצא כי יש

אתזריס אסיפא על יצא חצר כה שאין ובולי ולכך כתב
ו׳ל ולי נר' דכיון לתני חת יער שיש רשות לניזק ולמזיק

צריך לסייס נחי כינא חנר שאין רשות לניזק ולמזיק

דותהו תחש הצער הלו בזכריה ל ונכונים לכרי הבחור

ונו' וכ״ג תדבר• הרמז ע'נ ולא .דק לתש הת^ט קאי על

 -שכתב שתלת הלז נחו ההוא ע״כ והב׳ד הסיב על לכרי

מה יער ובו' אבל כסיפא פשיטא דל׳ג ולמזיק דבהליא

הביזור חל אני איני חידה לו דיש תה הציין הלז במלכים

תבן תצר ב׳ה ואיך אפשר ליתר שאין רשות למזיק והרי

וכולי שעניינו נחו הזה ועול שם הנה השוצחית הלז
שעניינו הזאת ונוי ע'כ • ואילו ראיותיו נעלחו מעיני

מצירו הוא ואי איהז לא עייל לא מאן עייל מילק ובילק
עייל‘ובכמה דוכחי נתבו התו‘זל לתסוס איידי אין לי

נעלמו k6

לשגות טעות במשנה ונם תהרשיא מחקו בסיפא כפי תה

2

הכחור כארזים יפה היש אותר אכל לית שלא
דחשס הביא ראיה חל ואני אותר כי הלו הוא כמו ההוא

שראיתי בתלושי א*נ וברור הוא והייתי פתוה כת׳ש וכיב

ד״ה

ושליח""
מדברי הרמז ואין שם אפי׳ רמז סוס כלל •
לבן אומרים למי שעומר תרחוק כין זנר בין נקכה כתו
הפלשתי הלז השונהית הלז ע*כ א'כ תאי נפקא לן תינה יוכו׳ יותר זכז' כ' הרת! ה״נ פ׳ח וח״ע זק׳ דהתנן כשלהי
מכילתיז הוסיף לו רצועה א' הז נולה חל דהתם איירי
הרי וכולי
בהודאת הב’ד אס אינו חולה לו י
דטעי בתניינא וכלכתב שם הריב לאי לא טעה תזיל הוא
דריבויא וכו׳ פי' ולא לדרשינן מתיבת כידו אלא משום

ר״ה

דאיכא ייברא דהיינו ונחצא וס״ב נבי עיכין אינא

יאיצו נולה ובהכי איירי הראב׳ד וכו׳ ע'נ(וק'ל טיבא

דיבויא דהיינו וחצאדהתם לאאצטריך אפילו תל כתו

דא*כ הבא חתני ,תיירי בתזיל לדעת הראב ד ותאי קת׳ל

גבי נונב נפש לאנטריך חד ליתר כי יתצא כעדים תש׳ס

לשליח ביד אינו נולה ותאי איריא שליח בל אפילו כל

לא הזי מייתר להן דישה אלאונתצא תציין כת״ש שם

איביש דעלתא במז ל אינו נולה ותאי קאת' לפטור משוס

לש* משא׳ב נב« ערכקאע״ג דלינא ^א חד ותצא איהו

לעוסק בתצוה תיפוק ליה דבלז לאו בר כלות הוא במזיד

נופיה סני לריבויא וזוהי כוונת הרמז כתיש בפי׳דבריהס

ופיק לאי תוסיף במדד הא לאו שליח ב׳ל הוי ביתור זה

דה״ב איכא ריבוי אחר בערכין והביל הבין בדבריו דייל

והיני קרי ליה שליח ב׳ל הן רשע הוא ועובד על לא

2

3א*ר

יוסיף והיכי קאתר לעוסק במצה הא עבירה היאןל לא
העיקר להאי יותר ט׳ס הוא ובלא דקדוק נכתב והגי'

ג'כ תהך דהכא וכתב ונר'הטעם דה'נ יש לתרץ דריבויא

הנכונה בדברי הראב״ל כתו שהיא לפנינו בהשגות שהוא

איבא דהך ותצא להבא נתי מיותר אכל אין נר׳ שהטעם

מלקה תתה שאתדוהו ביד וכן תונח מתזס' כליה אע*נ

שלא הקשו מזה משום שיש לחלק בין היכא דלרשי' פרט

לנחיר ובו' דכתליח ביד המנה מלקוח סתם תיירי עיש

לחציי וכו' זוהי כוונת דבריו וכך הבינם הרת! זל אכל

וכן ראיתי להריב היע זל שכתב לכצ״ל בדברי הראביל

הב׳ד תכין שכוונתו לעשות תחיהא קיימת על התו' שלא
כתבוהו להן דהכא ולתדידיה קאתד התיט שנר ,לו שיש

ולאפוקי תתאז להוסיף וכו׳ ע״ש והלין עתו כדאתרן ואם
נפשך לגרום תיבת יותר לא חתוקס אלא בכגון האי

לתרץ נ’כ •יונו'ואין הל ,מוכיח כן כללדא״כהני הוילל

לתגן כשלהי מכילתין אתלזהו לקבל זח ומשלקה אסרו

דשות

יכיל היא לקבל ארבעים סטור והשתא קאמר הראכ״׳ל
שאם אמדוהו תחלה לקכל זיז זאח׳ב הלקהו יותר ע״פ

דיכוי אחר בר מומצא והשיב עליו בחנם עיש ״
ולא כתבו הך וכו' כלו" להרגיש הת^ט שלא הקשו התוס'

י? שלא כתבו

הךדתנא

ולי נראה וכו'•

ד*ה

ובו'אצטריך וכו' כ הראו ק'לתנא אקרא קאיליעריס
רשות לניזק ולמזיק והראיה דמעיקרא לא חני ן^א אס

יש ישות לניזק לחוד דלתויק פשיטא

זים לז

דשות

ביד שאמדו יכול הוא לקבל יומר וחת ה? פטור כיון
לבלשית ב״ל עכיד מיקרי יגוסק בתצוה אע״ג דמדינא

לחצירו
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היה

סכות פרק ב
ץ

היה פטור מלקבל ׳ותרתח איהוחיהא שסק במציל

לתנות ראובן תחלה לשלשתם ל בכורתו לל) ש״ת בל•

מיקרי ודוחק :
ג' הר*ב לה האב ונולי זל הרחבים כפי׳ שלא ללמדו
חורה ולא חדה סובה ולא מלאכה שיתפרנס
בה עיב ונר׳ דבלש ׳:יתפרנס בה כיין ללש בנלדחיירי

למנוח ראובן בהצלה תחלה לש דאל*כ ק' מאי בעי תפני

שחלתדו אוחנוס אלא דכבר נחיר אומנות אחריתי בנכר
י& בו כדי להתפרנס • חייט ד״ה רח׳א ובו׳ ואין מעוט

#נא׳

שש ובולי אס' דקמ״ל תאי דחציא אין
חתני' •
עושין אותן לא עירין קטנים ולא ברכין נדוליסאלא

עיירות בינוניות לב וז׳ש פס ערי וכו' דאל״ב הן ערי

ת',ט

ד״ה לג' ונו׳ והולל וכו' פי' הו״מ
יתירא הוא •
להיסיףעוד מלתא אחריתי דאיבא בינייהו ונו' אלא דלא

וכולי בלק קז לו הק'התו׳ ללא לנתיב פוס שפוט
וממילא חרבי׳ ליה ולא תירצו תירי ונראה לפי שהתי׳

ניחא ליה דבפלעתא לא קא חיייי ובזה מתורן לס

מבואר לאי לא כתיב פוס מיעוט אולי הוה ממעטי' ליה

עליו הרמי ז ע״ע :

באיזו חלהמהתדיס שהתורה נדרשת בהם והייט דאהנו

• ד*ה

דיי
מעוטי ודוחה לזה תירצו ז׳ל גני בלל ופרט
ונולי דל'נ ונולי נראה דלל להרמב׳ס והלב דכי אמרי׳

בגת' חתני׳ לי כר יהודה הוא מגיה התש' דאל׳ב אזדא

1

•i

תה וכו׳ דילתא לפי שהוא ככור והשתא י״ל דהיינו דקמ׳ל

לה בללין לניתנן ר> סתם לא נדע חנו אי ר כן חלפתא
או ר״י בר יהוד־ ולח לפנין דיגא לכמה חילי בנון הזיא

h

ד*ה

z

t

# Hנא תכין וכו׳ בפסוק זה הודיע דבלש ומכוונות
להן ובו' רמז נ״כ כוי ז אחר האמור כברייתא
ונפקא לז תהך קרא ושלשת שיהו תשול&ית שיהא מדרום
לחניון כחחברון לשכם ומחברון לסכם גחשנס לקדש
ומשכם לקדם נתקדש לצפון והיינו לתנינן ומכוונות ונו'

#נא׳

וזה וכילי משוס דרבנן
כלוחר ככוון בדאחרן •
חלתאטסתא האתרי כלש התי*ט משתא דנת' הרבה

זה ונו' דוחיא דנשחט וכו'
דקי׳ל נמוקועמו •
לא היה צריך להביא פזיסי זה סול• לא נתבו אלא

שליחות עושה משי? הוכרח ד״מ להביא הל לימד אי ברא

.א״צ

דהרבה סליחות פושהלת תה נעשה דקרא הכי כתיב

אלב נלרתינן ברייתות אהדדי אגל בפי' משנתנו
לזה ונופי הו׳ל לאתויי לרשי האחור על דברים אלו יש

שונא נולה וכולי וזל נפסק נולה שנפסק היובל מידו

תי׳ט

לה ומוסרים ובולי
ועיין לש בס'פ בלד "
דכשמקדיתין וכולי כתוב בס'קול הרמז שאין זה טעם

וכו' יתרו בי

ונפל עליו אין לימד בא לדעת זה נפשט החבל תירו ונפל

לשבח כי אפי ,לא יוכלו להחליט

עליו אינו נולה פיס לותי לדעת עפה ע'כ ולח קיל על

יוחנן דהתראת ספק שתה התראה וכדכתב הרמלס פי״ו

הן ברייתא דפי'אליבא דר״ש נפסק נולה נשחט אינו

חלם לב ואני תמה אם יצאו דברים אלו חפה קדשו של

נולה דמח’נ היכי ס״ל לריש א׳ ס״ל ברבנן ותלה נפסק

הרלזל דהתראה תאן דבר שתה והבא הלח לאו להתרות

נולהדדמיא לנשחט הברזל כלש הלט היכי מסיים בה

בו הם דהתראה זו לחה והלא אס לא ’רצה לשחיע והרגו

נשחט אינו גולה פי' השונא הא אפי' אוהב נמי לא בלי

הטור ובלש סס הרחבים ויל בדין י' רוצת בשננה שהרצו

בגשחט לרבנן דדחי לפן החתבקע ואי ס״ל כר ,ותלה

גואל הדם חוץ ונו'פטור א' ההורגו בדרך קודם שיכנם

נשחט אינו נולה דוקא כשונא היכיחגא ברישא נפסק

לעיר מקלט או שהרגו בחורתי עס השנים סשומריז אותי

טלה הא לי'משחט הכחל אינו נולה בפלמא תתני'

לב ^א הלח.היו כדי לדבר פחו דברים המתיישבים על
הלב ולהתחנן אליו שלא יהרגהו שהרי בסגנה בא לידו

משכחת לה בנפל חן הנג וכו׳ ובחיש התו' לר' אבל לפיס

והשומע ישתע והחדל יחדל יא״כ בשלחא אלכ יוכלו להליך

פייושא לברייתא קשיא וכעת צלע ו

עליו כן אבל בתחלה שהדבר ספק מה יאתרו שמא הוא

איכא לפרושי דלעולם ס״ל כר' והא דיש שונא נולה

1׳#7#7

שבעבר הירדן ולל ובו׳ יש לפרס דקלל
בדאי'כברייתא שהיו חטונוח נתין ב'

דקי 1ל בר'

סיבב אין זה דבר המתיישב על הלב ני אמוי יאחר שמא
חויד הוא ואהרננו מספק והרב הנז' יהיב חדידיהטעמא
אחרינא בי בראשונה מסתמא ההורג נבהל לנום ואין לו

שורות חברון שביהודה בננד בצר בחדבר סכם נהר
אפריס כנגד רמות בנלמד קדש בהר נפתלי כננד נולן

פנאי לילך לביד לשיתנו לו הלח לב ועל זה הטעם ק׳ל

בבשן ותו בלם בעבר הירדן תלת ובא״י תלת אשר אביי

דלב סוף סוף בששולחין לד להביא אותו משם לבדוק

כגלעד שכיח׳ *,וצחים ט״ב פי' וחנן לק' חש׳ ו׳ בתחלה א'

בדינו אז הי כ לשלוח הב׳ לח שמא יהרגנהו בדיך ולט

סובב וא' מזיד יכו׳ כן נלפ׳ד אך התו' זל פי׳ שכסהורנין

לא חסרי ליה הלח ^א אח״כ בחזרתו לת כטעם המייט

ם הקב׳ה מזמנן לפונדק א' וכו' • #נא׳

והב ד בתב ולי נר' כלש הרלז ובו' לם ולא מלי ולא

במזיד ב<א פד
את שלש וכו׳ אע ,דקלל מ״ש בנמ׳לת זכה ראובן ליחנית
בהצלה תחלה לפי מפתח בהצלה תחלה וסי' בחדישי א" נ

בשם ס'

תאיה לעיטס דר״ל שחן הראוי היה להקדים מרי

11

לי מפני חשיבותה ומה נס כאין קילטות א ששתי בא'
ואתאי כתב קרא של עכר הירדן תחלה (דהשתא הוכרח

t

מרגיש להנהו ודאי דברי תלמיד הן :

ל #צא'

והשיבו וכולי תא חזי דתהלהי קראי דאיתא
בברייתא ותייתינהו הלט בלה ולד ונו׳ לא

חייתי תנא דיין אלא זה משוס דהנא י״ל דקלל לש

הרתלס-דבחזרה היא שנותנים לו הלאכלשהתי׳ט

למנות
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הסכמתי
אדמו הרב מאון רשבב׳ה יחיד בדורו ב-ש טוהר־ר יעקב »רנ«טיין;נ*
האב־ד דקיק לבוב המרו
 bחכ&
ןהואם צפר

rwa

ה״ה כרב למאהיג החריף ובקינצר ממטעי ימוסכש״תתוסר״ר מנחם מענדר
חיבורו שושנת יעקב אשי עיר על  JflPחוק משפט יגע ומצא כי" מדתו

>

ג״״מארייק״קבאלחוב
ואס ט אפפוני

ר^ג אלה ישנוני להורות להס בין היתר לאיסור ואלס בעצה ישאלוני• בין דין לדין • בכל אלה מיתי מעט והצצתי מבין החרכיב

ומ5אס«-ה 0רג«־ם טובים הראויס להעלותם על בית כדפוס

*

ואז כי לא ראיתי טלו * הפרט יעיד על סכלל " ואמרתי יישר כחו

לאוריה • ויפוצו עעייטתיו מוצה אולם ישיב רשיק הצענזור משרי :גטה

והגידו לך את דבר כמשפט

•

דברי המדבר לכבוד התורה ולומדי׳ יום ד׳ לסדר

/

יעקב אורנשטק

הקדמת הרב המהבח
 f<0נעמו חסי* מיום ״טס עצמו {וראותיו דגלי להרים • להכניס ראשי בק ההרים• גדולים סקרי לב בחשפטיסישרים •בלים צפונות
ומסתרים • ואנכי צעיר לימים כבירים • לפי מעוט השנים תמנט מקנתי באסיפת אמרים " מס כחי כי איחל שלחמייונעס כלחם
התרים ־ וחיתי ישביעו נפש שוקקה כמיס קרים • ביותר במקצוע הגדול במעין החכמה אדיר באדירים ’ ־ אשר ההכרח .ווט ולעבור בצי
אדירים • בפלפול תלמידי' ודבוק חברים • ועדיין לא ישבתי בסוד יסדם ־ -ולא הנעתי לרועי בקריס • גם הרבה ספרי מגדולי החורים •
המוגנים לאדסדעה שרשים ועקרים • כמהמני נעדרים • נוסף שכמה גרפתקאות הקיפו כלי יחד ראשי בלי להרים *  bמנעוני מבוא ביה
העיון וחדרים • לרעות בגנים וללקוט שושנים הדורים • אבל אבותי הנדושים אשר בארן המה ואדירים • מצוקי ארןגודרי גדריס ־ הרי
ישראל מרום הרים • מכבודם האירו לארץ ולדרים • והניחו יתרם לעלליהס לדור דורים ־ בזכותם נשענתי ללכת בקבותס לצעוד מהילת
ישרים • וילידי רעיוני לציינם ולחוק בספחס * ואין מטרת כונתי לע־וך שלמן נגד גדולי המורים * אשר קטנס עה ממתני מטרים * כי
איך יתגאה אזוב אשר כקירים־ לערוך מילים נגד ארזי הלבנון בתורה וחריש • וכל תגמותי להטיף מלתי אלי נערי! * אשר עיניהם פקועות
ולא הוכו בסנורים • ואהוה כאשר יקשיבו לקולי חברים * המה ילקטו דן האמרים " את הטוב יקבלו ותהי בפיהוכדבש דבורים " ואת הרחוק
מתרכו האמת והדברים חינם מזהירים • יוה הלאה וישפכוש כהישהגודים • אולם אבקשה על ואת לבל יהיו נמרים' • אולי אחרי דרוש ימצא?
דברי נה־גיס • ואם בעוד עודני יוקשה נטיהס דבר מהדברים • יהי עודם להריץ ספ קותם אלי אולי תשיג יזי-ליישר הדורים ־ ואם לא המ5
ירי אהי׳ כמורה ועוזב ולא כמכסה פשעיובחשתרים ־ ולזכות ירונוני דירים * שאי אפשר בלתי תערובסתבן בין הברים ’ ואמן ואומר
השבעתי אתכם רבנים ומורים • לבל תמכו על הכרעתי כעל הלכות ברורים " ברברי רינות אשר בשערם • זולת לצרפני כי היכאדליתטי
 שובאמכשורים ״ כי ידעתי מך ערכי במר״ • בלתי קולע אל מעת • רק כעני המהפך בחררה • כ* קט שכלי אשר חנני הבירא "כאשיהדריכני בדרך ישרה ״ אבי תורי נזר ונכרה • תנורה הטהורה • הוב הגדול בתורה • מתתו בצרורהחייס צרורה • הוא העתים על שכחי
המשרה • ולמדני מנוער לכת אורח ישרה•  ,tלזאת לשמו ולזכרו מוסנות שס לחיבורי ״ שושנת 'עלב • אנכי באצבע מורה • כי אן
נטלה מתאימות * 5ס הספר
י
אצלו נחשבתי לשושנה ״ מתט יתד מתנו פנה־ וגם במספר שמות • לחשוב חשבונות •
כמספר שתי ושם אבי ו״ל בלי יתרון ומגרעות ,ואוסיף לבקש מכל מעיין • לבל יהרס בתחלת ורעיון • להפיל אשיות המין • עדי ישקול היטב
תוכן הענין • ואם אתרי החקירה ימצא שגיאז מי יבין ״ לזכות ירין אותי • להיותי יושב לבדי ־ אין איש עמדי • זולת בגי ישיח • זך הרעיון
ברק השנון החריף מוהר״ר לוי יצחק ״י השם יאריך ימיו בנעימים • ומכל מעיק משבינ יסגור בעדו ובעח • הוא לבדו ממתי סודי
פחי שושנה הכמוסים עמדי • ואני תפלה לאל התעה אותי מעודי • הוא יגמור בעדי • שלא אבוש
הי׳ עזרי ומסעדי • להוציא
•י, .
בדבר הלכה אשר כוננו יד?• כעתירת החותס־רפיון ידים :

מנחם טענדח אק ™ft
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שושנת יעקב  -א הורוויץ ,מנחם מנדל בן ישראל יעקב יוקל עמוד מס (2הרדפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

שושנת

י

•

•־ -הלנות *זהי $טוץ סיפן תיח

סקוסלמדיש תודה ודי לחכמי• ד&גיול נטמון ונמו פשירש׳י שם מפום
ללא ק גיל עליו אלא נטינדחא יג־יש ואיל נלהגליש שיטי! ויעדיספעולין
וטמן נסוכה כלים .א* כיון .דקינל עליו גטירוחא דסיטיו למה לא
י«לק1עד הכליה *שיווי דמי התיטיףדלג׳ילא שיין טעתא כלחמנא
«ן •לי׳ .שפטור על האתון דהאלנ׳י נאמת סייג על הטמון ולאמיפטל
משום שלא קינל עליו כטילזחא דגליה א־כ לישלם מביש דמי מיטין
■ד הכלים לכיי וליעז ומדברי הקיויע נלאה שהטעם פשוט ביון ראשי׳
בניתן לו לשוח להגדיש חיטין וסישן נפעולי• לא׳ל לשלם לוימלא שעולי׳
ביון .דלא לאס לפניו לק -העול" כתנואל נשיס שם איל גם הכלים
שטפן לא עדיפימאלו הי׳ סיטין טתוכ״חסת הסישוי ד«׳« א׳צ לשלה
אלא שעגלי׳ כיון דצא לאה לפניו אלא העולים חיש • ונ׳ת לדינא נין
שט הטעמים הכ ל נקינל עליי סיטין והגדיש שפולי׳ ושיפן נסיטץ
דעטאל שם נאק׳ז למשלם מה פסי׳ בסונה והיינו נעד השיפוי מסלם
!עיסיטין כיון שקיבל עליו חיטיןונעד השעורי׳ איל לשלם לק סעודיה
מון וגיא היי היזנן יוחל משעגלים ולהכי השמיטו הפוקקי׳ ל׳ז ונע׳ש
סקפ׳ע יזה סנדיטא דאין ישלם טפי ממס שהזיק וא׳נ נזה אם סי׳
טמוןנחוכד מזליגין וכלים לטעמא של הלרי הגז׳ גס נזה שיין טעמו
דלסתנא סם עליו ששטול על הטמון ומזלי׳ גלם שלא הגדיש אלא
שעולים ואיל לשלם אלא דמי שעולי׳ אנללטעמא לידי נזה כפיל לרין
לשלם על׳ש לעי סיטיןנעדהמזליגין כיון שקינל עליוסיטין וגה לאס
לפניו סיטין וההיזקהי׳ יוחלמסיטין צליןלשלס לו נעל החוליגיןדמי
סיטין ׳ וטעמה ממילא מלהשתיטז הפוקקי׳ דיז סוכם• לטעמא ליד• •
ילהלל׳י כטו יאסמועי■ נסיטין והגדיש שעולי׳ לענין המולינין הה*נ
הדל להשמיענו נזה לאף נמיטין וסיפן סיטיןאשיס פטולעלהמוליגין
מלשלם רמי סיטין איו דנזהגאמת סייג טל המוליגין דתומיטין וגוף
הדין ואיל לשלם אלא דמי שעולי׳ הוא משנה שאיל דאין ישלם טשי
ממה שהזיק וזיש לדינא' ז
"
.
 >0סייג .נדיני שמים  .נתוש׳ דע הנוכאדיה יישי”כסיה"
 .כחנו דאפילז נמחנוין לטונה שלא ימהל לש־ולס־ת ויוצללהליל
ננעה׳ב נמון כן «׳מ סייג בדש דאיבמי׳ לי׳ לאזהורי־ ולאקוקי אדעסי־
שלא ינוא לו השקד בנך ע־ש ולנאולה סיקשי מזה עע׳ש נמהלי׳ק
פוגש קניה לשלק נזה נין ש־שגיש׳ס לשים אסהי׳ בוונתו לטובה שטול
והוגא נקלה׳ס שיי ש׳ג ,עיש וע נאק׳ז שם שהניא נאמח דעה הסולקק
נזה על הסום אמנם יש לדון ולחלק דהינא דניוון לסונה זה שנפסד
ע׳יי׳צנאמת דפטוד מפא־נ נפ׳הכ«1קםםדלאשי1ו 1אצא לטונה נעל
הגעירס שיוכל להציל אבל לזה שהי׳ כלים שלו טעמי׳ לא הי■ טונה
מל דנלא׳ם הנעסיג לרין לשלם לו • ויוהל <י|ה'לסלק נין דינו
כמיס לדני אדם •דנליש שפיר חייג אף שכיוון לטובה דהו־נ לרקוקי
דעסאשלאינוא הסקר ננןאנל נדאלינא ניסיינו הינא קנוןנתיהי׳
לטינה ול׳ע 1
(ס) -שאינו חושש לקלקו .הע׳ן השיב טל הנןמיע נזה דהא
תגן הסולם את הנעילה ניד סש׳ו שטול ע־ש ונמח־נ נעלם
סמנו דגלי הייטג״א ס׳ק דמליעא סכי דססיא הפולש את הנעילה ביד
תש׳ו לפטור א-ילי נדלא א׳ל להזיק אנל אי א׳ל להזיק הרז שייב
ןעי נמכנ׳א הל׳ כ׳ע קי• ד הניעם דאפ׳ע דסש׳ו לאו בני שליחיה ניכהד
אפ׳ה כיון דנרי היזקא סייג המשלח ע״ש • זא׳בהס׳ג נא׳ לחשיו קרע
בגל שטעון סיינמשוסדנלי היזקא ואפסל לומר בדעת הש׳ןדאףדקייל
צאן שאינו סוכם לקלקו כיון שזהסייב לשלם ס־ד גדאזיקלו הוא גופי׳
אנל נדאזיק לו ע׳י מי שאינו נל שלימות וכל שיונו אינו יק משים
דגלי סיזקא ונזה עכ׳פ לאבלי היזקודאולי יסשוש סלה ויקנק סיזקו
ניוןדנית לסלק .מעליו לא ■הוי 3גיפ בלי היזקא ועדיין ל׳ע ועמ׳ש
נסי■ שפיג דיש כאן u״ pנהקמ׳ע  ppכ׳ס וליל ובכפות ,ולנו עומד
בללו דומה לענד גדול ויכול המניס גחלס על לנו להסגלל לומר קנלתי
כינו יקימה מלבו ע־ש ז
נא) נונין השאל מהקרקע • הקט׳ע והש׳ן
מסולקים כאן נפירוכאדהך דנא
דגונין טהמטלטלים המלה והכרים השיך מדעת הלטנ׳ס לנשי׳ ליה
ציסן לו מטלטלי• עיש ולכאורה עלה .על לב• לומר דמלשוןהלמנ׳ס פ׳ס
טנימ «׳ נל«ן היוסנר כאן ודאי מוללם דעילזפו הוא דהמזיקיזלם
לקלקו נקלקע וסנ׳זק ספן נמטלטלי• דכעי׳ לים ליחן מטלטלי׳ וכפי׳
ספ׳ן לכן שייך לוטל למלא היה לו מטלטלי׳ מגד כל הסיזק דגיגה
הפאר מהקרקע נע׳כ סל הניזק פא׳ל ציחן צו יק הטטצטצי■ שים ס־י
יא ל למגור וציתן לו מטלטלי׳ אנלאי נימא נסי׳ הקת־ע דהטזיקרולה
לקלקו במטלטלי• והניזק «ז בקרקע דוקא נזם אין מססנלם שינליסו

□ט*?

סח׳י

סי־ תי־ט ם׳א

יעקב

צא

עד מת סנמלא מטלטלים ומסמע ייניל■ לקלקו• נע־נ *‘•vieמטלטלים
ושליו נקלקע כיון שאין לו מטלטלים יותר • ונזם אמשל לישב דעת־סי׳א
שננעה׳ח-פגגב ד ומגא נטול נם" ?־א כדעתם זאם סמלוה ששן
נקרקע דוקא דלדןהלוה ציתנו לו ועמד נזה נסומיסשם דהא קי׳ל
דפומא הדלא ואף אם כנר שמו לו יכול לסלקו אם׳כ נזוזי מריש דינול
לסלקו נססלסנזוז* נטש • ולפמ שי׳ל דהנעה ס שסעיילי שאין הלוה
*והן -לו לק משלית מעות והשאל נותן לו נקלקע והעלוה אומל• כיון שאין
לן טעוסיכד כלשוני מן.לי הכל נקנקעולענין כומאהדלא נלע־דילא
הדלארס אי מקלקלו כלחונו בזוזי אגל א׳ט נגאל לסלאין׳ליהן -לו סלי
המום להחזיר צוטסליתו כיון ראינו אלא תלר היא-והטוב א׳לצקנל
השלעקשמטמטניון דאין לו נרי כל'.סונו -יאש כי לא מלאת׳ נעניי
גילי לזה שיע עלדהשבגא נלע־ד דהדין כן לזה ג־נ לעש הי׳א שננעהיס
לאף נ&סלס הדין כןדינו 3הפצות צומל גקלקנבאני שפן כיון דאין
לויטעות כעד נל שונו והס^׳ת נפ*ש חולקים גזה דנשסלה שפיר
יכול לימן לו אף מקלם מע נמ׳ש הלמנ׳ם והעסנל כאן גני ניזק
לאף אם אין לו מטלטלי׳ כנגד נל ההיזק אין נזקקים לקלקע נגד
•
המטלטלים שיש נו ועדיין ל־ע לדינא 1
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הלכות חומי •
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(אז לוקה כיון כאין נה סיוג מנין • ולנאולס
©י 2T1 0
יסלא דנש־ס דנחזנוס דף ליה אמדי• לא לדכא
דנסדי דמסיי׳ קלע כילאיןדילי׳ ולמסהכטיטו השוקק•׳ כאן לגופא זו
דאשילי יש נו ממון אסל לוקס עשום שבלה ושטנל טנאלוטין .והנס
י׳לניון דנם־ס דף ל־נ עקפקאלי׳ אי ממושא לנזועלאאו לקולא וא«כ
 00נש־ם דקאי לדל ולדל ממונא לסוטלא משום יסיע נהי זבלים
ולכן אעלי־ בנזק א -נמו קל* שילאין של חנילו לצוקה ואיגד מלם אכל
אי עמונא לקולא ומשוס דסונל• הותרה מכללה א־נ גם גני סילאין נימא
מה׳ט דממונא משלם דפיין ג׳נ רסס רפמגא כלי׳ ונפו שהאגיך נזה
נק־הפלא׳ה נדףל־נ ע־ש אךנאמחז-־א דננרנמננו «3׳א דאקקי׳ל
דמתונא לחומכא ומונס כן טעקני־ דהסונל ע׳ם ואיל אנסי ל־ע למה
השמיטו הפוסקי־ ד׳ז-דאף נקלע שילאיןסצקי צקי ושטוו מלשלם ול׳ע
כפילו
שם גג) ואפילו הבה ענד ננבני לוקה הקמ׳עויא׳ס מסולקין נזה
נעגל ננעגי שלו והנאה שיש נס 5ו׳פ אי לקי אי לא ע׳ס
ולכאורה הי׳ נלאה דהלוי בשני שידולי החוק׳ ניטין דף י*נ פ׳נ י־ה
לפואמו דלמיכון הראשון■ דהוא כהבל בעבדו צא מסייג ברפואתו א׳כ
כיון דאינו משלם מלקי לקי אגל ■כסילון הפני שלזה הסכים הלא׳ש »5
וגס נסונלנענד בלו לגין לשלם לד סלשואה והא דקפני הסובל נעבר
בנעכי שלו פטול עמלן דמכטע אף מרשואה הייגו כרפואה והנא
דאמדוה לס׳ י»• ע־ש א׳כ כיון וענ׳ע .יש סיוג ממון דתי היפואים
שוב אין נו סיוג מלקוח ומפתה לפי ווה שנלאה מהטור סי׳ הפ״ל דלא
ק׳ל כהלא׳ש נזה אלא דפטוב מכל והיינו תשים דמהסים׳ פ׳ 0יי•■
דף שיז משמע  05דתילן הלאכון עיקר גיש לסלק נין אסלים הונליס נין
הלב עלמושונל בו שכנר זנה בכל ע׳ש ונביס קי׳ תניד מזה א־נ ראוי
דליסייב מלקום אף בעני שלו כיון שאין נו שום חיוב ממון אך מססט־ע
כלאה דק׳ל כיון דמיט יש בה סיוב תשלועין רק דשעור מלכלס יפה
שקנה עבד נו׳ זס הוי נמשל© לכן פטגל מסלקות ומעי׳
תדר מזס לכן אינו מונן טה שהקקה נקפי׳ נא׳ השובל
על ההוס׳ 5כ׳ דסייד_גלפואחו ממ׳ש הקמיע כאן דסטיל
מסלקות י ונראה מדגלי הפ׳ידק־ל בטעתא של הקמיע דאטה «נלקיח
מכוס דקנין נקפו הוא ע׳ס וזיא אלא טעמו מכוס דיש גו חיוב מזלומין
והוי כמשלם וא כ אין זה מנין לרפואה ושפיל ייל דסייב בנפיאחו
ול־ע ו
(נ) אמל המזיק אין ללוגי מזקנה זו  .ני* העול נשם
הכמנ׳ס נס׳ב מסונל ועיש נהכ׳ט שש׳ וזיל ילא לו זה
ללנינו מאותה <קדנ»א  q,פ.ז ק .קיל ניזק למזיק קוץ לי <11קן ואנה
ןקרן <« ק!ל המזיק אלא לקשה צי
 yj,סגעח
מההוא יתן צו עיי גיד ודי לו בנן ונלאה שא סרנר משוע חל< הלב
נו׳ והובא קיום לשונו גג׳י ובנאכיב «׳ pי הנה מהפלה ללס הסיס
לכתוב מקום מילא הדין מהש׳ק נדלכו ולסי שהי׳ קשה לו נאיונא’־
מכס נ׳ שסובל פפוטאלל הלב מנס קבלה • ולמנ׳ד דמקום מולא הדין
של תרמב־ם הן 5מש-פ רנ-ק  >pל־א דקמ<י בברייתא פס ה• דברים
אומדין אותו ונוחני■ לו מיד רפוי וכנס עד שיסדפח וגדסקו כס דש"
וסוס׳ שאומדין אוחו «ס כאיי לעלוס סבתו ורפואתו .טד כמזופא
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ספז׳ס אס איןלו מטלטלי׳ ננגדנכיאזק לקלק לו חציו מקרקע וחציו
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מ},ו לי
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שנא הים לו מטלטלים מגד נל הנזק ע׳פפפיי
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הקפיטאן מקיום לשון הדמב־ס וסיו«י “®5י י*'5ז  w»’a״’iai'J־ Pbג5פ המ^’’ ?י’ *6ז’
נזקקים לקרקע עשתכדאף שהניזק לולה דוקא בקרקע אין נזקקים לו אותו וניתני׳ לו מיר וגמלו
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הלכות נזמי סמוןסיםןת^

גנן« וריסי• ושגס פד סיסמא סייס מאס אילו סלולה כאומד אלא
ניחן וגר יוס  wjולזה קסני פס אמדוס וסי׳ מסלולה והולך חיילו
ננסל׳צס נהאוסדננלע׳ד ננוונס הימנים פסשסיצא לו הדין אן סדנדי
האקיז סס פג׳ גפם סחוס־ פאנץ וגאון א־ נתבע מס מאומד" אוסו
א׳ל ליפן אלא דגר  orביומן ומאלו ססולי אילו עזסיף נצום נחש י גס
ללאה פס מדגלי המניא שהניא • דהא ומביאי נשמג נאי המגל
סן לי פכל סלופא ואלי ארפא איע דאין בומלוין לו לזה דוקא נשלא
אזדום ניד אנל גאומדלא דמד ח\ לא קלי לי׳ פור המזיק למידע ידעי
דני• מלא אמדוס לסייס ולססלשאוח נכך והוא הוא  sumנמלטו מיש
ודייק הלפג״א מדקסלי נניייחא דנולזני׳ לו מיד דסכמפ פלומלי׳ נידו
אך נאי הספרשי׳ שרשו דגם אי אמדוה מד אין מחלים למדיי אלא
ליומא או  n'3וכ*נ מססיפחהפוסקי׳ כאן • ודע דאףדלקםל הלסנ־ם
והמסגר כאז רק ייפוי לסוד ודאי דגם נפנח סדין נן מיל אחן לך
השנס «« יום ומס פומסייס אס׳כ «י פלא פסקו עמו כר ולסס
צו יעי פנסו «״ דמם ורישוי דין אי «ס נזם פייל איא גחקנס זו
וין סמאל לסמא נאס־ז ונססיע פס ולכן לא זניסי להבין סיס סניה
לט״ 6סטוש־ע סכיזמעגנין מגנין לנסלל ד* דנמס ח־לנקט ד׳ דגלים
מכוס למפר דהוא סקלה למזיק אס אמי המזיק אין יצולי נחקלה זו
אלא אלכאלו דני יום מומו פומעין לו אנל כאי ר דנמם מסייבין
אוחו ליפן מיד עיש י וספסלי דהא נם פנס הוא ננלל ריפוי לעלין
זה די״ל אנץ לו פנסו פננל  orויום איו לאף שייל פיסן דנל יום
מיש «*ע הוא נכלל פאין לוסלי־ לו זמז פלא יספיל לפלס נלל עד
למ״ד יזם פמו נבטסס מוסט• לו זמן שלא יססיל לשלם כלל והא לנקטו
מ דנמס מיס דהא דאין לוסלי׳ זמן כ־נ לנושח פל סנלס אף פלא
ססמממון כמן פלפאל דניים אין לוסני זפן וכס־ש הסמיע סיק ליא
לכן לקטו ד ינמס וזיע • וללאה עוד 7־ qbנטפח דסנלוס משמח
לס סמן מושלי׳ לז זמן נגון פהנה נצלול קטן למנואל נקעי■ באס־)
דאינו סייג אלא נטפס לנד דנזס גיל המן דלוסלי׳ לו זמן כמו נלא
למה ט דגו אלא שנייכו כיון דשאי הדי דגלים אילו מפלס לא שיין
טעם סקדע פנקיק ליא הלז־ ולסני לקטו סטושיע נמוק כשהניר מגנן
צבסנל ד׳ דנמס ט׳ דנזה דוקא אנגן אין טחני׳ זמן ניר לטפס אגל
מאין מדכנגין כגון נצלול קטן נזסלוסלי׳ זמן לטפם * וליאה דזס
סי׳ דעם הי ע שהניא הפלישה נסעי׳ כאפיז דדוקא נטפס הנא עיי
ממה דאיןנהד■ לנמם סייג ננלדהוא ולא נטפס הנאה ע׳יסנלה
ע׳ס וללאה שלמדו ין מולא לקטו הטמיע לק נלא עפה ט דנל אלא
שנייפו טפל" לו זמן ולמס לא לקטו לנוסא •וסל דגה בנוסח דסנלוח
מנחם שלוסלי־ זמן וכנון נצלול קטן איו לפיו מזס דנטסחעייסנלס
לא עאסייב ננל להוא זלהכי לא מסנסח טפס לנד יק נלא עשה ט
דני אלא טשס י והפלישה פפיל דפו לשו להי׳ע ביון דנאמס דייקו
’הטמיע נשניד פגנין לנפנל דוקא ממילא למי קטן פאין ניד מגנין
לנסבל מלו נמו נלא עשה ט דני אלא נופח דלוסלי׳ לו זמן »

□ל ד (ד) המבייש אח העלום • עסמיע ס׳ק מ׳א פכי דלשיטח
כפיי אפילו ביישו נצל פילי ביוש פלקק נו או הכהו
אסיה סטור מהנופסניון דלאו נד טפס הוא נמרחץ כיון כהולןעמם
כוי וכיש ככהולן פיוס בלא מרסן ע־ם ולמניד אין זהעהסני׳ דנניח
הטיסן •הא סטול על הלקיקה או על הכאה ודוקא עומד עמס נהפוק
ספיר הניס ימיי כיון לאילו מפקיד לילן פלוס נפל• נל־א ולא הו•
מ טשם פטזל מן סטפס שכיקיקה והכאה ג־כ אבל נמרנדן שמדין
לילן עמס הוא נר טפס נהכאה ולקיקה ועי׳ נאס׳ז למק דף ס׳ו
מיג פעמי נאפם על רס־י נזה ומה קא פריו נסל הכי ניס סמלסץ
נר טפס הוא וכיאה לקק ט וסטלו נניס הפרשן לאו ני טפח הוא
לדם והמעיין מיס פסיל׳ן קר הסוס־ לפיטח רמי דאעסלי׳ לא הי׳
יכול לפמן מיל לעמם דמסלי׳ עלום נניח הטלסן קאמר ולא נכוק
אבל גגייסא זיפני 'קיסא נייכו נניס המלח נעיל דלישא ניישו עמם
נפוק קאמי נחש אן לא סיים הניס ליפב קן׳ האס׳ז «איל דאיכ מאי
קא פלין נפל סכי ניס הטיסן ני נושם הוא ונסלט לפט׳ם הניס
דלהכי לא שגץ אמפלי־ משוס דייל דגנים העלסן קאמל הלי דנמלסן
הוי נל נופם לסליב לא הועיל הניס דאנחי כמו דכריך אסיג אנלייחא
מל ניס הסיפן סיקפי לי׳אמסלי־ אךנאפחנוונס הב׳ס דלהקיד למוקי
לנלייסא דנייפז עמס ננקק נו או הכהו ספיל לא היי יכול לסמך
אמפלי• מ׳ל ומעיי נניס הטיסן ולקק ט או הנהו דודא* נל נובה
הוא ולכן לא פמן לק אנלייסא דע-נ הליבא בעלום בבוק מייני ונזה
פרין כפיי דלאוברנופש הוא פשא צלתאידטוקי מם הליכא שהערימו
יאסי הוא דלינהו טפי וא*ב דועיא רסני מיילי נשינא ג׳כ פלא לקק
נונק םהעי*«ו ופריך כסיר ניס המרסן נר נופת הוא דהאסאל גנ׳א
גיכ «וממ 0סס ערומים ואין להה טפס אנל מעילה לא סי■ כווגס
וש־י לוטי דמים .יאיסן אינו נר טפס לעניו השאח ורקיקה וז־נ
ננוונס הניס ונסע ,,ניוון ג־נ לדנרי הב־ס נק כנלסק דהא דפרין
אס־נ הניס המרסן ,מטס דמ9מע לי• נדבכים שאין דרן להקפיד נניס

יעהב.

המלסן עיש וא־ל לזה אלא סולח הניס נדכסימא ־ אן  wשהקפה
סב־ס לפיטס לפיי וחלמנ׳ס ממס לחגי פס דף ל' איל ל־מ לא אסרס
כלום ססונל נעלמו אעפיי שאינו לפאי פטול אסלים פסנלו נו סייגי׳
ומסים נגע׳ פס מסגלה דט« קאמל והיק ל׳מ נופח דאים לפאי
לבייש א׳עדסשיטא דאי נ״יבו נ" אסלים דלא מיסטלי נהכיוא׳רסה
סמך עמס נר נופססואסא אעיג דאדסדסאילנייש א׳עמ־ז> אסלים
סייני־ עיש פלדסק לסלק נץ סולן עלום בשוק אינו מקפיד כלל על
פוס נופח עשא־כ נההוא אשח פגלסה אס לאפה גלסוד שהוא קלס
נופה ולענ׳ד לקימ דשם נסהוא אפה נשעה שסלע אח לאפה לא נייפס
א־עכלום רק אס׳נ מפסה כן עיש עפא־נ נשמנייפו נאוסו פעה טסי׳
שמבייש א־ע אסיר סטיכ ודם « גס מ׳ש הסיויע וחל מפא־כ כשאינו
הולך עכום מל דאז נר נושס הוא וסייג עליו אפילו כשנא אסל
והגניה בגדיו קצת יוסי ומפמע מלשונו זח דאף אם מגניה ננדיו
קלס נעלמו נלא נסר ונא א׳ והגביה יוסר דסיע ולעמי ל״ע ג׳נ דהא
סזינין יהסוס׳ סליגו על כש*י וס־ל דאף נהולך עמס לגמרי נסוק
אפיס הו• ני נופם למלין רקיקהוהנא ואפיה נסחפקו פס דיס יאה׳ זיקא
נאם הוא מלמו דליצסו ולא סנייו ודלינהו טסידיהי׳ סטור כיון שזה
אילו מקפיד זכ*כ הלפניא הונא באסיז פס בפלוס שמערים א־ע וזה
סעלימו גיכ בל נופח הוא והלא אינו אלא כמסייע נסת פהוא עושה נחש
איכ מכיש לסיטה לפי•  qbiבלקיקה והנאה פוטר כפהוא ערוסנסוק
מכיש דפטול כשהוא מעלים איע וזה מערימו טסי 1
עם (ס) וכן אסהגנית בגדיו לילד לנהר• כןפי׳ הטורמהדעוקי
נפיק פנייפוע-ג הנהי וטננ׳ס שכ׳ נששהרשילפפי׳
שכחג הנהר מקלסה ערומים ונא זה וגילהו סייג ואינו דומה לגילהו
נשוק שכולם לנושים וכ*כ נאסיז בסם הריר ישעי■ מ־ל ומשני שנייקו
מל הכסל שיש ננ-א שאין מסשיטין גגדיהס נשמסלים ננהל מד פה5ז
.
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סי' תכ׳א סיא

(א) עד שיסמין לביישו • «ס«*ע שכס׳ דהוא
מדגחיב והסזיקה נמנופיו ונעינין
דומה לושעסנוץ לכן ונלמנים פיא מסונל נ׳ דנלמד מושלסת יד? וכ״כ
נסוייט פס וראיתי בפלישה פכי וזיל ואס כיוונה להסזיק נמטשיו של
זה והסזיקחנפל אסר עטורה רץ עניל ותמהני עליו דהאאין לאקייל
נמש נזה במנואל נהסונל דף כיו ועיש נחום פד דליננן מיבעי׳ לי׳
ל&וסדלשא וענלס־מ ואף דהנייכיכ נמסנייייל דפי׳ ק למש או אפשל
דסיל כהים סולקין פהניאסמאילי נאסיז פש פנל פנחטין לנייש אח
זהונייפאסזהאטור בליש נחם אנל הטוש׳ע לעסקו כאןלהדיא כלננן
דלא כמשכמטאל' נקעיף פאאיז א-כאיך העסיק השמשה דגלי המן
על רנה הטור ול־ע ז
סין (נ) וכן טי שיש לו מפלח וחופש שיגנוב לו • מז מהמרדכי
והג׳א פ׳ המניס וע׳ ננאר הטלה שד חיל וני עוד
וכיש אדם דעלעאפילא עליו שם פהואננג עיש ונאמס כצר עמדו הינדס
והמומים מביאו כסי• ד׳ דנפלמא נמפדתו כעי־ פהוא גנג דאליכ איי
להוציאו קודם זמנואנל נאינאדעלמא מה לדין שילא עליו שש גניבה
הא טניד אינם דינא לנפשי׳ עיש שאאליך משונו-עכ׳ש נראהמהמלדני
דלא ס ■ל כדעת הייא סד המסנל כאן שיהא לו לשוח לסנדל נו כדי
להוציאו וכבל האמן המש־ל ע׳ג מעבדים דהא פה׳ המעגל ייא מסוס
שלדעה הרסנים אינו לפאי לסטל נו כפאינו עוסח ’לו פום היזק נחש
ועינ המרדני קאי משיטה הדמנ׳סלכן הולרך שיצא עליו שס גניבה איל
לא יעה עפה הנאהיג שהעמיק דנלי הטלדכיעלהס־ע כאן כיון שלדעה
הייא שניהפסנל איל שילאעליו שם גלינה כללגיכ יכול למטלנוכדי
להוציאו וגס על הרעיא יליד שד נלסון זק דהא ננהיג שיש לו סשש
שהירא גס הימנים מודה שיכול לסבול נו נדי להוציאו וצ־ע • והנה נמק
דניק דף מס גני הא דעלין מנללע מוקי לה מקודם נעבדא נילא
וממי טוקי לה נענד שמקל לו לנו שפעה כנעניח והרמניסנפיג ממנדים'
לא מייחילק לאוקיגסא דכנניי והשמיט אזקמחא דענדא גנני ולכאורה
טעמא נע׳ למה נחל יוחל נאוקטחא דמני• ונלאה עפיי מיש הלש־מ
שם לישב הא יסוצרן נלל היפנים לאוקיוחא כיון שפסק נפיג לסנהדרין
למג שיוןפאי ■ל הפסד ■
כמג יעביד אינס דינא לצפפי׳מטס דהשיס
כלל נמה שאינו לולא ללאה נחש ואיל ייל דלהני סוציו לפני אוקמחרלנל
טל כדאית ליה דלר־י דסיל ללא עניד אינש דינא לנשסיה לק במקום
ססידא כד שינוא לנ*ד הולכן לאוקפי נענדא גנני דיש חפש סקידא
פיגט־נ מיננו טדפינא לציד דלר׳י "•ל דגם נלאפמסי מאיסורי נסאין ספס
סיטא לאיקו• עדשינא למד ג־כ אינו רפאי לפטל נו נעצמו עד פינא למד
והטה יפלופוהו אם מ;י נידוי או כפי■ לנטו פנדנר שנמסון סיל
למי דאינו רפא• לעשוסדץ נעלמו הינא דלינא פנן־דא עד שינאלמד

סי‘ רגם

מתינ דלאערופי מאיסירא גדלינת משש שיגא לידי איסור ער סיגוא

לניד וגם נפפסה ננעניס ליכא ספש איסור עד פינוא למד לכן מוקי
לכיי נטנדא גננא • ולמנ דלא נעי פסידא עד פיטא למד נמעון
אפיי טוקי לה ממי נלאפלושי מאיסירא שיכול מג למיענד דין
נעלמו אף שאץ עשש איזל עד שיגא למד ולכן המומס שפסק סיג
דקנסדמן

שושנת יעקב ־ ג הורוויץ ,מנחם מנדל בן ישראל יעקב יוקל עמוד מס (184הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ג.

X

שושגת

מפוןסיטןתכא
מהי םסוז סיסן ימא
הלכות "סי
זךי7טית

דקנסלל? כליל לכן השמיע אוקמחא יפנזיא ג«א ולא נ׳ «ק אוקמס
ללנג־י ליון דלל <-לא נע ,ססיוא וא-ש י
גשם
*3ט (נ) או שנכנס לסנוהו כל לגל הסע־ע
הניא;לפוןסטור —
 , .״ .

סליניא ואפילו לא לאהו נכנס סייג ומעיין נטוי הפני-
מזה גין לש-י להלינ-א הודהפעיט סשמ׳כ פלוגסא זו משמע
ז
מלוגסא
פדעסו עיקל כועס הלע־א ונלאה טעמו לספיש נפלישה דנמנקע
מלים נלתיל מ* אפילו,לסיטח לש־י סייג גס נלא לאסו דסאני נסנומו
של לגר שננלש נסלר המזיק ע־פ וא-ל פדכללם סלמג-ס והמסגר לאן
שני הדיני׳ •סד מנקע עלים ונכלה למומו משמע שד? א׳ להם דנמו
נמנקע מלים מחסייג לכיע גס בלא ראהו מכנם הה־נ נמוסו של
על לכן לא הניא הקמ־ע לק דעה הלינ׳א וללינאעדיין ל-ע .
גי) נדי לאפיושי מאיקויא הסס״ע עמד מל המסני שהפמי׳
סדין גאלם כלואה סנילז מלס אניו או נע מים וצאמי
גס העול נדטזיו לא נ־כ רק נמ׳ש מוסנלאף סהיא׳ש הניא «י
סדיני׳ וע״ל משוס דאניו או גע סוא רש #איש א׳ לכן לא ט לק
באסל וז׳פ «
גא) שעם לאשונס ושלי׳ מיס פי׳ יפעה
סי׳ 0071
ראשונה מהוא סנירו ופ*נ מהוא לנו
ע׳ש ואין זה נמשמפוה לשוןסלמניס והפסנל ולכאור־י׳ל הא ינקטו פ׳א
וג׳ משוס דנלאס מהלמנ׳ם פיד מזשונה דסא דאפלי׳ נשף יומא
המנקש מטו מסגירו אל יגקם ממנו יוסר מניע היינו נדי אסלים ולעיש
נק׳חוספח יוס׳ל שס דלסרמנ׳ס סדר שצלה המסילה לך הוא* נמסלס
ילך הוא לגדו לפייס סנילו ואס לא ללה מגיא לז ג׳ש עיי שלשהנניא
עיש א־כ הסיג לענין הפוסל פלא יהי■ אנזלי מלמסול שפיל נקטו
הלמנ-ס פפם לאסונה ושני׳ היינו או שיפסול לו חילף כשבאלנדו.או
פנים ננלי׳ «גא פס ג׳ ננ׳א דהוי גיר ראשונס צהג׳פ שנאפס נטא
לפייסו לרן לא הוי נזה אלזלי מלפסול דשפיל הוי  Yiלאשונס מהנ׳ע
אן סטור לאן העמיק ג־כ לשון היענים ומדנל• הסא׳ססי׳סל׳ומסמע
דמיד נפעם הא׳ יוליך עטו נ■ נל׳א ונמיש נס׳ כפיס פס פכצ-ל כפשופו
כיון של׳ דאסול לסיוה אכזרי מלמסול ואין סאיקול לק כשאיע לולה
למסולעד פעס ג׳יאז הוא נכלל אכזרי מל־פ ולזה נמנו וכל הממסר
למהול סל׳ ז עשונס היינו שטוסל נשא אנל נשפוסל נפעם נ׳ אף דאינו
• . ,מסונסאנל לא היינ׳ל אכזדי וזים !
<א) ואס נגפה אסר מיחס מנמל ־ ואס נגפה
אסל שמרשה הנעל • לכאורה סליא גיל נפלוגסס
הלמניס והיא׳ם דלהלמנים דפסק ללנה ינסנל נה לאסל מיחס
הנעל זנחה נהססאשה סס*נ נגיוסס ולהלא׳ש יפסק כריס דלאו
צררי מנהו ונסגל נסלאסיעיתחהגר הוא סטור הה׳נ נגלושה פטור
מרפי ו ולרום י ובש־ס דף מ׳ג דמזפי לה כגרושה היינו שגרפה אסל
סנלהונפדסיישס דגגרפהקודססנלס ליכא לאוקעי׳ דא־כזדאי אין
לנעל שיינוס נדמי וולדוס ליון דנפעס הסנלה לא היסה ססחיו והרי
אין כאן נעל האפה כלל י ולינס הי׳ פייךלסאשס דמי הוולדות ולרס
שטור לגמרי לק פלפ׳י נגלשס אסל סנלס  .אך נאפס ז־א דלפי מס
דאסיק נש־ס בס דהסורס זנסה דמי וולרוס לנעל אפילו נא עלי׳
נאוח ס־נ הכי אף דאינה •ופנס סססיו כלל סלה סכיזוג דמי וולדוס י

סייג

ס־א

סי׳ תב־ג ס־א

במעל • איל הה־נ נגלופס כיון !הולדות נא ממנו אף פגה נשעס
הסנלהאינס יופנס מסחיו שגילפה לא גרע הנעל מלא עלי׳ נזיוס
דשיין הרפי וולדות ג׳נ לנעל• והא רלא סרש׳י נאתס נגלפס קודם פנלם
היינו להסיר דש־סשס רגעי־ שחסי־ססחיו אפילו נשעחסשלומץ ומנים
דגמי׳ ססהי׳ מססיו דנעל נשעיז סבלה ׳ ואס נמה קודם הסנלה ולא*
דאין הוולדוח שייך לנעל ואין קחני דאין סמל נותן ליורשיו .לכן פירשיי
שגילפס אסל הסנלס • ואפיה פרין פלס וסקלן^ ©י נדעי וולרום
ניון דנעי׳ גיל סחהי׳ מסחיו דנעל נשעס משלומין אנל להתקנא אין
סילוק נין גלשה קודם סנלה לגיישה אסל סצלם שיין דמי סזולדוס
לנפל דלא גרע הנועל כזכות ולכן ססטו הפוסקים גטלושס ח־פ לדינא
ונזה יסייעו קו־ השיי שהקפה אמאי מפני נגמפסולאקוקי לס נאלענס
להני דייק טפי לשון הנלייסא ע־ם־ ילאמ-ש אים ד בגלופה ל״סקנא
דש־סיססולה זנחה לנעל אפי׳ נא עלי* נזנוח «לי איע? ככל מכין נ׳ג
עלשס סודס סבלה או לאסל סבלה דגם נגרשה קודם שנלח פייר מני
מולדום לנעל ואם אץ נעל גוסניס ליונפיו דכנל אם נעלה נשעח
קנלסו נדמי הווליום אנל נאלמנס לאממוקטי יק מעשה.אלמנה אסל
בסנלה אנל נסנל נה לאסל מיחס הנעל שיין גס לעי הולדוח לאשס
לרנה צדעם סלמנ׳ם נמנואר לאן נש־ע ואיך קחני שמס «אץ הגעל
נוסניס ליורשים• לכן מוקי לה לנהנגלושס דפל' איילי ננלענץנץ
עגנשה קודם סנלס או אם׳כ ומ׳ל • ומ׳ש הפ׳י נדף «יט שה נעלמה
ממני כווגתי יא”׳ל גזה ן
מזל־ ננ׳י «׳ וז׳ל ול־נ דטממא דהרטניס משום דקיל דסלנס נלבה
* משום דנליימא קימי אץ הנעל גוחן ליורשיו • וריס א׳ליח׳ לנעל
לא ואעפיי שלשי< פי■ נוי עיש נג־י לשונו ול־כ הט־מ נלפ״ד מהל-
סונלפ״ש שישט׳יס ונהני׳מ של׳ ורל וכיון דהלכס כינס שאס סבל

יעקב

צב

נסלאסי מיהם סנעל • וליל לאסר מירנש הגי ונמ׳ש נני« ■ זעישנלס״ע

מה  weeננוונחהלניי מנס ניני׳ הלח יו ש 6יש ט״ס שי׳ ו>הו
נינמו 5ל נמל כ״מז״ללדטס לנרי ר־ס וליל לדמיה דניי ל״סע״גח
ולעני׳ד לא ניזון יפה ככוונת הנ״י דלפי■ הלש־־מ סס סוחלהנ״ייא״ע
שנססלה כ׳ לדחוס דגלי לי ס מכוס דנלייסא איילי אפי׳ נסגל אאל
ינל׳ הנ״י כ■ נעלמו דלישנא דניייסא לקחני4
לכסוף דגלי
מיסת הנפל • ונהיה
אין הנעל ניסן ליורשיו אין יסאשה נוסנים ליורשי׳ מה אין סאאה ט׳
לא עפלסס להאלאנפסנל נחנפיי׳ אף אץ הנפל לוחן ליורשיו ליסא
אלאנששנל נס נסיי הנעלע״ש,וא״כנס לר׳־ס ניסא• לרן נלעי׳ד
שאץ נוונס סנ׳י כלל לדסוח דנלילי ס • לקדמדצלי י־׳ס נפמעללניז
ניוןדפשטא דלישנא דל״ס דאמלי־ לימא לנעל לא דאין היולש יולהו
נפסנלנה לאסל מיסח הנפל יט־ר לל״ס הא דקחני ננלייסא אין
הנטל עסן ליורשיו היינו נססנל נה נסייהנעל ממילא גס ללנה 0פ«
סלזונ׳ס טוסי׳ האלפפני אין הנפל נוסן ליורשיו לק נססנל נס" נעלה
אבל לאסל עיחחהנעל זנסס האשהנהס נטו נאשם גד ללנסזכוונס
סרני׳י שסלטגי׳ס לא ס׳יל כחום׳ ולא״ש של• דניורש גס י״ס מוזה
דפפנוא דלימא דל׳יס פפפע דנליסא לנעל נשפחסנלס אין סיולש ימסו
דני שלא זכה נו נסייז איכ ממילא נם ללנה  pרק דלר« פטורי
המוצל וללנה זרחה האשס נהם ח־פ נמוגס הלרי « ופה שהקשה
שסגלס׳ימ דאין אמשל לופל דלרסנדלינאצטל אין הסובל סיע דס׳ל
בנלייסא ינס ישראל «ינש לגל דאמלי־ נש׳ס פס לריס פיליפאסנאי
הוא דאין אפשכלומל קדא״נאמאיסלי ניסח לגר אפילו ניספליפלאל
פאן דאי״ל נר״ס פטוי טון שסגל לאסל מיסס הנמל עיש • וצעני׳ד
ג״ר לק״ #דהא ליון דמזקי סש״ס כחנאי היינו דס6גםא דלנה וי״ס
הוא למלאי דנלייחא דסני בסצל לאפל מימה פטול נל־׳ס ונדיימא
דקסני סייג הוא נרבה דזנסה האשה נהס • א״י מ״ר סוללןשננייפא
למינקט נלשאח לגל ואפ׳יהקסני דסייב נסבל לאסל עיסחוע״ל ניבה
דהאשת זנחה נסם .אבל אי סיס לקט גנלייפא נניהס לישראל איה
עקום לטעת! מלייחא דקמני היי׳ סיילו שהיורשים זנה  03לק נקט
נייסס לגד באין לו ׳ולשים וע״כרפה דקפני סייג הוא כמה שזנתה
סאפה נהם וכיון פהנרייסא דקפני סייג סוללן לעינקט עכר לקנו נס ..
ננרייפאהמלקחוס״ל למטול ג״כ בגל וא״ש  .אך ■אנס/קשס לסיטה
הלמב־ס נפלוגחא דלנס זל״ס גופי׳ למה אסזו פלמםי« .נאשזרימג* <י
הא גס נאכס ישראל סיחא לפגוגיזיהו נסנל נס לאשר עיסס בפלס
דצדנס לאן שאץ יורשי הנעל יורשים מה פלא זרם נס אניסס מזי*
זנחה היא נהס ולמן לפלס לדידה ולר״סדס״ל אטו אירוס למי נ/סו
פטור לגמרי ומלאה* ננ׳סשעעד נאמס נזה (ומ*ש למרץ דלרסינאטם
זנו היורשים אף בסבל נה לאסל סיחח הנעל ע׳־ש • סטסני טהל״ס
לעשו׳טודסלונפסדש׳נץנכסלל״ס אי יומרו יורשים זכוחו שלאזנס נס
עדיין • וטון דלהלמנ״ס ללנה לא זלו ט יורשע מהל׳ ס נימא דל״ם
סליג עליו נזה הלא אץ שום לטז מזה בדברי ל״ס) •
ריר ן ללעיד טשוב קו׳ הנ׳ס ולס־מ לפטיש הרב׳י בטעמו של הלמז׳ס
׳ דנם באפס ישראל כשסבל בה לאסל מימת בעלה דזכח׳סאשס
נסם מפום דני סילא דאשנסן דקרא זכי לנעל דמי ולדזס מוכםי4
נעל האפס ס׳נ אשכסן דזט לס מדמע וילאו ילדים ולא נסע וילאו
הילדים וע׳ל אי׳ל לאוקעי נפסנל נה לאסל מיחס הנעל ע׳ש וא׳ל
נסנל גס לאסל מיחס הגר דמפמע נש־ס שס דגם לרנה אץ סאשס
זונה לק סלד פהיא זוכה מההפקר ומו שמלפ׳י שם דכולדות ננסי
נעליהן ונשמח הגר היא קודם לכל אדם • זלהני א׳ל רם אנוו ולדות
לדרי כינסו ט׳ ואם הי׳ טעפא דלנס משום דזני לה לספנא מדכסע
וילאו ילדיה לא היהר׳ס פרין עידי .ועכל׳ל דהרסונלאמלסהולח׳
נאפה לק נאסת ישראל דאף שמת אץ נכסיו המקל רק• ק #*#אץ
סיולשין ינוליס לעש נזה שלא נא נלשוסו נס״ו נזה פ׳ל לאמנ׳ם
דהלחוג סלי הזני׳ נסאשס ינכס׳ג פזלה היא בה • אנל «א8ס הנר
כיוןדהולרוס שהס לנסי נעלה נעשים הפקל נפוח הגל נזה לא חלה

המזוג לזנוח לח לק מסוים הפקר ללנה דסיא קומ» ^ל אדם וע׳ז
סן סהפקל • אבל נאשת
דאשו ולדות
סליג
נינהו לאום \
לכדי ״
,...................
ל׳ס • ׳״
׳»׳-'-
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דגם ריס מורס ולא פליג נזה על לנס פהאשס

וור& נסס • «^ן
סוצלנו לטינקטסלוגסייסו וננמיתוס סש נאשת גד דוקס דנסשס ♦שלאל
י־ל דגס רם מודה בזה ללנה וא׳ש •
<א) אנל הסובל נסנירו ניו׳הל • נס־הפ,א׳ה
נכסונוה דף ל־נ נ׳ ד» קלד נמה דמסשק־
לי׳להס׳נן סם אי ממונא לסומלא נזהיפפיל גם נלאו אסל נמונסינל
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יעמב •

אף נפגד ממגי דא«גד מסלם מ«  vbלוקס ל׳א ומים הרג•" כאן מגואל נש׳ס  08ממשא • bfnסרטט רבו יחגול באחדים אלא ילן
משוס דמם שקנה מנד קנס רגו וסח נטסלס ׳ אגל  <bניטא דמייונא וידליק גדישי של סנירו ע׳ש * וסיג גס אם טמא נחונל דילקיס העני
לקולא ומ׳ג כס־ס הסיני  03דחס ר«נא מל ממונא דנסנל  .וא*כ אנמי יש טעעא רנה לסטור האדון מחשלומין דאס יקגיטלו מו ידליק
מס רססנא טלוסי א-ה גדיפו סל סגירו נד ,פיספייג מי עיי ולק נס בקובל שנוזל רנו מהזר
גפנד מעני דאין מפלס לו ולא פיין
6וה יה«'.סטויס»לקום אן נאמם לא גא,ק«לס יוצא ונעבד בלוי נטול ודפ • וסוס ישמזי לשינויו רש׳י שם מיק פפאיב פיהם השיק עמפניז
■מלקום והא לא קסני לק סמס דפקזר וים לומד רדוקא ממון א« דסשונל דהס שסבלו באסרי׳ עטורים משוס ייפיינא למיץ קו׳ סחוסי
סלקי לק* ו«ינ נרמסה ני׳ ם*ן דאינו «® כ*נ דלא לקי • אולערד סם דמדידע רישא דעסני׳ ידע ניפא עיש ונאק*ז נשם רניט יוטז
כלאם ונסי ממגי׳ דש^כוס דף לע דקיזני :שס נסוגל גיוס« yייסב איין קו׳ החוגן׳ רק שהקשה ניכ דמי  Wידע להנ׳ד טעעא
וסייג נססלועין לינא לסונים מסולן) משלם ולא לקי דאיכא ^קלי• דמני ידים נש׳ר משום שמא יקניטט לנו עיש ־ ולפמיש י*ל דנם
נרי יצסק או ירע וגדפוקי לח נס־ס ז־נסוסוח דף ליס ע׳ג מרם לסנ׳ד גאמס ירע טעם זה לק דהי׳ ק-ל דגני «נל גאסריס אמריו ן
געייכ׳י דנקט התדליק גריסי מ־ ואיכא לומר דם־ס נסונל ניוס׳ב נטעמא גיר רק דשעא יקניטנו לגו וילך ויאנול אסלים אנל לא
מקט ««זני• שס אסיא ג־נ נדר־י או לטס • אגל מסלי׳ דנ׳ק דף קד מיסוש מי סונל אם לנו ימחיע שילך וידליק גדישו ואס כן
פ״ז וקסגיכן דיכא דסזגלגיוס*נ דסייגלשלסנהדי אילן סומל גסנילו פרין שפיר מי סונל דאינא חיוב מלקוח על הענד ולא שיין לטעמא
או סנסאניו זלא עשה נהןסמרם • וא< מסמס  onמוני ניוה־כ דסמא יקניטנו וילן ויסבול שהוא יח&ייג מלקוח ולקו׳ ההפלא׳ יא׳ליומ׳ל
קא דס״ג< לףלס מום ואייל מ ®נל דמסזנא ססלס ולא לקי מס נמעאוסגד ןאמה דפפמיי׳משיפדקומק להזיק ויכו אלוש ב«*גל ואיר
מאה קתג“דסלמא י זלהני גאסס לא <קטמןייננחתוחדףל־הע׳נ ההינ בקלן ׳ לזס משני ל׳א רגם נסונל אינא טעתא דשמא יקניטנו
יקכפני• זעגופום ולא נקט מפניי והסובל מ»ס דשם סללו נהדי באר וילן׳ וידליק גדישו ולא יממייג מלקום לכן אסרו® גם '.גסוגל ואיש »
אוגל דגאמיא משלם • זעינ מנוס דמסזנא לסומא ולהג* כמג הח־ת ובני הרבני׳ אפל דת־מ יפסהקשה העלאה יאז׳ דילקס הענדנסובל
בפו «םוננ מוצא סוין פס׳ הסובל ולא הניא פסו* דסנומזם דשם ויט יסא מסויג לפלס רק נסונל • ואיר מאי שיין החשש דשיוא יקליטנו
יבז וילד וידליק גדיסו • עק רנג יהי׳ נאמח פטור מלשלם ולא
■ איכס צאזקזי׳ לד־" אז נר׳ס משא•? סנאי• זיזסונל ונדל וא*ק «
יפסיד לרנו מאומה י■ ואי דיפסיד לאחרי׳ ער׳ס  fe’fjדודאי סספט
 0ד («) נ׳סבאר מעטו מסייד ני־ לס*ז נשיג • ונדם נטה כדק דפמא יקניטט רבו אינו טל פעם א׳ לק החשש שבכל פעם שיקניטנו
ל׳א סל׳ וטמפו דהפי® «ר דאינו מכלם לא קלס ולא ילן וידליק ויפסיד נרנו וכיון דנבאל היזקוח לנו 'יהא אטור נאמה
נופל דאץ באן גן שורן לנשיי ולא מנד לגמרי פ־כ •  rmנוומזז וליכא  000רק סילן ויחסל דנזת לנו יהסיינ ומון סילקה הענד לא
זלהסי איט ששלם פצי נופי משוס יאים גן סורין לגמרי « ולכאורה יעבה זאח והקשה ההסלאם ספיר • ומס שחירץ ההפלאה שם משום
•פי־ לשס קינס־אס טפסו שש•! הרא״ש נפי הפולש  00דלמי אינו 7׳. poרססנא אממונא דנסגל ביפלס ד׳ דצריס דאאדוןאיט חייב אלא
ששלם סלי נוסר שסוס דאין לו יורשי• ונ־נ נאמם מדן  cbוהוא מזק כדין סורו שהזיק ־עיש אינו מנפיק דוראי יומר אוב לפני הנסבל
מסרא׳ש ס׳ השולם עיש • דסא נס למבנה ראענה משלם סלי נופר שיננה סיכף הנזק מינו מאלו יסמין על נפק אחי דאס ישחסרר
ל*מ” 4*9ז ייאלי •לק <יטן איוו ממסר ג׳פ גלל ולדמוקי לס הש־ס יננס ד־ דמים • לכן נלעיד כיון דכל קו׳ ההפלאה אינו יק אי
שסדסצי נוהר wrt׳ דראוי ליטול ואין לו .וא־ 3איך פדסה.הנרז מעונא צקילא ■ וכיון רא*א לחייב אח רבו בנזק ? pאס ילקה חעצד
סלי ציד ושביס כמשכיר ממק ועץ ולא מסג לו כדיין שסלסיסרור ובמי מכסא דנמר צהלה מאנה לא מליט שיהא איווי דין ענד מדין
גוש על כולו י־ל נהשימו פור דא*ל לפלס כופר כלל אפה • וכיון־נגאסה שסגלה נאסרים פטורה וומלקואוימוונאלקולא
דמה ניין
אף אס היו לו יורפיס כיין דאינו פבוסלר נעור אבל גס׳ע וסג־ס ועל דמשלמח' לנשסחגרם כיון דגעלה וראי איל לשלם בעדה דלאו ממונא
«’ נ־ש איט ליין נ*פ נצל והוי נן סורין גפור פסיר פגיע לו פלי רירי־ «א ונטיב נסע•' נכ-ק שס .וא׳כ אין נחמיר עליהטני שיהא
מסר אלו סי׳ לו דמי וצנן הוצרך הרא׳ס לטעמו ששום דאין לו נדון נסלקום דססורא מממון ועדיין ל־ע גם גזה • דהא נ׳ החוס־
ומראה ננוונסו מס*י מ׳ס נססונל דףפ*ם דכי גמריי לה לה מאפה היינו ־להחמיר פל סענד
יויסיס ודני• סט*) לכאורה צ־ע רג •
הפיני דף 0׳ ׳ הא דמסלם סצי מסר אע-ג דקייל נואר כלס ולא סלי ועי מזה בע׳ל מהל׳ מלכי ובטיב סניצא סנז׳מ סי׳ י־א עיש • ועוד
נופר סיפזהסוא ספר 8לס נטד 9ל סלק הסירוס שעל לד עבדום אינו דסא אכסי ים להקנצה נסשינוח דאין שיין טעמא ישמא יקליטכו
סלל וא־נ שסצס נל הנופר הפגיע מיס ■ וזה א׳ס לפאי דטוקי גני סונל דסא אמחי יחמייב נד׳ דבלים סון ענזק לאחי שישסחרר
סן ינאי •נופי ליויבי׳ נפכנה ואבונה וק לפאי דנ׳ד דגם לעסנ׳ אסכוג• 1א־נ אנסי ימסייב לנו בנזק ולא ללקוס העבד ואש*ה לירא ספס
סבלם סלי קיק לרנו כיון רעל לד ענדוה אדון קוינין ני׳ א־נ הוי בטא יקניטנו ויסנול דאנסי לעיא עלי -דענד סיוג ך וגרים
מעל שנס נגד צד סלי הסירוס פשא־כ לדידן דקי״ל מובנה אחרונה י לכשישנזסרר ואין יעשם הפסד צרנו במקוסשישסשש הפסד כנפשי־ גיס»
ומון יהוא אינעי׳ ילא איפכינים נמעוכנ ג׳ס א׳ל נבלם קנס לרגו • ונזה ציסא גיכ לחירן סהפנ&ה מג*ל כמונן  .וחמהני על ההסלאה
ס׳נ גס ספלי נופר א־צ לבלם אף אי הי׳ לו יורשי׳ דמון דהוא אמני• שלא הרגיש נקו׳ זו וגס נפיקר קושיסו בעגול נטלם מעט מיש הרמנים
דליא דסא• לאו אדון הוא א ־נ ה!׳ מלס מכוסרר ואם יבלם לו סלי בפי־א מגנינה והטופיע  .נסי׳ שיג־ט ו־עכים העבדים אם הזיקו
מפל נזה ודאי והחשוב מלי נוסי וממי ולא סלי כופר • ואי ריסלס מכס לבה שלא יהי׳ משולחים להזיק ע* . 8וא׳ב חיקפו שונ בכל
לו נופל בכם סא אנסי אינו מסוסלר געוידהאלסדלדאיבמיי אמרינין סיזק שימסייב ,לני■ :בנזקו וליכא חפש דיקטטט וילן וידליק דהא
מון דנעסוסר ג׳ש אוץ קיינין ני׳ לכן כ׳ מרז דלדדן א׳ל לבלם מכין אוחו מכה רנה • ואפ׳ה מנואר שם דרגו פטור מלשלם או
סוס נושי •אף אי הי*ל טכסיס כמו נפסונר מש דגן ועין וא־ס ולפ׳ז דכן הי׳ הסקנה שלא להוציא טמון איד רגו דפמא יקניטנו וישסיר
אנו ללינץ נסנין ונרי הלא׳ש פני נטעעא משום דאין לו טרפים • לרגו האס מנה בגל יום ולא ישגיס נמנום שינו אוחו או נמס סילטרן
אן נאשם היא־ש צשיטסי• דניל לעשנה אסרונה נס-ע ופנים פע׳י
לשלם נ&ונל לאשל שישיזחלר דיאתל מ«& נטשי כו■ וז*פ 1
וססלסו מלה לעבד ונ«יפ הטיל כאן • ועיין נלס׳ש מיד מסונל שמפד
(א) הנא בעחתרח.בטויכ׳לאןבססהלמנ׳ם
נפיט מגניבה שר׳ וכןאסהקיפוהו
סס באסם מל ספור דלפה יהי׳ המגלה לעני דהא בביס עינעי׳ לי•
אי אוון קלינין ני׳ • ועי בדריסס נאן מה בסירץ כיון דנופין אם טדי׳ פו• אינו נהרג׳והניא הרמי דנריההיט דהיינו שאס ישעדיישלאו
מו לשסרנז נפי־ לי׳ נזה ג׳כ ביתי׳ דפי ענלסו צהענדמכא־נ נ3אר הנננבנמש והוא רואם אומן ודאי ישלו דמים פלא ענוג שהיי הוא
שסוקר גיס נע״הישא׳גיטזאיס הסיג לעניו מפל ים לסלק ינפא׳מסוסל יודע שהעדי׳ יסיימהו נזשלוטין בביד  .וראים* נסי ספלאה בנוסו
גיש א־ל לפלס לו מפי אבל נמיע מנים לסשנה אחרונה כיון דבפינין נסידושי בנו הגאון זיל .בסנהדרין דף עיב שני ס»ן לדברי הכמב׳ם
לי׳,נפי לי• גא נזהביהי׳ נל המפל לעבד .לק נאענז נקט הראיס דגיון דחייג כסל לא עיין רק בשיש עדים דאליר הויל מודה נקנס •
יש צו דמים עיש נאוין • ונמס־ר זיא דלענין שלא
נהתס וכופר איס מסלה דאין לו ׳ונכי׳ היונו כל הכופר דאלו סו־ל ונשיש מדים
יוכשי׳ ■היי מבסלס נל־סכועל וא־ם  .ולפיז יש לפקפק על הבין גירד יהיה מודה בקנס סגי דק כשהעדים •רואים אומו אף שהוא לא ראה
 00דגקט סלי ממר • דהא סלי ניני לא סשנסה למפנה אפיוני דכופר אוסן כגון שהיה אסורי הנדר ורדומה • ולענין שלא יהיה לו דמים
נטי־ סיסא הוא גיר רואה אוחן וזים •
פלס בעי־ וזה מי סלי כופר ונמל.
גג) והס סימלו נאסרים מעולים י מבשב דפטורי* אף מוולקום סיב ( Oמפני שהוא כמדף • טסמ-ע פכי נטעיזא דרז סלא ילא
לאויר העולם אין סס נפש עציו מ־עשלס דעי וולדום
מון שסם פ&לבין עב־פ לאסל זיק ושפיר שיין דמן רחמנא
אספונא דנסנל • ומב גס הע*אה ננסונום דף ליי עיש בהקכהעל ע׳ש • וראית• בחשינח נודע ניהודא סני<א <זם־מ קי־נ־ט סהאריך הרסיב
פה לאי ל׳א נמק ייד נטעעא דענד ואמה יענווט׳ שמא •קניטטרנו נזה מם הגאון טהל־י נללץ • ונפי סדנרי הגאון־ מהכייב נאו שמה
כו׳ • והרי אס העני יעס״ב נמלקוה מסוגל נאיזרי׳ ודאי דלא שייך בקללה ולמטן הדין עמו אוסיף בה קמחא לקיים דברי הגאון הסל
הסמיע כאן שג׳ נטעעא דאין שם נםפףול'י ־ יהא
נר׳מא דא» יקניטנו יני יסמל נאסרים דהא יח&״ג מלקיה י ואיב דנראת פהש<
תיקאי אדרבה הא אם יצקה יחעייג לנו לשלם מיד ולא הו‘כסי רשע־ח כאן כ נ מיכן^בחיוע שכלו מרשיו ■ דאל־כ גם ־נסול•^ יאפו ודאי
מון באינו•גאדס א■ ע־ש כתאיין בזה  -ולעני לק׳יז דנאיוס לא דטומל להרוו^זלע אס אש ונעו• פנראה מסילש•‘ דנדה דף פיד-מיג
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שנו

שיעורי

רבי

דף ח ע״ב

)ואל

מגדר נזקי ממון אלא חיובא ד״חובל" הוא,

ועיי״ש] — .ליקוט ורש״ת (וע״ע בשיעורי רבי

[ואפי׳ להראשונים דפליגי על הרמב״ם וסברי

שמואל גיטין די״ב ס״ק רלא ובקידושין די״ז

דחיוב חבלה ממון הוא ולא קנס ,מ״מ חובל

ם "ק רב ט בכ״ז).

הוא] ,ולהכי שייך למילפי׳ מקנס דל׳ שקלים

שיהא לרבו אפי׳ במעוכב ג״ש אע״ג דאין לו
ממון בעבד ,כיון דמ״מ גופו קנוי לו וקרינן בי׳

אדון .ומעתה בעבד גמור פשיטא דהוי "החיוב

בענין אם מחל הנחבל חבלתו ,ובדין
פחות משו״ם לחשבון

מעיקרא לרבו לכו״ע ,וממילא דבחבל בו רבו

★*שמו) עוד

דהשתא חבלו בי׳ אחריני וכו׳ ,וכיון דבחבלו

הנחבל חבלתו אין החובל מתחייב מלקות ,כיון

בו אחריני הוי החיוב מעיקרו לרבו ,ה״נ בחבל

דמעיקרא בר תשלומין הוה ומיניה הוא דקזכי

כתב בקצוה״ח שם (תכ״ד סק״א)

דה״ג

אין כאן חוב לעבד כלל ,וכדאמרי׳ התם

במחילה

דמחל

היכא

בו רבו לית כאן חיוב כלל[ .ואפי׳ לפי״מ

במחילתו.

שצידד הפנ״י בגיטין שם לומר עפ״י שיטת

בכתובות דל״ב דההיא דהבא על אחותו לוקה

ועפי״ז

הקשה

בהא

דאמרינן

הרמב״ם דרק לענין נזק דחבלות ילפי׳ מקנם

מיירי כיתומה ומפותה ,ולהכי ל״א בי׳ דאין

דל׳ שקלים ,ומשום דגם זה הוא קנס ,אבל שבת

לוקה ומשלם כיון דפטור מתשלומין ,והיינו

וריפוי דממונא נינהו הוי שפיר לעבד עצמו

משום דיתומה הכל שלה ומפותה מחלה הכל.

במעוכב ג״ש עיי״ש ,מ״מ בעבד גמור הקנוי

והשתא כיון דאית בה דין נזק אלא שמחלה

לרבו ליכא סברא לכאורה שיהא החיוב אליו,

א״כ הו״ל ליפטר ממלקות ,וכמו בחובל בעכ״נ

דהא מצד הממונות הריהו של רבו ,ומשום לתא

שלו דזוכה

דחבלת גופו הא חזינן נמי דהאדון שגופו קנוי

תשלומין ,ועיי״ש מש״כ בזה[ .ונראה דעיקר

לו הוא הבעלים על עונשי החבלה ,ודו״ק .ורק

קושייתו היא משום דין בושת ופגם ,דאי מצד

במעוכב ג "ש י״ל דתשלומי שבת וריפוי הם

הקנס הא אינו חל עד שעת העב״ד ,וכיון

לעבד משום שהוא בעל הממון ע״ע ,משא״כ

שמחלה על זכות התביעה ודין־הקנס תו לא

בעבד גמור — ה .].ודברי הקצוה״ח צ״ע.

ואין

להקשות דאם עיקר החיוב הוא לאדון,

הרב

מיני׳

דעבד

וחשיב

בר

חייל חוב ממון כלל ודו״ק — ,ה.].

ויש

חולקין עליו גם בזה ,ומדמו לה לדברי

א״כ אף במכה עבד של אחרים נימא

התוס׳ דט״ז הנ״ל (ס״ק שד״מ) שכתבו

דילקה בכל גווני ,דהא הו״ל ממון לזה ומלקות

דהיכא דמת הגר ופקע החוב הריהו חוזר

לזה[ ,יעויין בהג׳ "פורת יוסף" בסוגיין שהעיר

להתחייב מלקות כיון דלא בא לידי תשלומין

בזה ,וע״ע לעיל ד״ב סקכ״ב ודו״ק  -ה ,].די״ל

בפועל ,וא״כ ה״נ י״ל במחילה דאינה כפרעון

דלענין לזה ולזה אזלינן בתר המחייב וסיבת

אלא הפקעה בעלמא ,לפי״מ שצידד במחנ״א

החיוב ולא בתר מי שהחיוב חל אליו בפועל,

דמהני מחילה אפי׳ בע״כ דלוה ומשום דלאו

וסו״ס סיבת החיוב היא מצד העבד עצמו,

מטעם הקנאה היא אלא מגדר הפקעה וסילוק,

דמחמתו הוא דשייך כאן תורת תשלומי חבלה,

וכיון דפקע מיני׳ חוב הממון שפיר י״ל דלוקה.

ולהכי חשיב שפיר ממון ומלקות לחד ,ועיין.

[יעוי׳ חי׳ הגרש״ש כתובות סל״ז וקוב״ש

[וכעי״ו קצת נתבאר לעיל ד׳ ע״ב סקר״ד,

כתובות אות צ״ה ,וצוד ,דשו״ט בזה — ה.].
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והנה

".דכי שמואל

שנז'

במחנ״א ס״א מגזלה חקר בהא

בעין שפיר נזקקין ,וע״ע בש״ך חו״מ סי׳ ו׳

חייב

מש״כ לענין כלים פמש׳׳פ ואכמ״לן .ובלא״ה

דהגוזל

אינו

פמש״ם

בהשבון ,אי היינו מטעמא דמחילה ,או דילמא

צ״ל כן כי היכי דלא תיקשי התם מטעם מחילה,

דאף היכא דליכא מחילה — כגון שלא ידעו

א״ו

דמיירי

בנותר

מפרוטה.

וכעי״ז

כתב

הבעלים מגזלתו דהו״ל יאוש שלא מדעת —

בשעהמ״ש סי׳ ו׳ בההיא

אפ״ה אינו חייב בהשבה ,דפחות משוה פרוטה

דברים מצטרפין לחיוב שבועה (שבועות ל״ח),

לאו ממון הוא[ ,ואף דודאי בלא מחילה לא זכה
בממון וברשותי׳ דבעלים איתי׳ ,מ״מ י״ל

דבע״כ מיירי בנותרו מפרוטה ,דאל״ה הוי
מחילהלו[ .ואפי׳ בדבר בעין דל״ש בי׳ מחילה

דחיוב השבה ליכא עליה ,דלאו ממונא הוא

אלא בעי' הקנאה ,מ״מ הא מבואר בר״מ פ״ה

להתחייב עליו בהשבה ,ואף בלאו דלא תגזול

מאישות דבדבר שאין בעה״ב מקפיד עליו
יכולין לזכות בו ונעשה שלולי ,ואכמ״לן.

בפמש׳׳פ אלא איסורא בעלמא הוא דאית בי׳
כדין ח״שן .ועיי״ש מש״כ בזהלד.

אכן

מבואר בהה״מ ריש הל׳ גזילה דאינו עובר

רעד״ז

דפמש״פ

מכמה

יש להוכיח דמטעם מחילה גרידא אתינן
עלה ,מהא דהוי בעי למימר התם (ב״מ

יש לחקור בכל מזיק וחובל בפמש״פ,

דנ״ה) דב״ד נזקקין אפי׳ לפמש״פ ,ופריך עלה

דמיפטר

מדתניא ואשר חטא מן הקודש ישלם לרבות

מתשלומין ,או דנימא דפמש״פ אינו מחייב

פמש״פ להשבון ,לקודש אין להדיוט לא.

כלל ,דאף דודאי שייך חוב בפמש״ם ,מ״מ י״ל

והשתא מאי קושיא ,הא בההיא דב״ד נזקקין

דהמחייב צריך להיות פרוטה וממון ,ובפחות
מכן אינו מחייב כלל ודו״קלה .והא דקיי״ל

בע״כ מיירי דווקא בנותר מפרוטה וכנ״ל ,וא״כ

אי

משום

מחילה

הוא

שפיר איצטריך לרבויי בהקדש דאהי׳ במעל

בב״מ דנ״ה דאין ב״ד נזקקין לפמש״פ ומשמע

מעיקרא בפחות משו״פ נמי מיחייב ,ומאי פריך.

דחיובא מיהא איכא ,מצינו למימר דמיירי

א״ו דבהדיוט נמי אינו אלא מטעם מחילה,

בנותר מחוב של פרוטה .ןא״נ בממון בעין.

ולהכי לא איצטריך לרבויי בהקדש כיון דליכא

מיהו בריטב״א כשטמ״ק שם כתב דעל ממון

מחילה בהקדש .אבל אי נימא דפמש״פ בהדיוט

לד .ועי׳ בחי׳ הרשב״א ב״ק (קה .ד״ה אע׳־פ) שכתב
בתו״ד ,דבל שגזל ש״פ וכו׳ ונשאר מקצתו אע״פ שא״ב

בהמחייב ודו׳־ק — .מרש״ת.

ש׳׳פ חייב להחזיר ,אבל כשאין שם ש״פ בשעת גזלה
אינו בר השבה ,והיינו דאמרי׳ בפ׳ הזהב וכו׳ אם הוזקקו
לש״פ גומרין אף בפחות מש״פ ,משום ד ת ח ל ת

דין

בעינן

פרוטה

פרוטה

גמר

דין

לא

לו .ועי' מנ״ח מ׳ מ״ט שחקר לענין חובל בחברו
בדאיכא ש״פ ע״י צירוף כמה הכאות אי לוקח או לא

עיי״ש .אבל לענין הממון פשיטא לי׳ דחייב ,ולהנתבאר
יש לדון בדה ,וק״ל.

בעינן

לז .והיינו משוס דבכה״ג שאין הבעה״ב מעכב שוב
יכול הקונה לזכות מעצמו כזוכה מן ההפקר ,וכדביאר
הגרש״ש ,ונתבאר בארוכה בחי׳ רבי שמואל קדושין ס״י

עיי״ש ,ודו״ק.

לה .דזה ודאי מוכח דשייך שיחול חוב אף בפמש״פ,
דהא קונים בכלי אע׳׳פ שא״ב שו״פ ,ולכמה שיטות

וב״ב סי׳ ה׳ עיי״ש( .אכן מדברי הטור ססי׳ קפ״ט

בעינן סודר־החוזר שמחייב תמורתו ,ובע״ב דמתחייב אף
בפמש׳־פ ,אבל בהמחייב י״ל רבעינן פרוטה ,ובההיא

מתבאר איפכא ,עיי״ש בב״ח וט״ז ודו״ק .וע״ע ברא־׳ש
פ״ט דב״ק סי״וז בסוגיית מי הודיעו לבעל חיטין,

דק״ס כבר כתב הרשב״א בשבועות דל״ט דבלי יש בו

ובקוב״ש שם אות קנד ובחי׳ הגרש״ש ב״מ סי״ז בענין

חשיבות ממוז כמו פרוטה .ואיכא שפיר חשיבות ממוז

זה).
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אינו מחייב כלל ,תיקשי טובא מההיא סוגיא.

לשיטתו אמאי לוקה בחבלה שא״ב ש״פ והא

ויש לדחות ,דאה״נ למאי דס״ד דב״ד נזקקין

אכתי בר תשלומין הוא.

לפמש״ם ,והרי דחשבי׳ ליה ממונא ,תו שפיר

ויש

ליישב ,דכיון דאין ב״ד נזקקין לפמש״ם

י.נקטינן דה״נ חשיב ממון לחייב אף בהדיוט אי

הו״ל רשעה שאינה מסורה לב״ד דלית

לאו טעמא דמחילה ,ולוה פריך שפיר עלה

בה דינא דכדי רשעתו ,וכדאיתא לקמן די״ג

דא״ב

ע״ב ,ולהכי אע״ג דמחייב בתשלומין אי״ז
פוטרו ממלקות ודו״קלט .ואכתי צ״ע בזה ,דהא

דא״כ למ״ל קרא בהקדש ,אבל למאי דמסקינן
דאין

ב״ד נוקקין

ומשום

לפמש״ם

חשיבות ממון ,שוב י״ל דה״נ אינו ראוי לחייב
ממון ודו״ק ,וצ״ע בזהלח.

באמת אינו מופקע בעצם מכפיית ב״ד ,רק

שלכתחלה אין נזקקין לזה ,אבל אם התחילו
לדון בשו״פ שוב נזקקין אף לפמש״ם ,כדאיתא

שמח)

ולכאורה

יש להוכיח מסוגיין ,דאי
נימא

דהחובל

בב״מ דנ״ה ,וא״כ אכתי שייך ביה דינא דכדי

בפמש״ם

רשעתו ,וצ״ע[ .מרש״ת].

נמי בר חיובא הוא ורק מטעם מחילה הוא

והא לשיטת הקצוה״ח הנ״ל (ס״ק שמו) כל

אי לאו דחבלה מיקרי לאו הניתן
לתשלומין
*שמט) ובעיקר דינא דחובל בחברו דמשלם

אולם

ואינו לוקה ,משמע להדיא

דמיפטר ,א״כ אמאי בהכאה שא״ב שו״פ לוקה,

כה״ג חשיב בר תשלומין ומיפטר ממלקות ,א״ו
דבפחות

מש״פ

ליכא

חיובא

כלל.

בקצוה״ח גופי׳ ספ״ח סק״ד מבואר איפכא,

בסוגיא דכתובות דל״ב דהוי מדין כדי רשעתו,

שכתב שם לענין מובמ״ק שהודה שגזל כלי

דאע״ג דבעלמא קיי״ל דלוקה ואינו משלם הכא

בפמש״ם ואבד ,או שקבלו לשמירה ואבד,

ריבתה

דחשיב שפיר הודאת חיוב ,כיון דחיובא רמיא

מיפטר ממלקות[ .וכמו שביאר בכתבי הגר״ח

עלי׳ רק שאין ב״ד נזקקין ,והו״ל כמו אלם

ז״ל דבמלקות וממון ליכא דין מסוים דמלקות

ותקיף שהודה בחוב ואין ב״ד יכולין להוציא

פוטר ממון ,אלא דתרי רשעיות לא עבדינן ,וכל

מידו עיי״ש .ומבואר להדיא דנקט דשפיר איכא

דעבדינן לחד מינייהו תו לא עבדינן לאידך].

טובא

ולפ״ז נראה דלאו דחבלה הוי לאו שי״ב מלקות

לח .וע״ע בענין זה בם׳ "זנרון שמואל" סמ״ז סק״ב וכן

מודו כו״ע דלאו משום לתא דממונא אתינן עלה ודו״ק.

בסי׳ מ״ט שם .ומתבאר שם מדברי רבינו דהשו״ט היא
בין בחיובי התורה ובין במלוה שאינה כתובה בתורה.

לט .ועי׳ באחיעזר ח״א סכ״א סק״ז שהזכיר סברא וו.

ולכאו׳ יש מקום לחלק בזה ,ובפרט לענין הלואה די״ל

ובח״ג סי׳ פ׳ כתב בזה עוד בסגנון אחר קצת ,די״ל

דהוי בגדר ממוני־גבך וא״צ להיות "מחייב" ,ועי׳ לעיל

דפמש״ם לא חשיב "רשעה" כלל ודו״ק .ועיי״ש עוד בזה

(ג ).ס״ק קנד ודו״ק.
ולענין חובל בחברו יש לדון ,דלפי׳־מ דהובא לעיל

וכן באפיק״י ח״ב סל״ט .אכן אי נימא דפטורא דחובל

בחברו הוא משום לאו הניתן לתשלומין (עי׳ להלן ס״ק

(ס״ק שמה) מדברי הלח״מ והגר״ח בשי־ הר״מ דאף

שמט) לפי״ו אכתי אינו מיושב ,ועי׳[ .ובל׳ הריטב״א כאן

חוב

ממון

אפי׳

בפמש״ם,

ותיקשי

תורה

בפירוש

לתשלומין,

וממילא

בדלא אפחתיה מכספי׳ כלל איכא תשלומי חבלה ,א״ב

משמע קצת דחידושא דבפירוש ריבתה תורה לתשלומין

מכש״כ דשייך אף בפמש״פ .ואף להחולקים שם היינו

הוי דווקא בש״פ אבל בפחות מכן קיימא אכללא דלוקה

משום דליכא שומת נזק ול״ש לשלומי .אבל ביסוד דינא

ואינו משלם .עייש״ה ודו״קו.
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ומיפסיל לעדות משום רשע ,כיון ובעיקר הלאו

א"ו דהו״ל לאו הניתן לתשלומין( .ועיי״ש

איכא מלקות ורק משום כדי רשעתו הוא דלא

מש׳׳כ ביישוב סוגיא דכתובות דל״ב דמשמע

דחמס

להדיא דהוי מדין כדי רשעתו וכמו בעדים

לקי.

[מלבד

מה

די״ל

דהוי

רשע

זוממיםמא) .ולפי״ז י״ל רכל חובל בחברו חשיב

וכדלהלן].

אולם

ב״אחיעזר" חאה״ע סי׳ כ״א סק״ז וכן

לאו שא״ב מלקות ,ורק בפמש״פ הוי לאו שי״ב

בח״ג סי׳ פ׳ כתב לחדש דחובל בחברו

מלקותמב .אולם באמת לא מסתברא הכי ,דכיון

הוי לאו הניתן לתשלומין ,ודייק כן מלשון

דהלאו דחובל בחברו ישנו גם בפמש״ם הרי

הרמב״ם פ״ה מחובל ומזיק ה״ג וז״ל ,המכה

דאין האיסור משום חסרון ממון ,וממילא לא

את חברו הכאה שא״ב ש״פ לוקה ,שהרי

מסתבר דהוי לאו הניתן

דאין

אין כאן תשלומין כדי שיהי׳ לאו

התשלומין מתקנין הלאו ,ורק גזילה חשיב-לאו

וה

ניתן

מלשונו

לתשלומין

דבדאיכא

שו״פ

עכ״ל.

הו״ל

הניתן לתשלומיןמג.

ומשמע

לאו הניתן

לתשלומין,

ויעויין

בגש״ע להגרע״א חו״מ סל״ד ס״ד

לתשלומין? וכן משמע מהא דלא אישתמיט

שהביא מתשו׳ ב״י דהחובל בחברו

בשום דוכתא דלר״מ דל״ל כדי רשעתו במלקות

נפסל לעדות ,דכיון דבפמש״ם מיפסיל א״כ לא

וממון יהי׳ הדין דחובל בחברו לוקה ומשלם,

מסתבר דבש״ם יהא עדיף לענין זה .וע״ע

מ .אמנם בפט״ז מסנהדרין הי״ב כתב הר״מ וז״ל,
לפיכך כל המכה וכו׳ שא״ב שו׳׳פ לוקה ,אבל אם יש בה
ש״פ הואיל והוא חייב לשלם ממון אין אדם משלם
ולוקה כמו שבארנו בכמה מקומות עכ״ל.
ובס׳ החינוך סוף מ׳ תקצ״ה כתב וז״ל ,והעובר ע״ז והכה
ישראל הכאה גדולה שיתחייב לו עלי׳ תשלומין של
פרוטה או יותר ,אינו מתחייב מלקות .ואומר אני
הוא
חידוש
זה
שראוי לומר דין
שחידשה תורה עכ״ל .ועיי׳־ש במנ״ח שכתב ע״ד,
וא״י מאי חידוש הוא וצע״ק ,עכ״ל .וע״ע ל׳ החינוך סוף
מ׳ מ״ח שב׳ בזה "שהלכה היא שאין אדם מת ומשלם
וכן אין לוקה ומשלם"( .ומכ״ז נראה כשנ״ת להלן בפנים
דיסוד הדין הוא משום כדי רשעתו ,אבל מעתה עקרינהו
רחמנא למלקות לגמרי ואוקמיה אתשלומין .או דנימא
דיסוד דינא דניתן לתשלומ׳ן בעלמא הוי ג״ב מגדר כרי
רשעתו ,עי׳ לעיל ד״ד הע׳ תכז בשם המשך חכמה ,אך
בהה׳־מ פ״ג ממלוה ה״ר וכן בס׳ החינוך מ׳ תר״י —
הובא להלן ס׳׳ק תנה ,ל״מ כן ודו״ק).
מא .ויעויין עוד לעיל ד״ב הע׳ ל״ג דלהריטב״א גם
בעדים זוממין א״צ לטעמא דכדי רשעתו עיי״ש.
[ובפשוטו י״ל דלבתר דאמרי׳ דגזיה״כ מיוחד הוא בהנך
דריבתה תורה לתשלומין ,שוב מפרשי׳ דלאו מתורת כדי
רשעתו הוא ודו״ה .ועי׳ באחיעזר שם וכן בחי׳ הגרש״ש

כתובות סל״ז .אכן בריטב״א הנ״ל למד ד״ז ממתני׳ דלא
השם המביאן וכו׳ ,ותיקשי לעולא דהתם ,וצ״ע],

מב .א״ה ,יעויין תומים ונתיבות ר״ס ל״ד שכתבו דלאו
הניתק לעשה חשיב נמי לאו שיב״מ לענין פסול עדות,
דאי״ז קולא בהלאו והרי אם ביטלו לוקה עיי״ש[ .והוא
חידוש גדול ,ולהדיא אמרו לקמן יג ע״ב דל״ד ללאו
דחסימה ,אלא דיש לתלות ד״ז בפלוגתא דקיימו וביטלו,
יעוי׳ בריטב״א דט״ו סוע״א ,ואכמ״ל] ,ולדבריהם צ״ל
דהא דגזלה חשיב לאו שא״ב מלקות כדאיתא להדיא
בר״מ פ״י מעדות ,היינו משום דלא משכח״ל דילקה
בשום גוונא על לאו זה ,וכה״ג הוי זה גופא גריעותא
בהלאו ,וכמש״ב שם לענין לאו של התראת ספק עיי״ש.
<וכ״נ מד׳ הב״י בתשו׳ דלהלן) .ולפי״ז בחובל בחברו
לכו״ע חשיב לאו שיב״ט.
מג .ויעוי׳ באבן האזל פי״ב ממכירה שכתב לבאר דזהו
גופא כוונת הר״מ הנ״ל ,דהואיל ואין כאן תשלומין
בפמש״פ שוב אין לאו זה ניתן לתשלומין בשום מקום
עיי״ש .וע״ע כעי״ז בהה־־מ פ״ג ממלוה ה״ד עיי״ש .מיהו
כאי יש לדחות ,דהרי התשלומין הן ג״ב משום כופר
האברים ולא משום חסרון ממון ,ושפיר הוי מענין הלאו
ודו״ק .ןוע״ע להלן דט״ז ס״ק תלא בגדר לאו דגניבה,
וצע״הו.
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רכ? ^׳ואל

בתשו׳ מהרי״ט אהע״ז סמ״ג שכנראה ס״ל שם

שוגגין דפטורין ,וגזיה״כ מיוחד הוא בתשלומי

דבאמת בפמש״פ נפסל לעדות אבל בשו״ם לא

החבלה שלא יפטרו מחמת דין המלקות ,אבל

נפסל״י .אולם האמת נראה דמיפסיל ומתרי

בשיראין דליכא הך גזיה״כ שפיר מיפטר עיי״ש.

טעמי ,חרא דהוי עברה שי״ב מלקות ולא מיפטר

(והביאו הקצוה״ח סל״ח) .אולם בפנ״י הנ״ל

רשעתו וכדנקטו

חלק עליו וכתב דמאחר דריבתה תורה חובל

האחרונים בפשטות .ועוד דהוי רשע דחמס

בחברו לתשלומין ,כיון שמשלם ניתק ליה הלאו

וכמש״כ״הב״ח סל״ד בשם "מרדכי הארוך" דגם

דבל יוסיף ולא מקרי חיימ״ל כלל ,ול״ד לחיימ״ל

ממלקות אלא משום

כדי

מזיק ממון חשיב רשע דחמס וכן חובל בחברו

שוגגין ,ע״כ[ .וכ״ה דעת ההפלאה שם כהפנ״י,

עיי״ש ,ונתבאר ד״ז במק״א באורך רכל שחומס

וכן הסכים לדבריו בבית־יעקב שם ריש דל״במה].

את חברו ומזיקו חשיב רשע דחמס אע״ג דלא

ומזה למד האחיעזר כדבריו דלאו דחובל בחברו

עביר לתיאבון ומשום חימוד ממון ואכמ״ל[ .ועי׳

מיקרי לאו הניתן לתשלומין.

בחי׳ רבי שמואל סנהדרין סי״ב] — ליקוט.

**שנ)

והנה

והנה

באמת בעיקר הדין מבואר כן בחי׳

באחיעזר שם (סוף סק״ז) הביא

הרמב״ן שם דל״ה ע״ב( ,יעו״ש בד״ה

תנא דמסייע ליה דחובל בחברו

בע״כ כרבי יוחנן ס״ל) והובא בשטמ״ק שם,

חשיב ניתן לתשלומין ,שכ״כ בפנ״י כתובות

ברם איהו אתי עלה מטעם אחר" ,דלתשלומין

דל״ה לענין אם קרע שיראין בהדי דמחייה,

אוקמיה רחמנא לגמרי ולא למלקות" .וכ״כ שם

דבמהרש״ל שם כתב דאליבא דר״ל דחיימ״ל

עוד בכל מילתא דאית ביה ממון ומלקות באותו

שוגגין פטורים ,ה״נ יפטר מתשלומי השיראין אף

דבר ,ואליבא דעולא דיליף מחובל בחברו לכל

בחבלה שיש בה שו״פ ,וישלם רק את דמי

דוכתא דממונא משלם מילקא לא לקי ,ה״נ יהא

החבלה בלבד ,דנהי דריבתה תורה לתשלומי

הדין כך דלא חשיב תו כחיימ״ל שוגגין ,דעקרי׳

החבלה ואינו לוקה ,מ״מ לגבי השיראין דליכא

רחמנא

למלקות

לגמרי

ואוקמינהו

אממון

הו״ל ככל חיימ״ל שוגגין דפטורין

עיי״ש( .והרא״ה שם צידד שלא כדבריו בפרט

מתשלומין ,דהא סו״ס מעשה החבלה מחייבו

זה ,ואכמ״ל)מי .והיינו דאף דודאי יסוד הדין

מלקות ,רק שבפועל אינו לוקה משום כדי

הוא מקרא דכדי רשעתו ,מ״מ כאן נקבע הדין

רשעתו של הממון ,אבל עכ״פ לא גרע מחיימ״ל

שכל העונש שלו הוא רק התשלומין ולא

מד .עיי״ש דמדמי ליה לגנב וגזלן ,ושוב הקשה
לנפשיה ממש״ב המרדכי דהמרים יד פסול אע״ג דלא

דמיססל לעולם משום מרים יד עכ״פ) .וע״ע בתשו׳ ב״י

והובא לשונו באחיעזר שם שנראה שבא לסתור סברא וו,

לקי דמ״מ רשע מיקרי ,וא״ב נמצא דהאומר לעשות יתר

מדחוינן בגנב וגולן דהניתן־לתשלומין אינו מפקיע שם

מן העושה כשיש בו שו׳־פ .ואפשר רכל דבר שיש לו

רשע דחמס ה״נ אינו מפקיע שם רשע אחרינא עייש״ה.

תשלומי ממון הואיל והתורה פטרתו ממלקות לא מיקרי

מה .אלא דאיהו נקט בזה טעמא אחרינא "דהא ל״ש
הטעם דכיון דאילו אתרו ביה פטור ,דהא הכא אפי׳ בהתרו

לתשלומין עליו לשלם ולא מיקרי רשע ,ע״כ .ומבואר

בי׳ חייב בתשלומין" .וע״ע לעיל דף ב׳ העדה נ״א.

מדבריו חידוש גדול דהניתן־לתשלומין מתקן גם את

מו .ואגב ,מתבאר מדברי הרמב״ן אלו דגדר הגויה״ב
דבפירוש ריבתה תורה חובל בחברו לתשלומין ,היינו

וגם דעצם ההרמה אינה מחייבת בתשלומין ,וצ״ע( .ואינו
מבואר מה דחקו לזה ,ומאי הוי ק״ל ,לימא דאה׳־נ

דווקא בהאי מילתא גופיה ,אבל אם חבל ב׳ חבלות

ריבויא

רשע ,ואע״ם שעדיין לא שילם הממון מאחר שניתן

ההרמת יד ,אע״ג דהשם רשע שבו אינו מתורת מלקות,

בב״א בשני בנ״א ,בא׳ שו׳־פ ובשני פמש״פ ,יהיה הדין
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המלקות ,ול״ה כשאר קלב״מ משני מחייבים

ל״ד לענין רוצח שהתרו בו משום לאו דחבלה,

שעונש א׳ פוטר את חברו ,משא״ב הכא כל

דודאי אין לך חבלה גדולה מזו ,עיי״ש].

עיקר דינו

הוא

בתשלומין

בלבד ,ועקריה

רחמנא למלקות מיניה במקום תשלומין ,אבל

ונראה

רזה תליא במה שנתבאר ,דהנה באמת

מ״מ יסוד הפטור הוא משום כדי רשעתו,

ולר״מ לא יהיה פטור זה ודו״ק.

ונפק״מ

אף דנפטר מתשלומין משום קלב״מ,

מ״מ הרי חייב הוא לצי״ש ,וא״כ י״ל דחשיב

בזה ,דהנה במנ״ח מ׳ מ״ט (ד״ה ואל

שפיר בר תשלומין ולא ילקה ,אלא דלדינא

יקשה) כתב לדבר פשוט ,דהחובל

דכדי רשעתו הא בעינן רשעה המסורה לב״ד,

בחברו בשבת בשגגת שבת והתרו בו למלקות

ולא סגי בחיובא דלצי״ש כדי לפוטרו ממלקות,

על לאו דחבלה ,ילקה משום חובל ,דמתשלומי

אבל

חבלה הא איפטר ליה מחמת שבת ,דחיי״ט

לתשלומין אתינן עלה ,א״ב לענין זה לא בעינן

לפי״ד

האחיעזר

דמשום

לאו

הניתן

שוגגין פטורין מתשלומין ,ושוב חזר דינו

דליהוי מסור לב״ד ,ושפיר יפטר ממלקות כל

להיות כהכאה שא״ב שו״פ דלוקה ,ומהמלקות

ששייך בו תשלומין אף בלצי״ש גרידא .אכן

אינו נפטר מחמת שבת ,דהא קיי״ל דחיי״מ

למאי דנקטינן רכל עיקר יסוד פטורו אינו אלא

שוגגין אינן פטורין ממלקות ,עכ״ד .וכ״כ עוד

משום כדי רשעתו ,א״כ שסיר כתב המנ״ח

במ׳ מ״ח לענין חובל באביו ולא התרו בו

דבכה״ג דאינו חייב בתשלומין כ״א לצי״ש לא

למיתה רק למלקות דלא יוסיף עיי״ש[ .וכן במ׳

יפטר ממלקות ודו״ק[ .מרש״תן.

”דף ט ע״א
שנא)

אלמא

גר תושב נכרי הוא .יעויין

שנזהר בלא קבלה[ .ועוד יש נכרי או עכו״ם

כאן

סתם המוזכר בכל מקום שהוא ב״נ שלא הוחזק

שביארו גדר החילוק בין ב״נ לגר תושב ,דב״נ

ליזהר בז׳ מצוות ,ובזה אמרו דלא מעלין ולא

הוא שנזהר בז׳ מצוות בלא קבלה ,וגר תושב

מורידין] ,את״ד ז״ל.

ברמב״ן

ובריטב״א

הוא שקבל עליו ז׳ מצוות בפני ב״ד של ישראל

ויעויין

בחי׳ מרן רי״ז הלוי במכתבים בסופו

[היינו ג׳ חברים] ,ולפיכך ציותה עליו תורה

מש״כ בזה ,דלענין חיוב מצוות לא

להחיותו ,ורשאי להתיישב בינינו ,מפני שהוא

נתחדש בקבלתו דבר ולא נתוספו עליו שום

מדקדק עליו ביותר ,ועוד משום דדרשי׳ בב״ק

חיובים על כל ב״נ דעלמא ,אלא דענין הקבלה

דל״ח ראה ויתר גוים ראה ז׳ מצוות שנצטוו

היא משום דמבואר ברמב״ם סופ״ח ממלכים

ב״נ ולא קיימום עמד והתירם להם בשעת מ״ת,

דנצטווה משה מפי הגבורה לכוף כל באי עולם

שאין מקבלין עליהן שכר אלא כאינו מצווה

לקבל עליהם ז׳ מצוות ואם לא יקבל יהרג ,וזהו

ועושה ,אבל זה שקבלם ע״ע בב״ד ישראל

דין שנתחדש על אוה״ע עצמם משעת מ״ת

מצווה ועושה הוא ,משא״כ בב״נ דעלמא

ואילך שצריכין קבלה ,וגם שהקבלה צריכה

דלוקה ואינו משלם ,דלענין חבלה אחריתי הדר רינא

דלעיל (ב ):ס״ק פה לענין ב־ עדויות בעדים זוממין

ככה״ת כולה דלוקה ואינו משלם .וכעין דברי הגרי״ז

ודו״ק-.מרש״ת.
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מגדר נזקי ממון אלא תיובא ד״חובל" הוא,

ועיי״ש] — .ליקוט ורש״ת (וע״ע בשיעורי רבי

[ואפי׳ להראשונים דפליגי על הרמב״ם וסברי
דחיוב חבלה ממון הוא ולא קנס ,מ״מ חובל

שמואל גיטין די״ב ס״ק רלא ובקידושין די״ז

ס"ק רכט בכ״ז).

הוא] ,ולהכי שייך למילפי׳ מקנס דל׳ שקלים
שיהא לרבו אפי׳ במעוכב ג״ש אע״ג דאין לו
ממון בעבד ,כיון דמ״מ גופו קנוי לו וקרינן בי׳
אדון .ומעתה בעבד גמור פשיטא דהוי החיוב
מעיקרא לרבו לכו״ע ,וממילא דבחבל בו רבו

אין כאן ■־חוב לעבד כלל ,וכדאמרי׳ התם
דהשתא חבלו בי׳ אחריני וכו׳ ,וכיון דבחבלו

בענין אם מחל הנחבל חבלתו ,ובדין
פחות משו״פ לחשבון
**שמו) עוד כתב בקצוה״ח שם (תכ״ד סק״א)
דה״נ במחילה היכא דמחל
הנחבל חבלתו אין החובל מתחייב מלקות ,כיון
דמעיקרא בר תשלומין הוה ומיניה הוא דקזכי

בו אחריני הוי החיוב מעיקרו לרבו ,ה״נ בחבל
בו רבו לית כאן חיוב כלל[ .ואפי׳ לפי״מ
שצידד הפנ״י בגיטין שם לומר עפ״י שיטת
הרמב״ם דרק לענין נזק דחבלות ילפי׳ מקנס
דל׳ שקלים ,ומשום דגם זה הוא קנס ,אבל שבת

במחילתו .ועפי״ז הקשה בהא דאמרינן
בכתובות דל״ב דההיא דהבא על אחותו לוקה
מיירי כיתומה ומפותה ,ולהכי ל״א בי׳ דאין
לוקה ומשלם כיון דפטור מתשלומין ,והיינו

וריפוי דממונא נינהו הוי שפיר לעבד עצמו

משום דיתומה הכל שלה ומפותה מחלה הכל.

במעוכב ג״ש עיי״ש ,מ״מ בעבד גמור הקנוי

והשתא כיון דאית בה דין נזק אלא שמחלה
א״כ הו״ל ליפטר ממלקות ,וכמו בחובל בעכ״נ

דהא מצד הממונות הריהו של רבו ,ומשום לתא

שלו דזוכה

הרב מיני׳ דעבד וחשיב בר

דחבלת גופו הא חזינן נמי דהאדון שגופו קנוי

תשלומין ,ועיי״ש מש״כ בזה[ .ונראה דעיקר

לו הוא הבעלים על עונשי החבלה ,ודו״ק .ורק

קושייתו היא משום דין בושת ופגם ,דאי מצד

במעוכב ג"ש י״ל דתשלומי שבת וריפוי הם

הקנס הא אינו חל עד שעה העב״ד ,וכיון

לעבד משום שהוא בעל הממון ע״ע ,משא״כ
בעבד גמור — ה .].ודברי הקצוה״ח צ״ע.
ואין להקשות דאם עיקר החיוב הוא לאדון,
א״כ אף במכה עבד של אחרים נימא

שמחלה על זכות התביעה ודין־הקנס תו לא
חייל חוב ממון כלל ורו״ק — ה.].
ויש חולקין עליו גם בזה ,ומדמו לה לדברי
התום׳ דט״ז הנ״ל (ס׳׳ק שד״מ) שכתבו

דילקה בכל גווני ,דהא הו״ל ממון לזה ומלקות

דהיכא דמת הגר ופקע החוב הריהו חוזר

לזה[ ,יעויין בהג׳ "פורת יוסף" בסוגיין שהעיר

להתחייב מלקות כיון דלא בא לידי תשלומין

בזה ,וע״ע לעיל ד״ב סקכ״ב ודו״ק  -ה ,].די״ל

בפועל ,וא״כ ה״נ י״ל במחילה דאינה כפרעון

דלענין לזה ולזה אזלינן בתר המחייב וסיבת

אלא הפקעה בעלמא ,לפי״מ שצידד במחנ״א

החיוב ולא בתר מי שהחיוב חל אליו בפועל,

דמהני מחילה אפי׳ בע״כ דלוה ומשום דלאו

וסו״ס סיבת החיוב היא מצד העבד עצמו,

מטעם הקנאה היא אלא מגדר הפקעה וסילוק,

דמחמתו הוא דשייך כאן תורת תשלומי חבלה,
ולהכי חשיב שפיר ממון ומלקות לחד ,ועיין.
[וכעי״ז קצת נתבאר לעיל ד׳ ע״ב סקר״ד,

וכיון דפקע מיני׳ חוב הממון שפיר י״ל דלוקה.
[יעוי׳ חי׳ הגרש״ש כתובות סל״ז וקוב״ש
כתובות אות צ״ה ,ועוד ,דשו״ט בזה — ה.].

לרבו ליכא סברא לכאורה שיהא החיוב אליו,
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שמז) והנה במחנ״א ס״א מגדלה חקר בהא
דהגוזל פמש״פ אינו חייב

בעין שפיר נדקקין ,וע״ע בש״ך חו״מ סי׳ ו׳
מש״כ לענין כלים פמש״ס ואכמ״לן .ובלא״ה

בהשבון ,אי היינו מטעמא דמחילה ,או דילמא

צ״ל כן כי היכי דלא תיקשי התם מטעם מחילה,

דאף היכא דליכא מחילה — כגון שלא ידעו

א״ו דמיירי בנותר מפרוטה .וכעי״ז כתב

הבעלים מגדלתו דהו״ל יאוש שלא מדעת —

בשעהמ״ש סי׳ ו׳ בההיא דפמש״ם מכמה

אפ״ה אינו חייב בהשבה ,דפחות משוה פרוטה

דברים מצטרפין לחיוב שבועה (שבועות ל״ח),

לאו ממון הוא .ן1אף דודאי בלא מחילה לא דכה

דבע״ב מיירי בנותרו מפרוטה ,דאל״ה הוי
מחילהלו[ .ואפי׳ בדבר בעין דל״ש בי׳ מחילה

בממון וברשותי׳ דבעלים איתי׳ ,מ״מ י״ל

דחיוב השבה ליכא עליה ,דלאו ממונא הוא

להתחייב עליו בהשבה ,ואף בלאו דלא תגדול
מבואר בהה״מ ריש הל׳ גדילה דאינו עובר
בפמש״ם אלא איסורא בעלמא הוא דאית בי׳
כדין ח״ש] .ועיי״ש מש״ב בזהלד.

אלא בעי׳ הקנאה ,מ״מ הא מבואר בר״מ פ״ה
מאישות דבדבר שאין בעה״ב מקפיד עליו
יכולין לזכות בו ונעשה שלולז ,ואכמ״לן.

אכן יש להוכיח דמטעם מחילה גרידא אתינן
עלה ,מהא דהוי בעי למימר התם (ב״מ

ועד״ז יש לחקור בכל מדיק וחובל בפמש״פ,
אי משום מחילה הוא דמיפטר

מדתניא ואשר חטא מן הקודש ישלם לרבות

מתשלומין ,או דנימא דפמש״פ אינו מחייב

פמש״ם להשבון ,לקודש אין להדיוט לא.

כלל ,דאף דודאי שייך חוב בפמש״ם ,מ׳׳מ י״ל

והשתא מאי קושיא ,הא בההיא דב״ד נזקקין

דהמחייב צריך להיות פרוטה וממון ,ובפחות
מכן אינו מחייב כלל ודו״קלה .והא דקיי״ל

בע״כ מיירי דווקא בנותר מפרוטה וכנ״ל ,וא״כ

שפיר איצטריך לרבויי בהקדש דאפי׳ במעל

בב״מ דנ״ה דאין ב״ד נדקקין לפמש״פ ומשמע

מעיקרא בפחות משו״פ נמי מיחייב ,ומאי פריך.

דחיובא מיהא איכא ,מצינו למימר דמיירי

א״ו דבהדיוט נמי אינו אלא מטעם מחילה,

בנותר מחוב של פרוטה .ןא״נ בממון בעין.

ולהכי לא איצטריך לרבויי בהקדש כיון דליכא

מיהו בריטב״א בשטמ״ק שם כתב רעל ממון

מחילה בהקדש .אבל אי נימא דפמש״פ בהדיוט

לד .ועי׳ בחי׳ הרשב״א ב״ק (קה .ר״ה אע׳׳פ) שכתב

בהמחייב ודו״ק — .מרש״ת.
לו .ועי׳ מנ״ח מ׳ מ״ט שחקר לענין חובל בחברו

בתו״ד ,דכל שגזל ש״פ וכו׳ ונשאר מקצתו אע״פ שא״ב

דנ״ה) דב״ד נזקקין אפי׳ לפמש״פ ,ופריך עלה

ש״פ חייב להחזיר ,אבל כשאין שם ש״פ בשעת גזלה

בדאיכא ש״פ ע״י צירוף כמה הכאות אי לוקה או לא

אינו בר השבה ,והיינו דאמרי׳ בפ׳ הזהב וכו׳ אם הוזקקו

עיי״ש .אבל לענין הממון פשיטא לי׳ דחייב ,ולהנתבאר

לש״פ גומרין אף כפחות מש׳׳פ ,משום

דתחלת

יש לדון בזה ,וק״ל.

בעינן

לד .והיינו משום דבכה״ג שאין הבעה״ב מעכב שוב

פרוטה עיי״ש ,ודו״ק.
לה .דזה ודאי מוכח דשייך שיחול חוב אף בפמש״פ,

יכול הקונה לזכות מעצמו כזוכה מן ההפקר ,וכדביאר

הגרש״ש ,ונתבאר בארוכה בחי׳ רבי שמואל קדושין ס״י

דהא קונים בכלי אע״פ שא״ב שו״פ ,ולכמה שיטות

וב״ב סי׳ ה׳ עיי״ש( .אכן מדברי הטור ססי׳ קפ״ט

דין

בעינן

פרוטה

גמר

דין

לא

בעינן סודר־החוזר שמחייב תמורתו ,ובע״כ דמתחייב אף

מתבאר איפכא ,עיי״ש בב״ח וט״ז ודו״ק .וע״ע ברא״ש

בפמש׳־פ ,אבל בהמחייב י״ל דבעינן פרוטה ,ובההיא

פ״ט דב״ק סי״ח בסוגיית מי הודיעו לבעל חיטין,

דק״ם כבר כתב הרשב״א בשבועות דל״ט דכלי יש בו

ובקוב״ש שם אות קנד ובחי׳ הגרש״ש ב״מ סי״ז בענין

חשיבות ממון כמו פרוטה ,ואיכא שפיר חשיבות ממוז

זה).
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אינו מחייב כלל ,היקשי טובא מההיא סוגיא.

לשיטתו אמאי לוקה בחבלה שא״ב ש״פ והא

ויש לדחות ,דאה״נ למאי דס״ד דב״ד נזקקין

אכתי בר תשלומין הוא.

לפמש״ם ,והרי דחשבי׳ ליה ממונא ,תו שפיר

ויש ליישב ,דכיון דאין ב״ד נזקקין לפמש״ם

נקטינן דה׳׳נ חשיב ממון לחייב אף בהדיוט אי
לאו טעמא דמחילה ,ולזה פריך שפיר עלה

הו״ל רשעה שאינה מסורה לב״ד דלית

דא״ב למ״ל קרא בהקדש ,אבל למאי דמסקינן

דאין
חשיבות ממון ,שוב י״ל דה״נ אינו ראוי לחייב
ממון ודו״ק ,וצ״ע בזהלח.
ב״ד נזקקין לפמש״פ ומשום

דא״ב

בה דינא דכדי רשעתו ,וכדאיתא לקמן די״ג
ע״ב ,ולהכי אע״ג דמחייב בתשלומין אי״ז
פוטרו ממלקות ודו״קלט .ואכתי צ״ע בזה ,דהא

באמת אינו מופקע בעצם מכפיית ב״ד ,רק
שלכתחלה אין נזקקין לזה ,אבל אם התחילו
לדון בשו״פ שוב נזקקין אף לפמש״פ ,כדאיתא

שמח) ולכאורה יש להוכיח מסוגיין ,דאי
נימא דהחובל בפמש״פ

בב״מ דנ״ה ,וא״כ אכתי שייך ביה דינא דכדי

רשעתו ,וצ״ע[ .מרש״ת].

נמי בר חיובא הוא ורק מטעם מחילה הוא
דמיפטר ,א״כ אמאי בהכאה שא״ב שו״פ לוקה,
והא לשיטת הקצוה״ח הנ״ל (ס״ק שמו) כל
כה״ג חשיב בר תשלומין ומיפטר ממלקות ,א״ו

אי לאו דדזבלה מיקרי לאו הניתן
לתשלומין
*שמט) ובעיקר דינא דחובל בחברו דמשלם
ואינו לוקה ,משמע להדיא

דבפחות מש״פ ליכא חיובא כלל .אולם
בקצוה״ח גופי׳ ספ״ח סק״ד מבואר איפכא,
שכתב שם לענין מובמ״ק שהודה שגזל כלי
בפמש״ם ואבד ,או שקבלו לשמירה ואבד,
דחשיב שפיר הודאת חיוב ,כיון דחיובא רמיא

ריבתה תורה בפירוש לתשלומין ,וממילא
מיפטר ממלקות[ .וכמו שביאר בכתבי הגר״ח

עלי׳ רק שאין ב״ד נזקקין ,והו״ל כמו אלם

ז״ל דבמלקות וממון ליכא דין מסוים דמלקות

ותקיף שהודה בחוב ואין ב״ד יכולין להוציא

פוטר ממון ,אלא דתרי רשעיות לא עבדינן ,וכל

מידו עיי״ש .ומבואר להדיא דנקט דשפיר איכא

דעבדינן לחד מינייהו תו לא עבדינן לאידך].

טובא

ולפ״ז נראה דלאו דחבלה הוי לאו שי״ב מלקות

לח .וע״ע בענין זה בס׳ "זכרון שמואל" סמ״ז סק״ב וכן

מודו כו״ע דלאו משום לתא דממונא אתינן עלה ודו״ק.

חוב ממון אפי׳

בפמש״ם ,ותיקשי

בסוגיא דכתובות דל״ב דהוי מדין כדי רשעתו,

דאע״ג דבעלמא קיי״ל דלוקה ואינו משלם הכא

בסי׳ מ״ט שם .ומתבאר שם מדברי רבינו דהשו״ט היא

בין בחיובי התורה ובין במלוה שאינה כתובה בתורה.

לט .ועי׳ באחיעזר ח״א סכ״א סק״ז שהזכיר סברא זו.

ולכאו׳ יש מקום לחלק בזה ,ובפרט לעבין הלואה די״ל

ובח״ג סי׳ פ׳ כתב בזה עוד בסגנון אחר קצת ,די״ל

דהוי בגדר ממוני־גבך וא״צ להיות "מחייב" ,ועי׳ לעיל

דפמש״פ לא חשיב "רשעה" כלל ודו״ק .ועיי״ש עוד בזה

(ג ).ס״ק קנד ודו״ק.

וכן באפיק״י ח״ב סל״ט .אכן אי נימא דפטורא דחובל

ולענין חובל בחברו יש לדון ,דלפי״מ דהובא לעיל

בחברו הוא משום לאו הניתן לתשלומין (עי׳ להלן ס״ק

(ס״ק שמה) מדברי הלח״מ והגר״ח בשי׳ הר״מ דאף

שמט) לפי״ז אכתי אינו מיושב ,ועי׳[ .ובל׳ הריטב״א כאן

בדלא אפחתיה מכספי׳ כלל איכא תשלומי חבלה ,א״כ

משמע קצת דחידושא דבפירוש ריבתה תורה לתשלומין

מכש״כ דשייך אף בפמש״ם .ואף להחולקים שם היינו

הוי דווקא בש״פ אבל בפחות מכן קיימא אכללא דלוקה

משום דליכא שומת נזק ול״ש לשלומי .אבל ביסוד דינא

ואינו משלם .עייש״ה ודו״הו.
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שנט

ומיפסיל לעדות משום רשע ,כיון דבעיקר הלאו

א״ו דהו״ל לאו הניתן לתשלרמין( .ועיי״ש

איכא מלקות ורק משום כדי רשעתו הוא דלא
לקי[ .מלבד מה די״ל דהוי רשע דחמס

מש״כ ביישוב סוגיא דכתובות דל״ב דמשמע
להדיא דהוי מדין כדי רשעתו וכמו בעדים

וכדלהלן].

זוממיםמא) .ולפי״ז י״ל דכל חובל בחברו חשיב

אולם ב״אחיעזר" חאה״ע סי׳ כ״א סק״ז וכן
בח״ג סי׳ פ׳ כתב לחדש דחובל בחברו

לאו שא״ב מלקות ,ורק בפמש״פ הוי לאו שי״ב

מלקותמב .אולם באמת לא מסתברא הכי ,דכיון'

הוי לאו הניתן לתשלומין ,ודייק כן מלשון

דהלאו דחובל בחברו ישנו גם בפמש״פ הרי

הרמב״ם פ״ה מחובל ומזיק ה״ג וז״ל ,המכה

דאין האיסור משום חסרון ממון ,וממילא לא

את חברו הכאה שא״ב ש״פ לוקה ,שהרי

מסתבר דהוי לאו הניתן לתשלומין ,דאין

אין כאן תשלומין כדי שיהי׳ לאו

התשלומין מתקנין הלאו ,ורק גזילה חשיב לאו

זה

ניתן

לתשלומין עכ״ל .ומשמע

הניתן לתשלומיןמג.

מלשונו דבדאיכא שו״פ הו״ל לאו הניתן
לתשלומין? וכן משמע מהא דלא אישתמיט

ויעויין בגש״ע להגרע״א חו״מ סל״ד ס״ד
שהביא מתשו׳ ב״י דהחובל בחברו

בשום דוכתא דלר״מ דל״ל כדי רשעתו במלקות

נפסל לעדות ,דכיון דבפמש״ם מיפסיל א״כ לא

וממון יהי׳ הדין דחובל בחברו לוקה ומשלם,

מסתבר דבש״ם יהא עדיף לענין זה .וע״ע

מ .אמנם בפט״ז מסנהדרין הי״ב כתב הר״מ וז״ל,

כתובות סל״ז .אכן בריטב״א הנ״ל למד ד״ז ממתני׳ דלא

לפיכך כל המכה וכו׳ שא״ב שו״פ לוקה ,אבל אם יש בה

השם המביאן וכו׳ ,ותיקשי לעולא דהתם ,וצ״ע],

ולוקה כמו שבארנו בכמה מקומות עכ״ל.

מב .א״ה ,יעויין תומים ונתיבות ר״ס ל׳־ד שכתבו דלאו

ש״פ הואיל והוא חייב לשלם ממון אין אדם משלם

ובס׳ החינוך סוף מ׳ תקצ״ה כתב וז״ל ,והעובר ע״ז והכה

הניתק לעשה חשיב נמי לאו שיב׳־מ לענין פסול עדות,

ישראל הכאה גדולה שיתחייב לו עלי' תשלומין של

דאי״ז קולא בהלאו והרי אב ביטלו לוקה עיי״ש[ .והוא

פרוטה או יותר ,אינו מתחייב מלקות .ואומר אני

חידוש גדול ,ולהדיא אמרו לקמן יג ע״ב דל״ד ללאו

הוא

דחסימה ,אלא דיש לתלות ד״ז בפלוגתא דקיימו וביטלו,

שחידשה תורה עכ״ל .ועיי״ש במנ״דו שכתב ע״ז,

יעוי׳ בריטב״א דט״ו סוע״א ,ואכמ״לן ,ולדבריהם צ״ל

וא״י מאי חידוש הוא וצע״ק ,עכ״ל .וע״ע ל׳ החינוך סוף

דהא דגזלה חשיב לאו שא״ב מלקות כדאיתא להדיא

מ׳ מ״ח שב־ בזה "שהלכה היא שאין אדם מת ומשלם

בר״מ פ״י מעדות ,היינו משום דלא משכח״ל דילקה

שראוי

לומר

דין

זה

חידוש

וכן אין לוקה ומשלם"( .ומכ״ז נראה כשנ״ת להלן בפנים

בשום גוונא על לאו זה ,וכה״ג הוי זה גופא גריעותא

דיסוד הדין הוא משום כדי רשעתו ,אבל מעתה עקרינהו

בהלאו ,וכמש״ב שם לענין לאו של התראת ספק עיי״ש.

רחמנא למלקות לגמרי ואוקמיה אתשלומין .או דנימא

(וכ״נ מד׳ הב־׳י כתשו׳ דלהלן) .ולפי״ז בחובל בחברו

דיסוד דינא דניתן לתשלומ׳ן בעלמא הוי ג״כ מגדר כדי

לכו״ע חשיב לאו שיב״מ.

רשעתו ,עי׳ לעיל ד״ד הע׳ תכז בשם המשך חכמה ,אך

מג .ויעוי׳ באבן האזל פי״ב ממכירה שכתב לבאר דזהו

בהה״מ פ״ג ממלוה ה״ד וכן בס׳ החינוך מ׳ תר״י —

גופא כוונת הר״מ הנ״ל ,דהואיל ואין כאן תשלומין

הובא להלן ס״ק תנה ,ל״מ כן ודו״ק).

בפמש״ס שוב אין לאו זה ניתן לתשלומין בשום מקום

מא .ויעויין עוד לעיל ד״ב הע׳ ל״ג דלהריטב״א גם

עיי״ש .וע״ע כעי״ז בהה׳־מ פ״ג ממלוה ה״ד עיי״ש .מיהו

עיי״ש.

כאן יש לדחות ,דהרי התשלומין הן ג״כ משום כופר

בעדים

זוממין

א״צ

לטעמא

דכדי

רשעתו

(ובפשוטו י״ל דלבתר דאמרי׳ דגזיה״ב מיוחד הוא בהנך

האברים ולא משום חסרון ממון ,ושפיר הוי מענין הלאו

דריבתה תורה לתשלומין ,שוב מפרשי׳ דלאו מתורת כדי

ודו״ק[ .יע״ע להלן דט״ז ס״ק תלא בגדר לאו דגניבה,

רשעתו הוא ודו״ה .ועי׳ באחיעזר שם וכו בחי׳ הגרש״ש

וצע״קו.

שם
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בתשר׳ מהרי״ט אהע״ז סמ״ג שכנראה ס״ל שם
דבאמת בפמש״פ נפסל לעדות אבל בשו״פ לא
נפסלמד .אולם האמת נראה דמיפסיל ומתרי
טעמי ,חרא דהוי עברה שי״ב מלקות ולא מיפטר
ממלקות אלא משום כדי רשעתו וכדנקטו

שוגגין דפטורין ,וגזיה״כ מיוחד הוא בתשלומי
החבלה שלא יפטרו מחמת דין המלקות ,אבל
בשיראין דליכא הך גזיה״כ שפיר מיפטר עיי״ש.
(והביאו הקצוה״ח סל״ח) .אולם בפנ״י הנ״ל
חלק עליו וכתב דמאחר דריבתה תורה חובל

האחרונים בפשטות .ועוד דהוי רשע דחמס

בחברו לתשלומין ,כיון שמשלם ניתק ליה הלאו

וכמש״כ הב״ח סל״ד בשם "מרדכי הארוך" דגם
מזיק ממון חשיב רשע דחמס וכן חובל בחברו

דבל יוסיף ולא מקרי חיימ״ל כלל ,ול״ד לחיימ״ל

עיי״ש ,ונתבאר ד״ז במק״א באורך רכל שחומס
את חברו ומזיקו חשיב רשע דחמס אע״ג דלא
עביר לתיאבון ומשום חימוד ממון ואכמ״ל[ .ועי,

בחי׳ רבי שמואל סנהדרין סי״ב] — ליקוט.
**שג) והנה באחיעזר שם (סוף סק״ז) הביא
תנא דמסייע ליה דחובל בחברו

שוגגין ,ע״כ[ .וכ״ה דעת ההפלאה שם כהפנ״י,
וכן הסכים לדבריו בבית־יעקב שם ריש דל״במה].
ומזה למד האחיעזר כדבריו דלאו דחובל בחברו
מיקרי לאו הניתן לתשלומין.
והנה באמת בעיקר הדין מבואר כן בחי׳
הרמב״ן שם דל״ה ע"ב( ,יעו״ש בד״ה

בע״כ כרבי יוחנן ס״ל) והובא בשטמ״ק שם,
ברם איהו אתי עלה מטעם אחר" ,דלתשלומין

חשיב ניתן לתשלומין ,שכ״כ בפנ״י כתובות
דל״ה לענין אם קרע שיראין בהדי דמחייה,
דבמהרש״ל שם כתב דאליבא דר״ל דחיימ״ל
שוגגין פטורים ,ה״נ יפטר מתשלומי השיראין אף
בחבלה שיש בה שו״ס ,וישלם רק את דמי
החבלה בלבד ,דנהי דריבתה תורה לתשלומי
החבלה ואינו לוקה ,מ״מ לגבי השיראין דליכא
ריבויא הו״ל ככל חיימ״ל שוגגין דפטורין
מתשלומין ,דהא סו״ס מעשה החבלה מחייבו
מלקות ,רק שבפועל אינו לוקה משום כדי
רשעתו של הממון ,אבל עכ״פ לא גרע מחיימ״ל

שכל העונש שלו הוא רק התשלומין ולא

מד .עיי״ש דמדמי ליה לגנב וגזלן ,ושוב הקשה
לנפשיה ממש״ב המרדכי דהמרים יד פסול אע״ג דלא
לקי דמ׳־מ רשע מיקרי ,וא״ב נמצא דהאומר לעשות יתר
מן העושה כשיש בו שו״פ .ואפשר דבל דבר שיש לו
תשלומי ממון הואיל והתורה פטרתו ממלקות לא מיקרי
רשע ,ואע״פ שעדיין לא שילם הממון מאחר שניתן
לתשלומין עליו לשלם ולא מיקרי רשע ,ע״כ .ומבואר
מדבריו חידוש גדול דהניתן־לתשלומין מתקן גם את
ההרמת יד ,אע״ג דהשם רשע שבו אינו מתורת מלקות,
וגם דעצם ההרמה אינה מחייבת בתשלומין ,וצ״ע( .ואינו
מבואר מה דחקו לזה ,ומאי הוי ק״ל ,לימא דאה״נ

דמיפסל לעולם משום מרים יד עכ״פ) .וע״ע בתשו׳ ב״י
והובא לשונו באחיעזר שם שנראה שבא לסתור סברא זו,
מדחזינן בגנב וגזלן דהניתן־לתשלומין אינו מפקיע שם
רשע דחמם ה״נ אינו מפקיע שם רשע אחרינא עייש״ה,
מה .אלא דאיהו נקט בזה טעמא אחרינא "דהא ל״ש
הטעם דכיון דאילו אתרו ביה פטור ,דהא הכא אפי׳ בהתרו
בי׳ חייב בתשלומין" .וע״ע לעיל דף ב׳ הערה נ״א.
מו .ואגב ,מתבאר מדברי הרמב״ן אלו דגדר הגזיה״ב
דבפירוש ריבתה תורה חובל בחברו לתשלומין ,היינו
דווקא בהאי מילתא גופיה ,אבל אם חבל ב׳ חבלות
בב״א בשני בנ״א ,בא׳ שו״ס ובשני פמש״פ ,יהיה הדין

אוקמיה רחמנא לגמרי ולא למלקות" .וכ״כ שם
עוד בכל מילתא דאית ביה ממון ומלקות באותו

דבר ,ואליבא דעולא דיליף מחובל בחברו לכל
דוכתא דממונא משלם מילקא לא לקי ,ה״נ יהא
הדין כך דלא חשיב תו כחיימ״ל שוגגין ,דעקרי׳

רחמנא למלקות לגמרי ואוקמינהו אממון
עיי״ש( .והרא״ה שם צידד שלא כדבריו בפרט
זה ,ואכמ״ל)מו .והיינו דאף דודאי יסוד הדין
הוא מקרא דכדי רשעתו ,מ״מ כאן נקבע הדין
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המלקות ,ול״ה כשאר קלב״מ משני מחייבים

שעונש א׳ פוטר את חברו ,משא״ב הכא כל
עיקר דינו הוא בתשלומין בלבד ,ועקריה
רחמנא למלקות מיניה במקום תשלומין ,אבל
מ״מ יסוד הפטור הוא משום כדי רשעתו,
ולר״מ לא יהיה פטור זה ודו״ק.

שסא

ל״ד לענין רוצח שהתרו בו משום לאו דחבלה,
דודאי אין לך חבלה גדולה מזו ,עיי״ש].

ונראה רזה תליא במה שנתבאר ,דהנה באמת
אף דנפטר מתשלומין משום קלב״מ,

מ״מ הרי חייב הוא לצי״ש ,וא״כ י״ל דחשיב
שפיר בר תשלומין ולא ילקה ,אלא דלדינא

תפק״מ בזה ,דהנה במנ״ח מ׳ מ״ט (ר״ה ואל
יקשה) כתב לדבר פשוט ,דהחובל

דכדי רשעתו הא בעינן רשעה המסורה לב״ד,

בחברו בשבת בשגגת שבת והתרו בו למלקות

ולא סגי בחיובא דלצי״ש כדי לפוטרו ממלקות,

על לאו דחבלה ,ילקה משום חובל ,דמתשלומי

אבל לפי״ד האחיעזר דמשום לאו הניתן

חבלה הא איפטר ליה מחמת שבת ,דחיי״מ

לתשלומין אתינן עלה ,א״כ לענין זה לא בעינן

שוגגין פטוריץ מתשלומין ,ושוב חזר דינו

דליהוי מסור לב״ד ,ושפיר יפטר ממלקות כל

להיות כהכאה שא״ב שו״פ דלוקה ,ומהמלקות
אינו נפטר מחמת שבת ,דהא קיי״ל דחיי״ט
שוגגין אינן פטורין ממלקות ,עכ״ד .וכ״ב עוד

ששייך בו תשלומין אף בלצי״ש גרידא .אכן
למאי דנקטינן רכל עיקר יסוד פטורו אינו אלא

במ׳ מ״ח לענין חובל באביו ולא התרו בו
למיתה רק למלקות דלא יוסיף עיי״ש[ .וכן במ׳

דף

משום כדי רשעתו ,א״כ שפיר כתב המנ״ח
דבכה״ג דאינו חייב בתשלומין כ״א לצי״ש לא

יפטר ממלקות ודו״ק[ .מרש״ת].

ע״א

גר תושב נכרי הוא .יעויין

שנזהר בלא קבלה[ .ועוד יש נכרי או עכו״ם

כאן

סתם המוזכר בכל מקום שהוא ב״נ שלא הוחזק

שביארו גדר החילוק בין ב״נ לגר תושב ,דב״נ

ליזהר בז׳ מצוות ,ובזה אמרו דלא מעלין ולא
מורידין] ,את״ד ז״ל.

הוא שקבל עליו ז׳ מצוות בפני ב״ד של ישראל
[היינו ג׳ חברים] ,ולפיכך ציותה עליו תורה

ויעויץ בחי׳ מרן רי״ז הלוי במכתבים בסופו
מש״כ בזה ,דלענין חיוב מצוות לא

להחיותו ,ורשאי להתיישב בינינו ,מפני שהוא

נתחדש בקבלתו דבר ולא נתוספו עליו שום

מדקדק עליו ביותר ,ועוד משום דדרשי׳ בב״ק

חיובים על כל ב״נ דעלמא ,אלא דענין הקבלה

דל״ח ראה ויתר גוים ראה ז׳ מצוות שנצטוו
ב״נ ולא קיימום עמד והתירם להם בשעת מ״ת,
שאין מקבלין עליהן שכר אלא כאינו מצווה
ועושה ,אבל זה שקבלם ע״ע בב״ד ישראל

היא משום דמבואר ברמב״ם סופ״ח ממלכים
דנצטווה משה מפי הגבורה לכוף כל באי עולם
לקבל עליהם ז׳ מצוות ואם לא יקבל יהרג ,וזהו
דין שנתחדש על אוה״ע עצמם משעת מ״ת

מצווה ועושה הוא ,משא״ב בב״נ דעלמא

ואילך שצריכין קבלה ,וגם שהקבלה צריכה

דלוקה ואינו משלם ,דלענין חבלה אחריתי הדר דינא

דלעיל (ב ):ס״ק פה לענין ב׳ עדויות בעדים זוממין

ככה״ת כולה דלוקה ואינו משלם ,וכעיז דברי הגרי״ז

ודו״ק-.מרש״ת.

שנא) אלמא

ברמב״ן

ובריטב״א

הוא שנזהר בז׳ מצוות בלא קבלה ,וגר תושב

שלחן

הלכות יסודי התורה פ־ה

משנזנ\שרוו שלגו סוא קיר חו מדקאמר קו׳־טא
דרוהזא ׳ משמע ;&הוא יבש לאוסר ־ר״ת לכחוכס״ח
כריו של עפציזש׳ לפי שהוא ־לעילם ־לח עכ״ל •
הלי מכואל ראיכא ריר דלעולם היא לחה ,אם כן
כגמ׳ דאוקיס כריו לחה היינו בדיו של עפצים דלעיל׳
היא לחה ומשוס הכי קאמיו יכנן דצ׳־יך לאהדורי
אגמי •ואם לא ימצא נמי ימתין עד למחר וליכא
מששא ־רמתייבש משום רלעולם היא לחה וליכא
,חציצה וגס לרבי יוסי אתי שפיר אלו דבריו הנעימים
נר״ו שיחיה לפד־אמן:
שראיתי להיב המאירי ז״ל־ שסשכת'וז״ל
וגרו^המחכרים פירשו עצמו ;של דבר

אלא

<<פני שאסור לעמוד כפני השם ערום ואף סוניא*
מוכחת כדבריהם במה שא0ד היינו'טעמאריבנן
דקא סכרי אסור לעמוד וסו* ושנדחית ההוגייא
הראשונה שאם מפני מחיקת השם מה ענין לגמי
והיי אם מהודק חוצן ואם אינו מהודק אינו מועיל
ומכל מקום וכו׳ אלא מצד שאגו צריכים לפרשה
אבל כל כניסת מים מוחקת מכל מקום הואיל
ואינו נמחק  -לאלתר דיו מחיחיל להתייבש מעטי ואפ'
שלא תמחק ׳ומפל ־מקום ־הואיל ויש בה לחית אינו
חויצץ וכו׳ עיין שם באורן • ־ ולפרס ■מאי דכתיבנא
רעליכרחק’ צריך לאוקומי סוגיין בדיו דהיאלחה
לעולם *קשה איך כתב הואיל ואינו נמחק לאלתר
הריו מתחיל לאחייכש וכל דהא ־לפי החמור אינו
מתייבש צלל ולעולם היא לשה ולפירושו הדדא קושיק
לדוכאין • אכן צריך לומר דמה שכתב הי'המאית
ה״ל דיו מתחיל וכו' אינו על דיו גופיה דמתייכש
אלא על המים הנכנסין כדיו הוא דמתחיל להתייבש
הלחית המים ולא על הדיו הוא דב' כן הי׳ ז״ל •
ועוד י״ל וק״ל •:
היית עוד להרס אמי יוסף ז״ל שכתב
HI
ועוד דאף לפי דבריו דלא איירי ב׳שמעחין
אלא כדיו יבשה הבל בדיו לחה אסור דהוי מוחק
ממש ולכן נשתפקו דוד ואחיתופל אף נס זאח לא
הכנתי דבריו כלל אין חלוי בזה ספק דוד ואחיתופל
דהא התם היה אפשר שיכתוב ויחייבש ואין ספק
שהדברים הללו פלט ן הקולמוס יע״ש ־ ולענ״ד נר*
ליישב דהתם נמי לא הוה אפשי שיכהוב ויתייבש
ונו' דהא מאי דביני וכיני היה עולה מכול המים
ומשטף את כל העולם ו&ה שבחכי את כשם היו
היה כמהייית כדי שלא יעלו החים וא״ב אין אפ׳
שבמהירות כזאת יתייבש הדיו :
 nVWniתו להרב ז״ל שם שהביא ישוב אחר
משם הרב פרי הארץ ד״ל לעובדא
רדוד וז״ל נם מה שחילק כחירק הל רהיכא ימתחו/
לא היה בדעתו ולבסוף נעשה הדבר ההוא דאז
אמיינן גרמא הוא ומוחי אבל כשחחילת מעשהו
קיה על דעת מה שנעשה לכקוף דאז אהוד אפילו
רמי גימא וכו' גם זה כעיני איבו נכון ומן הש״ס
מיי חיוכקיק ראם איתא להן חילוקא כשרמי הש״ס
כהאי
דיכ' ’יהי איי'יוסי ודרבנן אדרככן הו״ל
•  -חילוקא וכו׳ ע״ב :
■ :
 *1אתרי המח״ד לא זכיתי להבק דבריו
קיט מצי הש״ס לשנויי הכי והרי גדם־
כיטי דמתני נמי הוירומיא רגרס מחקדנוכילה
’°ה שסייר הא הכלים חדשים לא ׳נתכוון בדי

ה

לקק

המלך

שיתבקעו ויכבה .הדליקה רק כל טנתו אינו אלא
:לעשות מחיצה והכבוי באה ממילא והכי דייק
־לישנא דמתני׳-ועושק מחיצה בכל הכלים כין מלאים
ובין ריקנים בשביל שלא חעבור הדליקה הרי דכל
כוכתי אינו אלא בדי שלא תעכור הדלקה וכן כחב
לחרייא השה״ג ר״פ ד׳ מיתית וזה לשונו .וגרס מחק
בלא מתכוין וכו' שרי ליה לירד וליטכול ראינו אלא
על ידי גיס דממילא המים מוחקים את השם והוי
דומיא דחינץ בפני הדלקה כשבת בכלים מלאים מיס
וט׳ טון שאינו  .מטין לכבוי אלא מטין לחצוץ בפני
הדלקה והכיבוי באה על ידי גרם שרי עד כאן לשוכו
הרי לך דטכילה וטבוי שוק הם רבתרוייהו אינו
מטין לכך ולהבי הוא ישרי ואם כן היכי מצי לשנויי
הגמרא כחילוק הרב פרי הארץ מאחר דגם כדלקה
לא עשהו כתחילה לבטי ודו״ק >:

הלכות דעות פ״ו
עינה אויזס הרב כדי ללמדן תורה
ה״י אכל
וט׳ הרי זה מיתר ־ הנה האי
חילוקא ראסכיא ניהלן דבינו ז״ל דכשהוא ללמדו תויה
מיתד לענות אותם ולהקניטן וט׳ נראה דסמוטת
שלו הוא מרין גלית דחנן במכות ד״ח ע״א אבא שאול
אומר מה חטבת עצים רשות אף כל רשות יצא האב
המכה את בנו והדב־הרודה אח תלמידו וט׳ ופסקו
הימב״ם בפ״ה מהלכות רוצח הלכה ה׳ והלכה ו'
הבן שהיג את אביו וכו' וכן האב שהרג את בנו
גולה על ידו .בד״א כשהינו שלא כשעת לימוד וט'
אבל אם יקר בנו כרי ללמדו חורה וכו' פטור וכן
הרב המכה את תלמידו וכו' שהרי הרגו כשעת עשיית
המצות עד כאן • הרי דכשהוא ללמדו קורה ומצות אין
האב נענש ולא היב בשביל הכאת והריגת הבן והתלמי'
וסובר רכיני רה״ה לגגי יתום דאע״ג דאית ביה לאו
רלאתעטןאפי'הכי כשהואללמדוקורק מות,לעטתו:
נראה דיש ללמוד מרין זה גם לענק מכה
לבנו הגדול דאמיינן כמ״קדי״ז ע״א
אמתא דרבי חזייא להכוא גברת דהוה מחי לבנו
הצדול ואמרה ליהוי ההוא גכי־א כשמחא דקעבי־ משום
לפני עור לא תתן מכשול ופיש״י ז׳ל דכיון דגרול הוא
שמא תבעט באביו וקוק ליה היהו מכשילו עיק שם
רלא אמרו דעוכר אלפני עור לא חתן מכשול אלא
רוקא כשמכה אותו במילי דכדי שרואה כנו עושה איזס
דכרים שלא כרצונו אכל אינו טגע לענק התורה והמצות
אבל אם מכהו <ל קיום התורה והמצות לא קעבר
אלפס עור שה־־י אפילו לענין מיתה וגלות אמרינן
יצא האב המכה את בנו רפטור כנז׳ וסם בד״ח ע׳ב
אהארתנן האב גולה-על ירי הבן ופריך כגמ׳ וחאמית
יצא האב המכה את בנו דגמיר והאמרת אע״ג
דגמיר מצוה קעביר כשולייא דנגרי שולייא
רנגרי חיויזא היא דלמדיה דנמיר אוממחא אחריתי
עד כאן ׳ וכמו שחילק הרמב״ם כהלטח רוצח ככז'
ואפילו גכי יחים עינינו הרואית שמחיר יבינו ז״ל
לרדותו ולהכותו פמילי רשמיה ואין לחוש לעינויים
ואם כן הרט־ מבואר דגם לגבי כן ליכא לפני עור
לא קקן מכשול אלא כשמכהו במילי דעלמא:
מן הכחי׳י־חס אני צמה^&ראתה עיני כספר
הנדפס מחרש ממש הכי קרא שמו שני אליהו
ז״ל

ולעגו

עזרא ,יוסף בן חיים משה עמוד מס  6הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

• שלחן

המלך

הלכות •דעות פ־ו

זיל כדף נין ע״ג שעלה ונסתפק .אם הרב יכול
להכות לתלמידו הגדול או לא ושקיל ונוריקרבלל
והשיב הלא אמרו אלא רוקא .אב המכה את בלו
משום דגם ביה והבן מחחעא אצל האב אבל רב
לתלמיד שרי וליכא משום לפני עור לא תתן מכשול
והכריחו היב ז״ל ממהשכית דין מכין ועונשין עיין
״שם שכת׳ בסו״ר ולא מצאתי גילוי בספרי׳ •בזה כעת:
נשיקת חח׳ כפו' רגליו תמהני על ¥דאין•
לא פשע ספקו ממשנה ערוכה דמכות
הנ״ז מה חטיכת עני ס רשות יצא האב המכה את בנו
והרב י הרודה את תלמידו ופסקו רבינו בפ״ה מהל'
רוצח כנז'\דש״מ .רבן ותלמיד רק אחד להם ובמילי
רשמייא מותר כשניהם ובמילי רעלעא אסור
כשניהם ־דכמו־ שק משמע מהא דפסק בפי־קין
דללמדו■ תורה *מותר להכותו אפולו .ליתום ומינה
יש להשיב גם לענק לפני עור ולחלק כין שולייא דנגרי
ללימור התודהואיך הרב ז״ל :הלן ־ להכיא עצות
מרחוק והיכי כתב שלא מצא גילוי בספרים ־ ומפרשת
העיבור הנך יואה־שאק מקום לספקו של" הרב ז״ל •
זכי תאוה נפשך לחלק גם בזה בק• תלמיד גדול לקטן
הו״ל להרב ז״ל ־להביא המשכה רמכוק הכז' ומ״ש
הרמב״-ם ולחלק כק תלמיד לחלמיד סוף דבר דרכיי
־ .
,הרב !״ל נפלאוממט:
.׳ נ
( אה״ן יכי״א ס״ט אכן מדברי הריטב״א בחירו' למ״ק
■ ופסקי קום' שס נראה דאק לחלק ככך ע״ש
ועיין לעט״ר מק זקני רב ספרא מע' הרב המובהק.
רבי חייא רבה זצוק״ל בספרו הבהיר צפיחית בדבש
בס' ג״ן דקמ״ה ולחסנא דכי נשיאה סע' .הרב המו׳
צרור המר דורי גדול הנאמר באברהם כרו כגן׳ הכחמר
למראה ס“א כדקכ־י׳ג ולעט״ר ח״ק לישראל מו״ה חיים
ומלך נר״ו בס* נוה צדק בדרוש יוד .להספד אשר דרש
אותו על הרב המחבר הנז׳ ז״ל ולה׳ בריס דרבינא .
בס׳ שמע הכראם כסי'ל״ו ועיין למוהי״י נאג׳אר
ז״ל בלמודי ה׳ דל״ג ע״ג . ):
־בזה־ ראיתי לסיב תנא דאוריייתא.
 ,במוהר״י אזולאי ז״ל כס' הכ״מ מראית
העק בדמ״ז ע״ב שכתב עמ׳ש בסנהדרין ר׳־ ע ע׳׳ב
דברי למואל מלך משא אשי יסדתו אמו אמריק משום
רשב״י מלמד שבפאתי על העמוד ואמר לו וכו' כתב.
הרב וז-״ל אפשר דאמר מלמד דכאי ללמד דק דהנם
דאמהיצן דהמכה לבנו הגדול תייכ כרוי וכו' אי כמי
הכא מיידי דכפאתו על העמוד כתי שרוצה להכותו
.ולא הכהו זכו' ע" כ ־ וח׳ם אני לא ידעתי שכ׳ול דברי
הרב ז״ל דהרי יש״י ז״ל שם פי' ז;״ל*מלמד שכפאתו
על העמוד להלקותו ייסור לשק מלקות כראמדיפן
לקמן ריסיו איתו זה מלקות ע״כ ומדבריו משמע •
יהנאה היתה שם ולא שרצה להלקותו ולא הכהו
דהגס דכתחילת לשק יש״י שכת' בפאתי להלקותו יש
מקום לומר כפאתו להלקותו ולא ■הכהו ■ ועיין כיוצא
בזה כחולק דק״יע״ב גכי ההיא גכרא דלא הוה מוקיר
לאמה ואמיה כפתוהו ופי־ש״י כפתוהו על העמוד

ואחרי

!בהיותי

כפי׳ שהלקתה אותו אמו ואין הרב ז״ל יאמר שלא
הכהו ומ״ג דרש׳י ז״ל לאו מדנפשיס ;מיק למדרש
יסור לשון מלקות דהא מייתי ראיה מיאמריק לקמן
ויסרו .אותו זה מלקות וכ״כ בפי '.סחומש ס' תצא
בפ׳ ויסרו אוחו .מלקק אותו וכתב סיב שפתי חכמים
ז׳ל ה״ל וא״ת תנ״ל לרש״י שמלקק אותו • וי״ל ד«ןי׳הכא ככן סורר ומורה ולהלן כתיב והיה■ אם בן הכית
וכו' ע״ש ודבריו הם ש״ס ערוך שם בסנהדרין דע״ח
ב' דיליףנ״ש מוציא ש״ד מכן סורר ומורה ויסיו
מייסרו והדר יליף יסהו .מכן .ובן מבן והיה אם בן
הכית הרשע ־ ומאחר רזה יסוך מוסד; ילשין יסור
סוא מלקו׳ אין הרב ז״ל מצי לפרושי■איפבא■ ולעיקר
 ,תמיהת היב ז״ל אין .הכתה אותווקעברק אל<^5
עור כבר כת׳ דלהרריס^ברי־ך ישר׳ מות׳ כי ע״ב דברי

הרבז״.ל פליאה .רעת ממני ובע״ה לכשאפנה אשובה
־־■;־•.־
אראה:
. :־
(אה״ן .יבי״א ס״ט ולעכ״ד יש לתמוה להרב חיר״א
ז״ל ממאי .דאיתא  .בתנחומא ־ס-׳ קמות
_
.
ע״פ אשר ישישו אמו וז״ל ארי״ו בר ;נןנכיא מלמד
שבפאתי בת שבע על העמוד והיתה מכה אותו
בשבט■ ומייסיתו ע*ש היי מבואר דקל&ון־-יסיתו
קא דרוש שהיחס מכה אותו ממש כשקט וזה הויא
מיובתיה ־ לרברי הגאון חיר״א ז״ל הכי' * ובן ,ראיה*
ככס״ק לעט־״ר ■מו״ר חמי סי־ו״י מע׳ .קרב אוי
החיים כי-ר( .בעל המחבך ס' פתח :הדביר) שקמה
, pלדברי סיב חיד״אז״ל הללי מהא די)?סאבמד״ר
ל שמיני פי״ב וז״ל ורבנין אמרי וראי אמו מוכיחתי
כטלה קורדיקון שלה והיתה מסיסיתו לכאן ולכאן
וחמיה לו מה ב!־י וכו׳ • .ופי' תייב מיסרש״י
ז״ל שם נטלה קורדיקק שלה מנעלה והיחה מכה
אוחו ודריש ליה מדכקיב אשר יחישו ולא קאמר
הוכימתו דמשמע יסירין ממש והכי איתא בל ן'
סורר ימירה מלמר שכפאתו אמו -על העמור ופי'
הלי־ז״ל -להלקותו דיסיר לשק מלקות כיאמרינן
לקמן ויסרו .איתי מלקות עכ״ל •והרי הוא במבואר
בס׳ר לח׳י הפך דברי .מוה׳ר הרב חיד״א ז״ל א״ד
ה־״ג־ שיל״א • ועיין שם לסיב מתכות כהונה ז״ל
ולסרב ירי .משה ז״ל • ועיין לעט״ר מע' .סיב
דורי לי כר״ו ככח"ל ח״א דקכ״ג דכהאהרלפי שעה
.נעלמו ממנו .דברי הרב סיר״א ז״ל הכז״ל ביע׳ש
ועיין־ בדרשות עע״י •«ז״ה הרב המחבר ז״ל מה

 .שפי' מה ):

ה׳ ת״תפ״ו
הי״ב אעפ״י

שהמבזה אה סחכמום וכו׳ •
<אה״ן לט השאלה איננה אך
מתוך התשובה יתבאר■ השאלה .־)

rOIETI

הנה בענק זה צדיכיך אנו לדעת-
ראשונה אם בזמן הזה איכא •דק דת״ת

להלקוקו ־ א״ל שכקיהו יתנייאבל מצות עשה שמחן

לענק מכזה ח׳יח ■־ שכיח אף

שכרה בצדה וכו' והחם צ״ל רכפתוהו להלקותו ועריק
לא הכוהו מדקאמר בתי הכי שכקוהו והכי נמי •הוה
מציק לפרושי בהאי גוונא בדברי רש״י ז״ל • מ״מ לפי
האל דמהייס 'רלשק *סיחו דייק די׳סור לשון מלקוין
והרי קרא כתיב אשי יסיתו אמו נמצא שסכתי׳ אוסר

דקת״ח בזה'ז לענק .זה כאיזה גדר של ת״חנאמר
זח ־ שלישית אס זה .המוזכר כשאלה כקרא מבזה
או לאו .י ־סכה־ הדמכ״ם זלס״ה־ בפי־קק הלכה
י״כ כתב,־.אף על .פי שהמבזה 'את הקסמים אק
לו חלק לעולם ז הבאי.־א® באו ׳■ערים; שביזהו

עזרא ,יוסף בן חיים משה עמוד מס  7הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

אם כאמר .דאיכא

הלכות נזקי ממון

״—

ל

כלל ברשות הרבי 1נמו הפרוחים ועכורים אלא יורדי׳מיד מסקו׳ גמה לנקי׳ נמיך:

כד

פד מיתר להוציא את הזבל והגללים לרשות הרבי בשעה הוצאת זבלים של מ■ כ״ם

כל אדם אבל שלא בשעת הוצאת זבלים אסור שה אלא עיר לפנותו לאלתר:

h‘p

פה הייני
החופרבר״ה אפילו ברשות או אצל ר״ה לא יצבור העפר ברשות הרבים סור
פו השג?
(טז .בגובה ניט) אלא עיר לפנותו לאלתר :
50ינ
דשניעיח
פז עי׳
פריכי
נז^נ״ס
מקי נוף ונפש ודיניהם וכו סעיפים :
שראייהו

כה®

הלכות נזקי גוף ונפש ודיניהם

דיני

א

יו

אסור לאדם להכות את הכירו א ואם הכהו עובר בלא תעשה שנאסר " והיד.
אם בן הכות הרשע וגו׳ ארבעים יבנו לא יוסיף פן יוסיף וגר אם חקפידה תורה
בהכאת רשע שלא להכותו יותר על רשעו ק״ו בהבאת צדיק כ וכל המרים יר על
הכירו להכותו אעיע שלא הכהו נקרא רשע שנאסר ׳ ויאמר לרשע למה תכת
רעך לסה הכית לא נאמר אלא למה תכה ג וכל סי שהכה הכירו הרי הוא
מוחרם ועומד בהרם הקדמונים ואין לצרפו למנץ עשרת ולכל דבר שבקדושת עד
שיתירו לו ב״ד חחרם כשמקבל עליו לשמוע לדינם ז
 3ד ותמכה את הכירו הכאה קלה שאין בת שוה פרוטה הואיל ואין בה חיוב
ממון חייב מלקות מן התורה ואפי׳ (א) אם חבירו התחיל עמו במריבה וחרפו
בדברי׳ ו ואפילו הכהו והוא שפסק להכותו אבל אם לא פסק רשאי להכיח אותו
כדי להציל עצמו אם א״א לו להציל עצמו בעניןאתרואם אפש׳ לו להציל עצמו
בהבאה מועמת לא יכהו הרבה ובן הרואה א׳ מישראל מכה חבירו ואינו יכול

B) 3*50
powxi

יגוני מין
א כהוכוה
לג
(תריס
נס)
גסמד׳

«
(שמוח נ)
נ
מסרה*ה
רה* א
ד נתינות
שס
ורא״ש

נויש״ע
להציל מידו א□ לא שיבה המכה מצוה להכותו כדי להפרישו מאיסור  1אבל ני' הנ״א

אם אפשר להצילו מידו בלא הכאת אסור אפי׳ לדוחפו אם אפשר לשומטו בנחת  1סרדפי

מ ובן התאת בהכירו שעושה איזה דבר עבירה אחרת והוא תחת ידו ורשו^י שיו סי«ן
להכותו...רשאי להכותו כדי להפרישו מאיסור וא״צ להביאו לב״ד אבל אם כבר
«נפ׳ ב•?
•-ר ה-־’ עשה האיסור אינו רשאי להכותו אלא יביאנו לב״ד ויענשוהו!

ג

מ הנכנס לבית חבירו שלא ברשות יש להכירו רשות להוציאו מכיתו ואם
מםרב לצאת י יש מתירין אפי׳ להכותו כדי להוציאו אם איט יטל להוציאו
בעיא יא וכן מי שיש לו משרת וחושש שינטב ממט רשאי להוציאו מביתו אפי" יסור
קודם שיכלת זמן השכירות ואם מסרב לצאת רשאי להכותו עד שיצא וכן אם ™'י׳ה

p J

הבית בא לנזול ממט איזה חפץ או שכבר גזלו רשאי להצילו מידו אפי׳ ע׳י הכאה *6

מלתי

אם א״א בענין אחר וא״צ להביאו לביד במו שנתבאר בה׳ נזילת :

ד

אסור דהטח אח הבית אפי הוא ™ 1לו רשוחלח™* יב בי איו לאדם דש™ * יי*’

על נופו כלל לחבוחו ולא לביישו ולא לצעדו בשום צער (ב) אשי׳ במניעת

?

איזה מאבל או משחה אא״ב יד עושת בדרך תשיבה שצער זת טובה חיא א ת ר«מ
סי*
להציל נפשו משחת ולכן מותר להתענות לתשובה אפי׳ סי שאינו יכיל להתעטת
אלא כת למרק נפשי » ?!גניי
כייר
טו ומי שיבול להתעטח מותי א^
לה׳ שאין טוב למעלה מטובה זו (וכן מותר להכות בניו הקטטם אפילו שלא
כשביל חיטך תורה ומצות אלא טז בדי להדריכם בד״א הואיל ומתכוץ לטובתם

6*0

וטובתם

(א) עיין

[5

״ש

דאסי׳
קוגמדס אחרדן
פיס׳ ילש״י ב״ס  *7ע״א שמזר ט ממ״ש בקידושין ומ״ש פהרמיח דמוהר להט® ר*ל לב״ד צנמיי

7jrrSft
<זמיר ^סיה
מ*'יי י® *,המכה מזבי
®®יק איז 5הס דז מעמע
תה ’5יל ל’^ V38
מהרים מרדני פוף ב״ק והן הרא״ש ומושיע לא ם״ל להסיי אלא כשא״א להציל
מאצלו ולא ישמע חרוסיז משא״ה באשה למה השרויה מיחו והנאחה וו היא הצלחו:
(ב) גט* רא מזוס׳שס דיה אלא מנאי וט׳ וישיש שם (אבל משיש 7׳א5״לו לצורך ממק אסור לכייעו
5ע״ג עדאמרמ לריב משוע נבלה ט' ונס מה שאוסר לצמר טעו צע״נ מיעקב אביט שאנלו
®רב והלח):
ו (חו״מ ,שו״ת ,הוספות וחידושים) שניאור זלמן בן ברוך מלאדי עמוד מס  60הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

הלכות נזקי גוף ונפש ודיניהם

I

• 1ע• ימנ׳ש וטובתם מוטלת עליו שהם ברשותו ין וה״ה ליתום שברשותו
co׳ 1מהלגית שומעים בקולו מותר להכותם אפי׳ לטובת עצמו ולא לטובתם כי יכול הוא
ליעמו לכופם שישמעו בקולו במצווה עליהם אבל אם שומעים בקולו יח אבוד
•וו נריי׳ נ״ק
דש״ו ע׳ג להכותם שלא לטובתם כמו שאסור להכות את אתרי׳ ומשרתו אפי׳ אינו
יע רמנ׳ש ס'כ שומע בקולו אסור להכותו יע אא״ב הוא עבר כנעני ואם התנה עמו מתחלה
מהל׳ רוצח הל׳ כששכרו שיהיה רשאי להכותו כשלא ישמע בקילו מועלת נתינת רשותו הואיל
•ן דלא כי׳י והיא לטובתו כדי שישמידו ומ״ט אש חזר בו המשרת טתנאו אפור להכותו
*0׳ ס'נ ומכס
נלנזר לע׳ע דלא שדדי יבול לחזור בו אפי׳ באמצע הזמן כט״ש בה׳ שבירות ועוד שבצער
ש«י6יט גדין הגוף אין תנאו מועיל לשלא יוכל לחזו׳ בו במ״ש נאה״ע סי׳ ע״ו לענין מחילת
יום א 1יומיס העונה שהיא יבולה לחזור בה משום שהוא צער הגיף ואינו ניתן למחילה
עולמית אלא בל זמן שמוחלו ברצונו לבד) :
נ ני ק ג’ו<א ד ,כ המבעית את חבירו כגון שצעק לו מאחוריו או שנראה לו באפילה וכיוצא
בזה אע'׳פ שפטור מדיני אדם חייב ברעי שמים :
ו רחובל בחבית אפי׳ שלא בכוונה אע״פ שנהן לו הטמון שנתחייב ליתן
נא מגנה שס לו בעד חבלתו כא אין מתכפר לו עד שיבקש ממנו וימחול לו על צערו
צ־נ א׳ ולא יהיה הנחבל אכזרי סלטחול כט׳י׳ש בה׳ יה״ב כ נ ובן הגוזל את חבית
<ג רמנ’ס פ׳נ אע״פ שהשיב אח הגזלה אין מתבפ* לו עד שיבקש מטנו וימחול לו על צערו
סכ׳תשוג ה״ס
גג :ש ה׳ תוכל שציערו כשנזלו אבל « המזיק מטון חבירו מיד ששילם לו נתכפר לו וא׳׳צ
לבקש למחול לו:
ש״ה ב״ט
גד שנהו׳ ע*ג ז כד הרואה את חבירו טובע בים או לסטים באים עליו ויבול להצילו הוא
סמוד  'fiבעצמו או לשכור אחרי׳ להצילו חייב לטרוח ולשכור ולהצילו כה וחוזי"
כה יא״ש הונא
«'י כי׳ מנ׳ו ונפרע ממנו אם יש לו ואם לאו לא ימנע ואם נמנע עובר על לא תעמוד
וגמ׳ש ס׳ רוצה על דם דעך נו ואפי׳ ליבנם בספק סכנה י״א שצריך כדי להציל את חבירו
ה׳ *"ז
ממיתה ודאית (כן וי״ח בזה וספק נפשות להקל):
נו הג׳ח נ
נח וכן אם שמע מוסרי׳ מחשבי׳ עליו רעה או טומנים לו פח ולא גילה
יחש׳ הינא
אזנו ודודיעו או שידע באנס שהוא בא על חבירו ויבול לפייסו בממון
נמ’מ שם
נו סס״ע ני׳ בגלל חבית ולהסיר טה שבלבו ולא פייסו וכיוצא ברברי׳ אלו עובר על לא
הכ׳ו הי)׳נ תעמוד על דם רעך ואפי׳ ישראל בעל עבירות כגון מומר לאכול נבילות לתיאבון
גת רמנ׳ם שס מצור" להצילו ואסור לעמוד על דמו ום*ט כנו אין חיוב להוציא מטון על
גט שמ׳ג
פמ׳ק הצלתו שביון שהוא מומר לדבר א׳ מן התירה אינו בכלל רם רעך וכן אין
נש׳ רא״ס
טוש׳ע יו״ד חייבי׳ להחיותו ולפרנסו שאינו בכלל וחי אחיך עמך אלא טורח לבדו גלא
סי׳ רנ״ 6סעי׳ הוצאת טמון וחייבי׳ * לטרוח בשביל הצלת גופו ואפי׳ בשביל הצלת ממונו
נ׳ ע״ש בש״ך ל משום שנא׳ לכל אבדת אחיך ודרשו חכמי׳ לרבות אבדת המומר לתיאבון
סק״ו לאין ושם נאמר והשבותו לו ולא נאמר והשמת לו ודרשו חכמי׳ והשבוחו אותו
מילוק נין
סימן למרנכה בעצמו שאם נופו אובר להשיבו ולהצילו כמו שמצות אבדת ממון היא בטורח
ל נרייחא ע׳ז בלבד בלא דוצאות ממון אפי׳ לישראל כשר כמו שנת׳ בה׳ מציאה בך מצות
גז נ׳ השבת אבדת הנוף והצלתו אינה אלא בטורח בלבד למומר אלא לישראל
לא שנהר׳  06כשר חייבי׳ לדצציא ממון על הצלת גופו לא מלא תעמוד על דם רעך (ג) וי"*
שמומר לתיאבון דוא בכלל אחיך ודעך כמו שדרשו חכמי׳ לכל אבדת אחיך
לרבות המומר לתיאבון שהוא בכלל אחיך ולפיכך חיבי׳ להוציא טמון על
פרנסתו ועל הצלת גופו בישראל כשר וי״ש יחוש לדבריהם להחסיר על עצמו
בשל תורה:
לו רמצ׳ס 0׳
לג וב״ז במומר שאינו עומד ברשעו תמיד כגון שאוכל נבלות לתיאבון כשאין
זזלח ע׳ד סי״ג
לו בשר כשי לפעמי׳ וכן ביוצא מה בשאר עבירות שעובר לפעמי׳ כשיצרו
ואם אין בניו

V

ח

ט

תקפו

קונטרס אחרון

?
*

(ג) רא״ש ס״ה ,דב״מ נוזי״ד סי׳ קנ״ס (ע״ש שחלה אימר ריבית נלהסיותו) וליי כס״ס
דכ״ע ג׳ הרסב״ן (פ״ש אלה האיפור כמי שנקרא אחיך ואפי׳ משל מיקרי
אמיך כ״ש פתור לתיאבון סדאסור לג*ע להלוות לו ולרא״ה ה״ל כמ״ש המרדני סא/
3׳ ר״י שההיתר הוי גסכ״ש מנוסו יכ״כ נשיג ממ״ז זכ״ד הש״ז בי״ד בי׳ רלא ודו״ק):
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שטץ

חלקחו־מ סי ,י־ג י־ד

לשקץ נווהץ אלל העולם ומש׳ה לא במנה נאמנות דתלו• גלשו!
ובודקה ב:־ אדם׳ וכ-הוכח נבכהית נעל דץ ;ה וכמש׳ל ,ומהמה
שננתיבייז המשפע (והגאון מליקא לא נ׳  pא •:מוכרי• להבא
ראי׳ לדעת" הש״ק דדק דקע״ו עיא גבי הא דלא פשו תקנת
השיק בג :•:מפוישס פרין והא  pnנישא מפורסם הר ועשו ט
הקנה השיק .והי דמפורקס ננישוהא לנכיבוחא לא מפורקס וכ״פ
הש״ן ס" ש:״ד סקי־ דאפי׳ מפורסם לשאר עבירות ולרשע לא
נקרא ננב מפייסם ,וה״נדהלד בחזקת האיש שהאמינו ע יע החמת
שתוחזק לנאמן א” לבעל ־1■:מנות צד שיוחזק נפק לממון אבל
נהה שנעשה משיד לעבירות לא נחשד אצל ההמין למיען ולא נעלה
חזקתו מסיע אכיג שבדת נעשה חשיד לשבועה ,ונדמב״ס פ"׳
מה׳ נחלות היז ונשים נף ר״ןס*ו באפערופק שורנהיאנ״תוירס
והיחה שמיעתו נענה והיה ישר (רודף הצית ,וחזר להיות זוללוקונא יהולן בירד החשד או שפרזן בנדרים ונאנק נזל נ״ד
מ״נים לסלק רוחו ולהשביעו ופו׳ שפל נ״ד ונ״ד תם אביהן של
יתומים עכ״ל ,ומונח לכיו-ה מזה דע" שנחשד לשאר עבירות
אבד נאמנותו ומסלקין אותו ומשביעק אוחו מיה״ע אע״ג דמינהו
אני יתומים אינו נשבע מחמת שהאמינו ,אונס אין זו ראי׳ דהרמנ״ס
סייס משוס שדין אפערופקית הלו• בביר ואץ הולדן נו אחר
דמקה דעלמא וע״כ■ ־•איל ינחשד לעבירות ונפסל בניד לעדות
ולשבועה נעשה לגני נאמנות של ב״דכחשי־ למנען משא״ב בנאמנות
דפלמא .וע׳ ת׳ מהרשי״ם חי־’« סי׳ ש״ג וסי׳ שעז שמוכיח מזה
דספל תלוי בניד ,אע״ג שההימ מפרש שהנועס כהו אפערופק
דמפסיד ולפ״׳ת שנתבאר ראייתו נכונה דהרמניס מייד ננחשד
לשאר עבירות דלא בעל נאמנותו לק אצל ניד וש־מ דאפערופס
בניד מליא.:

סימז י־ד

■□חו״מ

שסי' תכיא כ' הקורע באדם הרואס ישראל מכת
חבירו יא" להכילו בריא שקי'ל שמותר להכותו כדי
לאפרוש׳ מאיקונא זהודוקאאס העליל הוא נר המדיני :לאפיזק׳
מא׳קורא ,ואס רואה כמה פעידס שמכה אחד לחגירו ואינו חושש
לאפרוש׳ המכה מאיקורא אז אקו־ להכות לזה המכה דודא• מכח
שנא־ נא להכותו אבל הותר להציל קרובו מהכאה אף שאין מדרכו
להפריש אחרים עכיל ,וניל ראי׳ לזה מש»ס ביק דכ״ח ניא
קרא דוקצותה את כפה מהון ,בדא נשיכולה להציל ע" ד״א
אבל א" להציל ע" דיא נעשה ידה כשליח ביד ופעורה וק׳
למה •ליף פעור זה משליח ניד הא כנר ה״תו לעיל מיני׳ נרי׳תא
מרצע שמשי לו רבו שפמה כנענית דעד האידנא היתרא והשתא
איסור■ 1מוהר נרנו לחבול בו לאפרוש׳ מאיקורא ומפיק לה מקרא
ומשם מוכח ד״ז דדואה ישראל מכה חבירו מותר להכותו כדי
לאפרוש׳ החיקויא כנדש הרא״ש פ׳ המניח סי׳ "ג שהוא מקור
דיז ואיכ למה מדמה לה נש״ש לשליח ביד ,ועכצ״ל דאי מהתם
הה ליין שרגילה נאפרוש• מאיקורא וע״כ מ״ש׳ לה משליח ביי
שהוא בודאי אינו מכו־ן לשנאה רק שליחיתא דביר מניד ונינ
רגיל בכן ה״נ האשת אף שאינה רגילה בכן במקום אחר ,במקום
הצלת בעלה ממלת נורא• רק להצילו ונהכייש מאיסור ולא מחמת
שנאה ,והנה הב" חיייו שסי' יד הביא בשם רי״ו דשליח ב״י
שהכה למקרב בגופי י׳ו בממוני אף שיכול להציל נדיא פעור,
ונקי שער משפע שם תמה נעז דהא הרודף אחר חנירו להרגו
דכג ישראל חייבים להצילו בנפשו מה״ת ואין לן שליח ניד גדול
מזה ואפיה י׳ם תיה •כול להצילו בא׳ מאיבריו חייב מליו אם
הרגו ,וכן אם א׳ רואת לאדם שמכה חנ׳רי אינו פעור נשמכהו
ומלילו אלא באי׳ להצילו בד״א וכוי עכיל השע״מ שם ,ולהקל
"ל דגם ברודף ומכה חבי־ו ויכול להצילו בריא העעס שחייב עליו
הוא משום דהוכח שעשה מחתת שנאה ולא לאפיום׳ מאיקורא
מדלא תצילו נדיא ,אבל שליח ניד שחזקתו שמושה רק למצוה
כמו הבי־ עצמו דאליכ לא היה לו רשוה להכות למחייב מלקות
אס נעשה לשנאתו עיפ אפי׳ •כול להצילו נייא והכהו ניכ פעור
השליח נ ד ימהתימא על השעיה שבעצמו כ׳ שם נסק״א דמכאן
יצא לתימנים מה שפסק פית מה׳ רוצח דשליח ניד שהכה

ד
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ראש
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הבעיר הנמנע מלבוא לדן והמיתו בשגגה פעור מגלות יכ״ון
דעניד ניכית ניד הר כאב הדודה את נכו והרב לתלמידו
דפעוד מגלות משוס דנישות קעניו עמד ,והא מדהשיג הראניד
על תימנים שסילא חשיב עביר נישות ע־כ ע״ר׳ ויכול להלילו
נד ׳א דאליכ ודאי חשיב עביר נישות כמפורש נשים דביק שם
גני וקצוחה את כפה פרע לשליח ניר וגרמוק•• שם ואה מוכח
ניכ מתימנים כר״ו דנשליח נ׳דלעילם חשיב ברשות ונסלשועת
הראנ׳י דמ״ר בשליח ניד שהנה •ותר ממה שאמיוסו יננהיג
חשיב נרשית מוכח ג״ש אפי׳ ביכול להציל נדיא דמה שהכתו
יוה־ ממס שאמדוהו ודאי חשיב כמו יכול לסליל גדיא :
יש עעם נכון גמיש הינשלימ ספיח מס׳ מובל
דהא דאמרנן דאס •כיל להציל באי מאיבריו
שאין הוינין אוהו לא נאמר אלא באיש אחר סבא להציל אבל
הנרדף אינו מדקדק נזה עיש שיא הביא מקור הדני ולעיידש
איש מאמר דממעעינן פרע לשליח נ•־ והיינו שאפי׳ יכול להציל
בא׳ מאיבריו והרגו פעור וע*כ העעס ישגיח ניד ודאי נמצה
קמפיין ולא מחמת שנאת ונעם חשיב עניי ברשות אפי׳ ביכול
להציל בא׳ ׳ואיבריו ומכשק הנרדף מנוע שמכרו להציל אע
חשיב עביד ברשות וע*כ פעור לנעלם נהרג סרידפו ומכשיבלדעת
הרמב ס פ״א מה׳ רוצח ה״ג שב׳ ככל היכול להציל נא׳ מאיברו
ולא ערח בכן אלא הרג הרודף היז שיפן דמים ונדב ירתה
אלא שאין ביד ממיהין אותו ,וכ׳ הב" חו״מ ס" תניס דהיינו
עעמא כ" שנכנס נישות אינו בדין שיהרגוהו ניד פדל הד
דנדננ חשיב ענ׳ד נישות ימש״ה פקק מיו ישמח של ניד שהזיקו
בגופו או בממונו אעפי' שיכול לנופו נדיא פעו :משום דעביד
ברשות ,ואע״ג ובהמק ממון ק״ל דלא כד ׳הודא ואפי׳ עמד
גרשוה ח״ב נהיזק ממון מימ ברודף ק״ל בשיק דביק דק״ז
ע־נ ,ובקנסדרן ע ד עיא דרויף אחד רודף להציל חנירי ונדבר
את הכניס פעור לא מן הדץ אלא מתקנה שאס אי אתה חומר
כן אין לן אדם שמציל מנייד יעד הרודף ,וסיר נשלים ביר
שמזיק במשיב שיש לו דין רודף ניע ש״ך תקנה זו לפוערו מסחר,
ממק אפי׳ ביכול להצילו בריא וזיע:
הימנים פ״א מה׳ רוצח היז ב׳ גני יי .ף שאס אא
להצ׳ני נא׳ מאבדו הד אלו הויגץ אוחואפ״שעדץ
לא הרי ,והכימ שם כ׳ נעז א׳ן לשון אעם׳" נוח ל׳ דאדרנס
מפד שלא הרג פר״ן הורג׳ן אותו כד שלא ׳הרגנו דאלו כנר
הרגו אינם רשאים להרגו מכיל ,ולסברת הקמיע שהנאה׳ לעיל
שרוצה
יש לפרש כינת תימנים דלא קא' על הרודף רק על
להצילו בנפשו אעפי' שעדיין לא הרג מעולם להציל חנירו ואינו
רגיל בכן ויש יחיש שכינהו ככנוו לנקום מהרודף מחמס שנאה
ולא פד להציל אפייה ישא• לחרוג הרודף הואיל רש עליו נ׳
צאו׳; ועשת א" לפעור איע נע׳ חשש שנאה ,ואפי׳ לסקועע ’יל
דלא כיכ רק ברואה מכה מנירו או פושה שוס חיקור ועול
להצילו ולהפרישו דאז רשאי להכותו כדי להפרישו אבל נא מצנו
שחייב נעשות ק ואיד אלא רשות ועי׳כ אס אינו יגיל בכך יש
הוכחה שחין כינהו לונציה רק ננקום ואז עושה איקור ויידע
"ל גבי נועל ארמית יאחז ל קנאים פונעץ נו ופירש" בני אדם
המקנ״ים קנאתי של מקים וכ״כ הנער ק" תמה והיינו דהתם
ניר איד אנא רשות וניד אין מורן לו ק וע־כ לא ניתן יפות
רק לאיתן שרגיל׳; בכן לקנא קנאת■ של מקום משאב במדף
להרוג או לפגוע נערות שממהר ומחויב להצילו בנפשי מועל על
כל מישראל לקיים הינצוה בזה חיוב אפי׳ ניע שאינו נד הכי
מכבר מה ננק נכונח הרמב״ס:
 ilJHIהמניא נארח סי׳ ל׳ קקיג כ׳ לענץ לילה זמן תפילין
דיך׳ל הלכה ואין מורץ  pונדב בפרהסיא וברבים צדן
לחללן אפי' מונחים עליו מנער" דנרנים חשיב כהוראה ,והקשית'
נעז מדק־״ל בסנהדרין כיב בניטל אנמית בנא לימין נדד אין
נערץ לו שיהרוג הזכאי ,אפ׳ה קי״ל בועל ארמית קנאים פוננע׳
נו אם היא בפרהסיא דוקא כדאי• נאש דנעזדל׳ו ולהמנ״א ק׳
הא נפיהקיא חשיב כהוראה ואץ מנדן  ,pולפימאל מהקמיע
דדוקא נ־גיל בכן לקנא קנאת ד׳ אז מותר להטת או להרוג
שלא בישות דד ,יש לישב דהמגא לא כתב כן לק במצית
תפילץ

ועפימש׳ל

והנה

יד

חלק חריט סי׳ י׳ד טיו ט א

שמץ

חפילץ יציציח השוין מל נפש והדירו נכל יום ואם ינים רואי׳
שמונחים מליו גלילה למידין הכל ממנו להטחן לכתחילה נל־לה
ונדב אשיג כהונאה משאיכ בגועל אנמיה שאינו שוה לכל ודוקא
קנאים פונע-ן נו לא שייך שחשיג כהונאה לכל דנלאית אינו
מסיר לכל ולא ילמדו שאי נניא ממני שיודעים נעצמם שלא
סניפו לכלל ;ה לינות מקנאים קנאה ד׳ ועידש נחי׳ הרן
לשנה־דן שם:

פימז ט״ו
□טוף

חדה סי׳ ציע נהם נמנים נשמעה אץ לי משניעץ
אותו ג*כ שלא נתן נדד להחזיר כד להנרח מניח
וש" ניי והידע שם דקתם נדה להדהיר הוא נכלל נמה שנשנע
להנהיר נהנרחה שאינו מחנה
על כל מה שיודח לה3א ,רק
כלל* עי) כשנע מעכשיו ,וק׳ דלדנריהס ה״ל להרמניס לכתוב
סתם שנשנע שלא נתן כד לסנדח מניח שאינו מתנה ולמה כ׳
פית להחזיר:
כונת נמנים והעור הוא נמתנה ממש ע״מ להחזיר ישמה
דאם יחזירו לסוף אפשר שלא ׳צערן לישרע
מתנה
ממנו לנע־ח אנדב שכשנע שכל מה שינוים יפרע לנעיח ,והיא
דאפשר המקבל מתנה הוא אוהמ דנותן דמקחמא כן הוא ויחזור
לו לנקוף נטע שלא יפרע ממנו לבעיח דניל נהו׳ מזרה וקיום
סנאי נזה יאפי׳ הקדישה עקבל הוי מזרה וכשאמר ל• לא הד
חזרה כשחקדש דלי לצרכי משמע כדאי׳ פ׳ יש נ-,מלץ ונעו״״ע
קי׳ רידא סיז ,ואיכ כשמחזיר לו ע״מ שאץ לנ״ח שיענוד כי;
הר לצורכו של טנק ומיקד קיום התנאי ואץ זה בכלל שנועת
הלוה סל כל מה שינוייו דה״ט נקתם ולא מל מה שיתנו לו
פיט שאץ לנינו רשום ט ועיכ נשנמ שלא נתן ממודל כדי
להנריח והייט שגס התורה לא תהי׳ כדי להבריח מבע״ח ואץ
זו שנומת שוא המבואר נעושיע יויד ק" רליו קיב שאץ לו לישבע
מל חנייי שיעשה שום דני שאינו נישום ו שיעשנו עכ*פ ואין
חדרו ממרב למשותו עיש ,דסכא מביט מחרב לסמדר לו הממצה
«כיפ רק מחמת מובס הטס! יש למוש לערמת וקנוניא שיטור
לו מימ שאין לטח ישות ט כפיר איט שיש לליהשנשנע שלא
יחוור לו כד להנדס ומחרב לומר למקבל אי איפש׳ בתקנתך
ומכיש להדניש שהניא רמיא שם דזה דומה לשבועת בינרי ד״ל
דסכא כיע ומדי דאיט טס ומעעמא דלעיל דמשיב בידו וכמש p
הנורז סקיו ,ונמצא מאסר רמלה השטעה עי! שוב כשלא ירצה
המקבל להקפיד על שטעם סטתן רחוור לו דוקא נדת שלא
לפרוע לבעיה ,הר מהכס ע*מ שתאכל נשר חזיר דהטהן כנר
נשנע שהתורם לא תהי׳ כדי להנדח והמקבל רוצה להעבירו
על שנועתו והר כמתנה פיס שתאכל נשר חזיר שאיט תנאי.
ונכלל נשטפה זו שלא נם! מתחילה כד לסברח .ד״ל דאעיג
דלעכץ חזרה להבריח הר איא לקיימו ואינו נידו מימ חלה
נע־לל ,וע׳ סי׳ קי׳א סוף סייע דנמחנה עמיל שייך שדייג ו<ד«
זה דוקא רק נסתרה ט הניח במקבל דכיז שאיי ליש שדייג
כדאי׳ בקעיו נדה ,וטיט ציע דיל דבתנאי ע״מ שלא יפרע ממנו
לבעיח הר מתנם פמשיב משוס שדרי'׳ שוב הכרתי מיש בסויע
סי׳ קייא ס״ג מותן מתנה נדת שלא •נבה בעיח מהד התנאי
ונלוקח כיה שלא יננח בעיח לא מהר התנאי והחילוק מבואר
בניי סס״ ציע נשם ס׳ רי<  pהיאיש עמס א׳ דנמחכה אם
יגנה ננדת נעלה המתנה ואץ לו ממה לנבית משאיכ בלוקח
אס נעלה המכירה עיי ניעול התנאי צדך להחזיר ללוקח דמים
שנתן ומנה ממט נעיח מדריג ,ואיכ בניד נמתנה מודל והמקבל
מחזיר נדה שלא יגנה ממכה בעיח דנית! שפיר גונה ידה ואיל
דמיי ביעול התנאי נעלה החזרה אדרבה איכ לא טיס המקבל
אס תנאו וליכא חזרה ונעלה מתנתו ושוב שפיר גונה נידח
דטתן ממהכה זו:
נ׳ של סי^ 06 6דנמתנה לא קנה המקבל אלא
לפי דעת חנית! והנותן דעתו להתנותו ולהחליפה
נייו שלא יחול עלי׳ שעבוד אבל נמכר המוכר איט חושש אלא

ע-מ

ונ-ל

יק

כדי לגטת מעותיו ובודאי שהלוקח פייסו לחנאי זה ולאו כל

ראש

כמיני׳ דלוקח להפקיע שעבוד בעלי חונות" עכיל׳ וא’כ במק״ס
התנאי ומחזיר לנותן המתנה לאו בדעת" תליא ודלתא דהוא
מח־יג להחזיר לו מכח חנאו ומס איכפת לי׳ להמחזיר בכךוע»כ
שהנותן פייסו שיחזיר לו נדד זה נהי דהוי חזרה ירט הואיל
ולאו כל כמיני׳ בכך שיג מתר שבועת הלוה שלא נתן כחנה
ע־מ להחז ר כדי להפקיע מנעים דהיינו טמנה המחזיר ע־מ שלא
יגבה ממנו ננרח הואיל ובדעת כוהן תל־א מ־לתא שוב לא הו■
שטעח שוא:
קשי׳ צ׳ע נשם ת■ מהדם מ׳ שקנה קרקע
והתנה בשעת הקרן שלא יהא לאשתו ש־עשד
כתובה עליו לא הועיל כלום ינצור שרוצה להפקיע תקיחנערמע
חייבים לנעל כונחו אעיג שאין ראי׳ בדורה נרע אלא אועדטס
המוכיחות ונתומיס תמת טפוק לי׳ דה,׳נא לא מהר הגאי זה
בקנה קרקע כדאי׳ בס״ קי״א נשם ת׳ היאיש כמשיל .וטל
דנת׳ הדא״ש ונטע קי׳ ק״׳א ס״ :א״ שהתנה המוכר .ונס׳
מהרים כאן א" שהתנה הלוקח ,וליל דמייני שהלוקח לא פרע
דור המכירה רק זקף עליו בתלוה וע*כ לא טין עעם א׳ של
הראיש הטל דאס יבעל התנאי והנעל המכירה איל להסדר
דמים שנתן דהא לא פרע לו עד"! ,ונס עעם נ׳ הרל לא נדן
דבכה״ג יש קפידא נס• למוכר שלא יגבה בע־ח או כתיבה מקרקע
זו כדי שאס לא ׳פרענו סלעןח יגנה מקרקע זו ולא יהיה דץ
קדמה לנעיח מוקדם ,ע״כ לא כ׳ הר״מ רנעל התנאי רק משוס
הערמה וטיט אס איתא דהתכאי לר .היה כדי להפקיע תקיח רק
לעונה המוכר שמעיט׳ יט׳ בטוחים יותר איב למוכר היל לאפנדי
תנאי זה ומדאתכי הלוקח שיה שהמוכר לא הקפיד נדנד רק
הלוקח העי־יס כדי להפקיע תקיח ,ועיב אף דייל דאיכא קפידא
נס למוכר ודת המחנה להפרעה קמטץ ואיכא הוכחה לכן
מדהתנה הלוקח עיכ בעלו חכמים לתנאי ,וע*כ סייס עיזרמיא
אעפי׳ שאץ ראי׳ וכו׳:

לבטושיע

".",סימן ט׳ז
ס" קיה נףג נשס הרענ״ס בנוה שאמר זכה לפלוני
נעל מוני זכה לו ואין שאר נעל• מינוח יכולים
לנבוח מזה ,וההיע כ׳ נ׳ ראיוח לזה מעוף פיא דניעין ננאונן
שאמר ללוי הילך לשמעון מנה שאני חייב לו איי לחזור ,ועור
ראי׳ מגיעין ייא עיב נאמר חט אינו חתר נענד אע״ג רחב
לאחרים. ,׳כנר חמהונלח״מ יבקצהיח דשני היאיות לא ודד נחג
לאחריב׳ רק חב להבעליס והבעלים פצעש אמרו זכה ונחרצו
נדבר אבל בחב לנע״ח לא נשמע משם .ומל לישב הראיות דניזלך
הנה לפלוני שאני ח״ב לו קאמר רב ח״ב באחריותו ,ואם fa
לטור איט חתר י משוס הולך כזכי ,ושמואל אמר מחוך שנדנ
באחריותו אם נא לטור חתר ,וא״כ ה״נו דשעואל דהוי זד׳
בעעוח שע*כ לא עלה עיד המשלח שהוא לא יוכל לחזור נשליחוח
ויהי׳ מועל עליו סאחריוח נגד המלות ,ואנן פסקיכן כרב דאץ זו
זכי׳ נענגית ,וכח״ג איתא נתג״א ספ״א דגיעין הובא נש״עחחע
קע״ו ס״א נהנית ועכצ״ל דהואילונא ליד השליח ברשות הבעלים
זפת בשביל המלוה מדין תפיסה דמועיל נכה״ג אנדב שחג לאחי"
ואיכ אין עעס לחלק נין חג ללוה או חב לנע״ח דנם יצק
כל הלוה מיא נעפוח דאדפמא דהב׳ לא רצה לזכוח למלוח
ואעפי״כ עהני הואיל וחפס ברשותו והיה במקום שחב לנע״ח
מסכי אס התפיקו תלות נעלמו בשביל מלוה זה:
שני׳ של הסיט נ»כ יש לישב לפיית ראקבר הקצוסיס
נעעהו של הימנים משוס דסלוס יכול לעשות בסלי
מת שירצה מ״כ יכול לזכותם אפי׳ במקום שחב לאמדני והי®
נתן שחרור זה לעבדי דאינו נידו לגמרי דהוא עונר נעשה על
השחרור וא״כ מה עעס •יל דסואיל והאדון נחרצה מה אינפוז
לן גחונה הארק אס ליכא חוב פ״כ לאחרים דה״נ עיי האיטי
דלעולס נהם חעטדו הוא חוב לאחרים דשראל ערניס זניז׳
וגם לגני עצמי שעושה איסור עשה אינו מועיל מה שנחרצה
 onש״ך נחוג ממק ונא לגבי איסור ,ועכציל דגם בעלמא
אפי׳ חג לנעיח אם וחפה הלוה נעצמו מסט ,וה״נ לא גי®

יראי׳

מונח

חדושי רבי שט ע ו ן י ה ו ד א הכהן
רק ניזק ,וחידוש התורה בזה הוא דק בממון של נחבל
ולא על ממון נזיקין ,ומשום הכי בכה״ג הוה כלל דין
ממון ומלקות דלוקה ואינו משלם אם התרו בו.
גלאיה לדברינו דבפ״א מהלכות נערה הלי״א פסק

כזה דלאו ממון הוא.
 ?Oמוכח מדברי רש״י ז״ל דשני זכותים יש לאב
חדא מכוח עצמו שזכתה לו תורה שיתחייב

דבאנס חייבי לאוין אם אתרו בו פטור מקנם,

המאנס לשלם בעבור שאנס את בתו ,ועוד כוח זכות

וגם בזה העיר במנ״ח להקשות על הר״מ ולדברינו
ניחא .וכן יתיישב מה דתמוהים דברי הר״מ ז״ל
דבפ״ה מהלכות חו״מ הל״ו כתב דנזק וצער של חבלו!
הריהו קנס ,וכאן בהלכות גערה פ״ב הלי״ב פסק
דבו״ם וצער הוא ממון ומחויב על פי עצמו ,דכן
מפורש להדיא בריש פרק נערה ,ועיין בכ״מ שהביא
מה ששאלו על זה מבני בניו של הר״מ ז״ל ומה

יש גם במה שהבת יכולה לזכות בממון ,וע״כ תירץ
רש״י מה שאין האחים יורשים שני זכותים אלה.
דעל כוח תביעה שהיה לאב מצד עצמו אין יכול
להוריש לבניו משום דאין אדם מוריש קנם לבניו,
ועל כוח השני משום שאין אדם מוריש זכות בתו
לבנו ,ואף שיש לפקפק קצת ולומר דאף אם נאמר

שהשיב על זה אינו מובן כלל יעו״ש בדבריו.
גלרברעו י״ל דמעמו של הרמב״ם ז״ל דסובר דרק
מה שחייבה תורה על הפסד ממוניי זה נקרא
ממון ,אבל על חיוב צער זה נקרא קנס ,וכן בושת
וגם נזק מלבד שבת אינו בגדר הפסד ממון דאין
אדם מוכר עצמו לעבד ,ומה דמשלם בושת על פי
עצמו דחק הר״מ ז״ל לפרש מפני שמביישו בשעת* ־
הודאתו ,עיין שם בהלכות חובל ומזיק ,אבל בנערה

שהתשלומים של האב הוא מפגי שבידו למוסרה
לקדושין וליקח ממון בעד צערה ובושתה ופגמה זה
נקרא אצל האב הפסד ממון ,וגם לדידה אם היא
בוגרת וכדומה הוה בושת ופגם וצער הפסד ממון

מטעם זה כמו אצל האב׳ וע״ב בכה״ג משלם על פי
עצמו מלבד הקנס דחמישים כסף ,וזה נכון.
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שיכול האב לזכות מן הבת אף תביעת קנם אבל

להוריש לבניו אינו יכול גם בלא האי קרא דוהתנחלתם
משום דגם זכות זה שיש לו אצל הבת לאו ממון
הוא ,ורק בשעה שתזכה הבת בממון גמור אז היינו
אומרים שיזכו האחים וע״ז צריך האי קרא ,אבל
מדברי הריטב״א נראה בדברינו דגם האב אין לג
זכיה רק בשעת העמדה בדין ,ומה שהאב יכול להעמידו
? בדין בלא הבת הוא משום כוח תביעת עצמו כמש״כ.
 7VDAהיה נראה לי לפרש דברי הירושלמי שהובאו
בתוספות ריש אלו גערות דמוקי הך משנה
דבא על בתו פטור אף למ״ד נערה שנתארסה ונתגרשה
קנסה לעצמה ,כגון שבא עליה עד שלא בגרה ואח״ב
בגרה ,דלכאורה קשה כיון דבנערותה לא היה עליה
שום דין תביעה מהיכא יהיה עלי׳ חיוב אח״כ ,ועיין
בשטמ״ק לדף ל״ז בשם הרשב״א שנתקשה בזה ,ולפי

גדאיתי במנ״ח שחקר בת״ל אם אנס שיתחייב
מלקות גם בשביל לאו דלא יוסיף יעו״ש,
וגם אנכי עמדתי על זה ,אמנם לדברינו הנה מוכח

מה שכתבנו בדברי רש״י ז״ל י״ל דבאמת מהראוי
בבא על בתו שיהיה לה דין תביעת קנס עליו דכיון
דגם לה בנערותה יש לה כוח תביעה ,ורק תביעתו של
האב מדחה את דינה שלא תוכל לתבוע ובכד״״ג דלא

בתולה על לאו דלא יוסיף ,דאל״ה לא משכחת האי

שייך אצלו דין תביעה אצל עצמו אין דבר לדחות

קרא רק בלא אתרו ביה ,והטעם י״ל דכיון דלהנאתו
 -4עביד ליכא בכה״ג לאו זה דלאו דרך חבלה הוא.
ד) וברש״י ז״ל כתב וז״ל! לא הספיקה לעמוד בדין

את דינה ,אמנם אם תזכה אצלו בממון יחזור האב
ויזכה ממנה מכוח שבח נעורים ,ועל כן לא שייך אצלה
בנערותה העמדה בדין ,אבל אח״כ כשבגרה אם תזכה
לא יהיה בהם זכות לאב היינו אומרים שתוכל להעמידו

מקרא דאונס דלא חייבה תורה מלקות בכל מאנס

י'

לבניו כמו כן לא שייך שיזכה האב מן הבת

וכו׳ כיון דלא עמדה בדין לאו ממון הוא
להורישו לבניו ואמרינן לקמן אין אדם מוריש לבנו
זכות שזכתה לו תורה בבתו ויליף לה מקרא ,עכ״ל.
ועיין בריטב״א שביאר דבריו דשני דברים מבאר לבו
רש״י ,דמה דאין אדם מוריש זכות תביעת קנם אינו
מתורץ רק במה שאין לבנים כוח זכות שהיה לאב
אצל המאגס ,ומה שהביא מהא דאין אדם מוריש זכות
בתו לבנו שלא נאמר שיהיה לבנים זכות אצל הבת
במה שתזכה בשעת העמדה בדין ,דאז יהיה זכות ממון
ממש ,ועיין בדבריו מה שהאריך בזה .והגה נראה
להדיא כדברינו דאף אם יש לאב זכות בשבח נעורים
היינו בזבותים של ממון שבא בנעוריה מ״מ מטעם זה
אי אפשר לאב שיהיה לו זכות במה שיש לה כוח
לתבוע קנם ,ומשום הכי כתב לפרש דברי .רש״י שבא
לתרץ דלא גימא שיזכו בשעה שתזכה היא בשעת
העמדה בדין ,והוא דכמו שאין אדם מוריש קנס

בדין אי לא משום קלב״מ ,ונכון הוא.
ה) וצפייו היה אפשר לנו לומר בביאור מש״כ
בתוספות ל״ח ע״ב ד״ה יש בגר בסה״ד
לשיטת ר״י הלבן דבשאר קנסות כשמת וירשו בניו
דמחייב גם קרבן שבועה ולא חשוב עיקרו קנם כיון

דלא מכוח קנם יורשים ,ובעמדה בדין ובגרה ומתה
דמינה ירית חשוב עיקרו קנס ,וזה אינו מובן מ״ש
האב שיורש מכמו שהיו בניו יורשים ,ולדברינו י״ל

דאף שאמרה חורה דמשעת בגרותה פקע כוח אב
אבל עדיין תביעתו קיימת ,דק דהיא יותר בע״ד
בממון ,וכשיורש כוחה שוב חוזר לקדמותו וגובה
מכוחו גם כן ,ולכן חשוב עיקרו קנס ,וצ״ע.
אבל קשה לי לפי זה מה שכתבו התוספות לפרש
לקמן בגמרא דלאביי דמיבעיא אליבא דר״ש
דבקנס של אונס ומפתה אף שאצל הבת היה ממון

חדושי רבי שמעון יהודא הכהן  -א שקום ,שמעון יהודה בן יצחק שמואל הכהן עמוד מס (202הח־פס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

׳י
שמרו

תיח

נזיקין

משפט®

אד_שןם להרמב״ם לא חשוב רודף גמור ,והראיה שאם הוציא את ראשו אין
מחתכין אותו לצורך הצלת אמו (ע״ש הגר״ח הלוי על הרמב״ם) .ועכ״ם מוכח מהגמ״י
והרמ״א דכל שהחמור מקפץ באונס ומסכן את אנשי הספינה לא אמרינן עביד
איניש דינא לנפשיה ,וצ״ע מ״ש משור שהיה עולה על שור חבירו דשרי להציל
את שורו ע״י דחיפת העליון כל שאין לו דרך אחרת להצלה (סימן שפ״ג ס״ב).
וראיתי בפתחי החושן (נזיקין פי״ב סקמ״ט) אשר עמד בקושיא זו ונדחק ליישב דדיו
זה מיירי כשבעל השור פשע בזה שעלה שורו על שור חבירו וצ״ע .ועוד כתב שם
להוכיח מהמהרשד״ם דס״ל כמרן הב״י (סימן ש״פ הנ״ל) בדין החמור דגם רודף

באונס חשיב רודף לענין פטור מתשלומין לפוגע בו .ועוד כתב בשם הערך ש״י
להוכיח מהתוס׳ רי״ד כמרן הב״י ,ומסיק הערך ש״י דהוי ספיקא דדינא.
ב) ועכ״פ בנ״ד דלא ברירא כלל שנחשב אונס כיון שיכול בעל החנות לבוא
ולכבות את האזעקה נראה שאף להרמ״א ודעימיה מחוייב בעל החנות באחד
לפרוץ
האזעקה .או שיאפשר לשכנים
צר_ההכ0ה•או שיבוא הוא לכבות את
פנים;
משני
׳
’
«5
ולכבותה ,והם צריכים ליפטר לפי שאינם פועלים בדרך השחתה אלא רק
כהתגוננות .וק״ו להרמב״ם ומרן הב״י דס״ל שגם רודף באונס חשיב רודף.

סימן קכ

נזק וחבלה שגעשו מתוך התגוננות ,או מתוך חמימות
שאלה :ראובן התקוטט עם שמעון וחבט בו מספר חבטות

על גבו .לאחר שפסק ראובן מלהכותו ונשמט ממנו ,מיד רדף
אחריו שמעון ועודו כי יחם לבבו הכהו באגרופו על פניו
ומכח זה נשברו המשקפים של ראובן ואף נחבלו פניו.
תובע ראובן משמעון דמי נזיקין ודמי חבלה .לעומתו טוען
שמעון שראובן הוא זה שהתחיל בקטטה ומתוך חמימותו
לא שלט על עצמו והכהו.
עם מי הדין?
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’ )ממרר

נזיקין

משפט

תיט

תשובה:
א .אדם המוכה מחבירו מותר לו להשיב לו הכאה וחבלה
כאמצעי הצלה והתגוננות .ומיהו גם בזה צריך אומד
שאם היה יכול להציל עצמו בחבלה מועטת וחבל בו
הרבה דינו שחייב.
ב .אם פסק הראשון מלהכותו ובעודו בחמימותו הכהו השני

וחבל בו (כפי הנידון הנ״ל) ,נחלקו בדבר הפוסקים ועיקר
ההלכה היא לחייב את החובל והמזיק .לכן בנ״ד עיקר

׳"הדין הוא לחייב את שמעון דמי נזיקין וחבלה .וטובלעשות ביניהם פשרה הקרובה לדין שישלם שני שליש

התשלום.

מקורות ונמוקים

א .איסור הכאה וחבלה

כתב הרמב״ם (פ״ה מחובל ומזיק ה״א) אסור לו לאדם לחבול בין בעצמו בין בחבירו.
ולא החובל בלבד אלא כל המכה אדם כשר מישראל בין קטן בין גדול בין איש
בין אשה דרך נציון הר״ז עובר בלא תעשה שנאמר "לא יוסיף להכותו" ,אם
הזהירה תורה שלא להוסיף בהכאת החוטא ק״ו למכה את הצדיק.

כ .הכאה כהתגוננות מותרת

א) במקום שההכאה לא נעשית בדרך של נציון אלא בדרך של הצלה והתגוננות
מותר למוכה להכות את זה שהתחיל להכותו ע״מ להנצל ממנו ולהתגונן כנגדו.
ב) מיהו גם בזה לא הותרה הרצועה להכותו ככל אשר יעלה על רוחו אלא רק
לצורך הגנה והצלה ,וצריך אומד שאם היה יכול להציל עצמו בחבלה מועטת
וחבל בו הרבה דינו שחייב( .רא״ש ב״ק פ״ג סי״ג ,שר׳ע חו׳־מ סימן תכ״א סי״ג).
ג .הכאה כתוצאה מחמימות המוכה
א) באופן שפסק הראשון מלהכותו ובעוד המוכה בחמימותו השיב לו והכהו ולא
בדרך התגוננות והצלה אלא בעודו כי יחם לבבו ,דעת הסמ״ע (שם סקכ״ד) והגר״א
(שם סקי״ז) דגם בזה פטור כיון שמחמת החמימות הכהו לא חשיב דרך נציון.
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י*

תנ

שמרו

משפב)

"יקי!

לעומת זאת הב״ח והט״ז שם פליגי וס״ל דדוקא בשוורים יש פטור של כל

המשנה ובא אחר ושינה ולכך פטור אפי׳ כשפסק הראשון ואח״כ נגחו השני ,אבל
באדם שאין בו פטור של כל המשנה ובא אחר ושינה ע״כ אינו פטור אא׳׳כ בדרך
של התגוננות והצלה .וכן מבואר בשו״ת המבי״ט (ח״א סימן שי״א) ,בשו״ת הרדב״ז
(ח״ד סימן ר״כ).

וכן פסק בשו״ע הגל״ז

ב) ועיין שו״ת חוות יאיר

(סימן ס״ה)

(הלכות נזקי גוף ונפש ה״ב).

שהאריך בענין וכתב דמדינא ז־גמ׳ אין פטור

אלא בהכאה של דרך התגוננות והצלה ,ופטור של חמימות נולד ממנהג ותקנת
הקהילות .והוכיח זאת מתשובת מהר׳ם ,וגם הרמ״א (סימן תכ״א סי״ג) אשד לא

הביא פטור זה של חמימות לענין חבלה אלא לענין גידופים וביושים בענין שאין

בו חסרון כיס.
ג) מכל זה עולה שעיקר ההלכה היא שאין לפטור הכאה שלא בדרך הצלה

והתגוננות ושנעשתה רק כתוצאה מחמימות ,וכדעת רוב ככל הפוסקים ומרן
השו״ע .ומ״מ כיון שדעת הסמ״ע והגר׳א לפטור ,טוב שיעשו פשרה הקרובה לדין

לחייב את החובל והמזיק שני שליש מהחיוב.
שברי סימן קמ״ה).

וע״ע מש״כ במשפט שלמה

(עיין פת״ש סימן י״ב סק״ג בשם שו״ת

(ח״א סי״ז).

ד .דין חבלות בזמן הזה
דין חבלות בזה״ז עיין שו״ע חו״מ סימן א׳ ס״ב וס״ה.
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ויי

שער

הלכות דייגים סי׳ ז ח

« ססוכח לא נפיק נ״ד ניפח בלל •*,כ סבא כשהשכימו מלס לדינגח אמח

משפט

לרן כמו שסוכיס הרי שם וסניאו הב׳י א׳ע ממילא נשמע לפעול מגצוח
דכיק דעניד נרשום ביד סוי כאב סנודח אס בכו וסרב סכודס אס סלודדו

סרן ק-ס נדיענד יק לגדש גסי׳ כ״ג גשם ■ pino׳ זע׳ מלוה מלילה לחד
דפפורים מח״ע כיון דביסוח קעגדי וח׳ר סכא וכן הסכים סכימ שם יע*
שנדא דסא דסקתידח מולח להמס ב״ד מפס לאד דוקא משים פעמא שמא
סי׳ ד׳ 3 :וכו אם חזיקו נממומ פפול  .וכסב סב" נסם לי״ו דאפי׳ אם
יסלקו ואץ מי שיכרע ניניהם לס מכל מקים ננרק נ״ד שיסא לאף לנ״ד
יכול להצילו בדבר אחר ג״כ פפוה
מסס' אן> נדגל דלא שייך מחלקת
וסביאו סטי רש לסמוס מסא דע׳
ע״ש וא״ב י*ל כיון דסכא שיין לעפמי׳
פ כל משולים (להעיד)  newקוויטז או פוזטתענירהססולין לדון (וע׳לשימן
סמרס דן כ״ח ע״א דאמלי׳ המם
הבלעה כששני דייטם השונאים זא*ז
צג וצד פרעי ספטלים ל«ץ כדווז וס״ה ל«? ריטז ד .גזהריגים צא
דבמקים פסידא כ״ע ק״ל דעביד
ישוו ניחד רדזנקו מס סדיין השלישי
יהיו קמניס זה לזה ולא לעדים) (וע׳ל סי׳ ל /סעין> י־ו):
אינם דינאלנעשים וקאמרק פלה
סר נ״ד מפס די״ל דלא סקפידס
:
עטו
להצטרף
לו
אין
רשע
או
גזלן
שזפא
מזכירו
שיודע
דק
מיש וקלומה אס כפס ממק מאי לאי
סמורסאלא שיסים לאף לנ״ד מפס
יא ב׳ד של ג׳ צריך שלזיה ננל אחד מדם ז' דברים חנפה עפה יראה
בשאינה יכולה לסציל ע" דבל אהל
נשום פעם ודוק אך כבל כסבמי שם
שנאת טטק אהבת האטת אהבת הבריות להם בעלי שם סוב (וע״ל
ומשני לא בשיבולת למציל פ*י רא
דלוג סמפנשיס נן״ל כפשיפו דפעמא
סי׳ פ' סמן א'):
ופרק אבל אינה יסלה להציל ע"
p
דקנא שמא יסלקו בימסם
ד״א פפונה אי סכי אדמני סיפא
יב כל דבי שיש לריק בו צד הנאה איפ יכול לדק עליו לסינך בני העיד
סלרכס הגזורה נ״ד מפח וא*כ
שנגנב ס׳ת שלהם אין דנק אותו בדיני אותה העיר אא־נ יש להם
ושלמס ידה פנס ןלשליס ב״ד לפלוג
למאי דק״ל למג מעוסקים דאן>
ס׳ת אחרת והאומר תנו סט לעניי עירי אק דבק בדיני אותה העיר (ועיין
ולימר בדדה ברא בשיכולה להציל
מדאוליימא געיק שלמא א׳כ כששר
ע" רא אבל אינה יטלס לסליל ע"
לעיל סי'  '7דאם ט עפזיק נסלהס עמי דינא לנפפ״הו ועיין לקוק סי׳ צז
דיינים שונאים זא״ז לא הוי ב״ד מסס
סעיף י׳ע וסעיף ל מאלו הדינים) ולסיכך עסקי הטם אק דנק בדייני אותה
ד״א פטוכס ומשר ה״נ קאמנ ברא
וסרן נפל אנ> שסקכימו כולם לרעם
העיד מפני שיש לדם או לקרוביהם חרק ט (ואס הוא מס סמוי ננק
נשיכולה להציל ע״י ד״א אבל אינם
6חיז וגס י״ל דכיק דדפה כל אסד
שאינו פהב אלא זמן קצוב ינולין קצ 15מן הקהל להסמלק ושלא יהיה לסם הנאה
יכולס להצל ע״י ד״א נעשה כשלים
לקמול אס מר סבינו כדשינן שמא
«נ
ציע
וכלל
סלוק
מהני
לא
7
נפג
י׳ס
סי'
לו
הכא׳ש
(משונה
ודיינק)
עזה
ביד ופעולה ואי אמרח דנשליס שהזיק
ספעס אומו שיודה לדנרו כזאממק
דמהני וצרך לסלק נין מס פלט) ואם עשו תקט או שיש טנהג בעיר שדייני
במעונו ספור אף כשיטל לסליל גרי
גע׳ שנומס כעמם דן "ל« 6מנין
העור ידונו אף על ענק הטסק דנם דן (ועיין לקמן סוף סיען צז סעין
ד״א מאי פדך לפלוג ולמר ברדס
לרין שלא ישב מלמיד נול לפמו
לנ נחה):
דכשאינה יכולה להציל פעולה מא
ועננדילישא ולימן בדין עמי שלא
אילעריך לווילן מידה פרע לשלים ב*ד
יפעסו ירש שוב לאימי נסדושי סרן
פ׳ ז״נ שכמב למלן סא דלא מוקי ח שלא למנות דיין שאינו הגון וגודל ישכר הדיין
דאף כשימל לסליל ע״י ד״א פעור
מלשלם דוד הבושם א״ו לאן בשליס
<xף pממממין רש שכשל להעיד
וענשו .וכו ה׳ סייפים:
ב״ד אס יכול להציל ברא חייב ופטך
ואימ כשל לדון נאוסג ושונא משום
שפיל דלפלוג נדידה דסא אן מיא
א כל הטעטיד דק שאינו הנק ואינו חכם בחכמת התודה ואינו ראף להיות
דשונא אן שאימ לאף לדק מ״מ אס
עצמה אס אינה יכולה לסליל ברא
ק דינו דן בדיעבד דומיא דשמ מ״ס
דין אע״ם שהוא טלו פחטדים רש בו מומת אחרות ה׳ז שטעטידו
פעונה ומשר דהיא עצמס מד פעורס
עיבר בלא תעשה:
משונאים זא׳ז שאץ יושנץ נדין
מס״ע דנעשס ידם כשליס נ״ד דעביד
לכמסילס ואם דנו דיניסס דק וסכי
הגה ואסור להעעיד ע*ה לדיין על סמן שישאל נל פעם לסכם ואתון עייטס
אינש דינא לנפשיס ונאממ י״ל דר
משמע לישנא דאין יושבין נדקה״ס
שאין נהם פנמים הלאוייס להיום דינים או שכולן עוף האלן וצליכין
ינוסם אדרבה למד דיס מקוגיא זו׳
שונא ניר דנו רן ומשום סכי לא מצי
להם דיינים שלא ילכו לפני עלנאות של ענו׳ם ממנים הסונים והסכמים שנהם
מדמקי הקנא דוקצומה אם כפה
לאוקמא לאסו" שונא נגכ״ד משמע
(למט אשי העיל) אע׳ס שאינם ראויים לדיינים וכיון ■שקנלום עליהם נני
בשיטלהלהליל ע״י רא א״כ ט עיפע
דנשני מ״ח משונאים זא״ז פשיפא לו
העיל אין אסר יכול לפוסלן וק נל צנול יכולק לקבל עליהם נים דק שאינו
קנא ושלחה ידה פנע לשליס נ״ד
יומל דנדיענד דימסס דין אן מ״ע
לאוי מן המולה .וכל דק הטתםנ' בשביל כסף או זהב אסור לעסתי לסט
לטנא שיפמ סב״ס מסוול יומל דלעאי
סייר דאן בשיכולה להציל ברא
ולא עוד אלא שמצוה להקל ולזלזל נו (וננ׳ל סוף סי' .צ)• :
פעור אן לפ״ז קישיימ הנדס דלפלוג
דקי״ל דשונא פקול אן בדיעבד ס״ס
כ צדנים דדיניס לישב באימה ביראה בעטיפה ובטבד ראש ואסור להקל
ולימני בדדה איר מובן כלל רק
7שמ מ״ס משונאים זא״ז אין רמסם
ראש ולפשר כדבר בטילה ננ״ר ריאה הדק כאלו חרב סוגתת לו על
שהוא דן אחל לגמד דממפע שליס
דק בדיעבד :ה שסרירם לא ימיו
צוארו ובאלו גיהיטם סתווז לו פתחתיו ודע את פי הוא ק ולפני פי הוא
ב״ד אן ביטל לסליל מ״י ד״א א״ו
קלובים זס לזס .הכנס״ג בסי׳ זס
ק ופי הוא עתיד לחשרע ספנו אם נוטה טקו הדן וכל דין שאיש ק דק
דנימל להציל ע״י ד״א אן שליח נ״ד
ונסי׳ל׳ו מביא בשם משובם מוקרש״ך
אטת גורם לשביט שתסתלק פישראל ובל דין שפטל מסק סזה ופתנו
דכי סיכא דבערם נמצא אמד מחם
חייב אלא דשליח ב״ד שעושה בליווי
לזה שלא ברין הקב״ה פטל טסט נסשות וכל דין שדן דק אפת לאמתו
קטב או פסול כל סעדוח נפילח
סב״ד מסממא עטד כד? שאינו מכס•
אפילו שעה א' כאלו תקן כל העולם מלו וגורם לשביט שתשרה בישראל:
ס״ס בדיינים אם נמצא אסד מסם
אלא נשא ׳י להציל פ" ד״א או י״ל
(שמא יאמר הדיין מה לי לצרה הזאם מיל ופמכס נדנד המשפס אק לדיק אלא
פקול בעל כל הוועד "פ״ש דע׳
טשלחה ידה היינו מלשק רשומה כמו
מה שעיניו טאום):
נסשגוה סנאב״ד נסי״א מסיק דכמב
רקח כל אנצו מידו ונקע קרא ושלחם
נ דרך החנפים הראשונים בורחים מלהתמנות ודוחקים עצסם חרבה שלא
 p37אב ובנו מומן לסם אמד בד״ע
ידה היינו שמשמה ברשומה שסימה
לישב נדן עד שידעו שאק שם ראוי כפוהו ושאם ימנעו עצפן מהדק
דכיק דאינו עולה מהחשבק סר הוא
יכולה להציל ע״י רא אנל נשא״י
תתקלקל השורה ואעש׳ב לא היו יושבק בדן .עד שהיו מכבידים עצהם
כמי שאומד למנחי אמימי דאינו פיסל
להציל עי׳י ד״א הר כעשסה הדבל
העם והזקנים וטסצירק נם:
שלא נלשוסה דמסמם אונש של הכאת
וכו׳ וסביאו סרנ״ש
נננדוצז וק
ד אסור לדין להתנהג בשר,־ה וגסות על הצטר אלא בעפוז ויראת וכל
בחשובה ק־ק מי״ג וכמב עליו
נעלה עשסה כן ומנשה ידה כשליח
פרנס הטטיל איפה יתירה על הצבור שלא לשם שמים איפ
יעדנניו מאס דבל שסיו הדיינים
נ״ד ופפוכם שוב מצאמי לסס״ח בע׳
רואה בן ת׳וז לעולם וכן אטר לטוג בהם קלות ראש אעיס שהם עמי
שלשס כשלים אפילו נצפלן עמחס
המניח שס שנסב בפשיטות נפיטשא
הארק ולא יסשיעו על ראש* עם קודש וצריך שיסבול סורח הצבת־ ומשאם
רביעי קטב לאסד מסן פדים ששר
דשמעממא דביטל להצל ע״י ד״א אן
וטצוה על הצבור לטוג כבוד בדין ויהיה א־טתו עליהם ונם הוא לא יתבזה
סקטבים מונין לסם אסד וסנס
שליח נ״ד חייב והכס אן דאשסודע
ולא יטונ קלות ראש לפניהם שכיק שטטט אדם פרנם על הצבור אפור
מדבטהם משמע נמי דדוקאכשסקלוב
ליה דבר חב״י נשס ט״ו גרע לרנא
לו לעשות פלאכה בפני שלשה כדי שלא יתבזה בפניהם וקיו שאסור לו
אימ ממנין סדיימם אימ פוסל דחף
מאה עיקר כממיס וק משמע מלשק
לאכול ולשתות (ולהשתכר) בפני רבים( .וכל דיין שאין לו עי סישעשנואסור
כאחי לממחי ומקממאאמליק דאתי
מטי נר״ע המניח שהניא סס ,שכמב
לו לקנל להיות 7יק):
לממחי לפמ״ש סש״ן בסי׳ ליו סק»מ
גני הא דאמרי׳ הסם מאס פכדא
ה אף בשליח ב׳ד אסור לטוג קלות ראש והפצערו יש רשות לביד
וגס כל היכא דסד ערס אינם
למחייה וז״ל אס איני יסל להצל נרי
להכותו מכת פרדות ודשליח נאסן כשנים להעיד שנההו נד לנדותו:
כפסלים בצפון סקנוב כמבואר בסי׳
רא אלא נרי הכאח ולא במכאס אחס
ל׳י שם «של״כ כשסקטב סוא ממנין
הגה והשלים צד יכול להגיד לנ׳ד ואין נזה משוס לשק הרע וכן יכול נעצמו
יכס אפילו מחם ממס פעור וממילא
הדיינים כנק שנצטרפו ממשס דיינים
שמעיק דשליח נ״ד נגני סכי רמס
'לעשוס דין א נמסכנ נו להכותו  3וכן אם הזיקו נממוט פסול (ועיל
לקבל עדות או לעמן רן כגק שהיו
בסר מאן דלא ציית טנא דאי לאמימא
דים סימן י־א):
ג׳ ואמד מסן אומר א" שסדין סוא
שלא
סכי מאניממונא סיר יסני לי׳נשומא
דמקיפץ שרם כדאימא בסי׳ מ״י
למעביד חכי מיאליס משליחא דני
וסיס בסם אמד קטב נפסלו אן שלשס סנעארם אן שססכימו לרעח אמס
רנא עמל וא״כ מק דסנ״י ילין שליח ב״ד מהיכא דעניד אינש דיכא לנפשיס
דכל חיכא דבעדים כל סעדוס גפילס ס״ס בדינים דמס״ח נמלק ניכיסם
בעינן דוקא שא״י לסצל ע" רא טמיא דסמס וגם באתת סוא דבל תימס
ובמ׳ל פנו״ז מס״ע בחגס פקפק ברן זס ובל דברו אינם 'מוכנסים כצל וע׳
צמל דשליח נ״ד פטר אן ניטל להציל ע" דא דסא סטדן אסל חבילו
מ״ש קי׳ ג׳ סק״ב:
בכפשו מו סי1וים יא? לד שליס נ״ד גדול
ח א במקלב גו לחכומו .ומאה דמשוס הכי פקק סכמנ״ס נפ״ה מס׳
מזח ואע״ס אם היה ימל להצילו נאחד מאינרו והרגו גרג עליו וקאם אמד
טלס ד*ו דשליס נ״ד שהכס אמ סנע״ד הנמנע מלטא לדין והורמו
טאס לאדם שמכה חטט אינו פטל כשמכסו ומלילו אלא באיי לסצלו פ״י
נשגגס דפפור מגלוח משוס דהר באב סרטם אס בנו והלב הנודס אס
ד״א כגרש;הנא״ש בפ׳ חממח סי׳ י״ג לעמן טמל נזק אדם באדם גרש ומם
מלמידו דפפולים מגלוס וסנאנ״ד בחשגחו השיג פליו בזס ילפענ״ד הליוב״ס
כח ב״ד יפס לא ש״ד כאן לומר דסא אן נ״ד שפעו נשימא ושליח נ״ד אס
ילין לס מסכא כיון דמוכס ברע הממם דשליס נ״ד יכול להמס סמסלב לבוא
נכל שהוא מכט נמל כדאימא בכמיטיז  'P97כ״ש הכא שא? לך פעוס גד5
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^«רהחכםו£

אילימיא האי תנא הוא ,דתניא( :בראשית ט׳-ה׳) ,ואך את דמכם לנפשותיכם

אדרש׳ .ר׳ אלעזר אומר :מיד נפשותיכם אדרש את דמכם (מיד עצמכם אדרוש
אתדמכם .ע״פ רש״י) .ודלמא קטלא שאני ?

אלא האי תנא הוא .דתניא :מקרעין על המת ולא מדרכי האמורי .אמר רבי
אלעזר :שמעתי ,שהמקרע על המת יותר מדאי לוקה משום בל תשחית ,וכל שכן
גופו.
ודלמא בגדים שאני ,דפסידא דלא הדר הוא .כי הא דרבי יוחנן קרי למאני:

מכבדותא ,ורב חסדא כד הוה מסגי ביני היזמי והגא ,מדלי להו למאניה ,אמר:
זה מעלה ארוכה ,וזה אינו מעלה ארוכה.

אלא האי תנא הוא ,דתניא :אמר ר״א הקפר ברבי ,מה ת״ל( :במדבר ו׳-י״א)
,וכפר עליו מאשר חטא על הנפש׳ ,וכי באיזה נפש חטא זה ? אלא שציער עצמו

מן היין .והלא דברים ק״ו :ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא,
המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה" טו).
אדם רשאי לחבול בעצמו.
טו .והנה למסקנת הגט׳ ,האיסור לשבת בתענית ולחבול בעצמו למדים בק״ו

שנקרא חוטא ,מהמצער עצמו מן היין.
יש לחקור בגדר האיסור .האם כלול הוא באיסורים הנלמדים מהפסוק "ואך

את דמכם לנפשותיכם אדרוש" ,ואילו הפסוק בנזיר בא לגלות ,דאין לחלק
כפי שחילקה הגט׳ בין מיתה לחבלה .וכפי שקיים אסור להמית עצמו ,כן
אסור לצער עצמו ולחבול בעצמו (דמה לי כולה נפש ומה לי מקצת נפש.

וחטא הוא הנזיר שחטא "על הנפש" .או מטעם דשמא עלול לבא לסכנת
נפש ע״י החבלה) ,וחוטא הוא בזאת .או דכלול באסור דבל תשחית ,והפסוק

בנזיר לגלות בא ,דאיכא בל תשחית גם בהשחתת הגוף ,ולא רק בבגד.

(בדעת רב חסדא המחלק בין השחתת הגוף דמעלה ארוכה להשחתת הבגד
דאינו מעלה ארוכה ,נראה לומר ב׳ אפשרויות:

הקפר.

א .חולק על ר׳ אלעזר

ב .גם לדעתו בהשחתת הגוף ,איכא בל תשחית ,אף שלצורך אין

איסור זה .וכאן מיירי שאם רב חסדא לא יפשיל בגדיו  -יפסידם ,לפיכך,

מאחר והפסד הבגדים מרובה יותר מהפסד הגוף ,שהפסדם אינו חוזר ,א״כ
הוי השחתת הגוף לצורך ,שאינו עובר בבל תשחית).

יש לומר אולי צד נוסף ,דהוא איסור עצמי לצער עצמו הנלמד מנזיר.
(ולסוברים דהאיסור לחבול בעצמו מדרבנז ואסמכוה אקרא גם נראה שיש
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וזברה והלכה

מקום לחקירתנו ,דאיזה גדר יש לאיסור זה מדרבנן).

ולצד זה לכאורה ,אין האיסור בישיבה בתענית ולחבול בעצמו עצם הנזק,
אלא הצער שמתלוה לכך .ונפק״מ :תענית וחבלה ,שאין בה צער .אמנם
יתכן דנזק עדיף מצער ,ואסור אף כשאינו מצטער ,וצ״ע.
נפקא מינא אם האסור לחבול בעצמו כלול באיסור ,ואך את דמכם וגו" ,או

באסור בל תשחית ,דאם מטעם בל תשחית מותר לחבול לצורך .ואילו מטעם
,ואך את דמכם׳ אסור לחבול בעצמו אף לצורך ,אם לא לצורך גדול (עיין

תום׳ ב״ק צ״א-ב׳ ד״ה אלא האי ובפנ״י שם).
והנה ביש״ש ב״ק פ״ח סימן נ״ט כתב בשיטת הרמ״ה ,דפוסק דאדם רשאי

לחבול בעצמו (וכתב ,דטעם הרמ״ה ,כי מסתמא סובר דהלכה כברייתא
ד״מה הטבה רשות" שנאמר בהדיא דרשאי .אבל ברייתא דרבי אלעזר הקפר

היא דרשה בעלמא ,ולא איירי בענין חבלה כלל) ,ומכל מקום אינו מותר

אלא לצורך ,דאל״ב עובר בבל תשחית .ועי״ש בדבריו ערד בביאור הרמ״ה.

(יש להוסיף ,דעל כרחך מיירי בחובל לצורך ,דאי שלא לצורך עובר על
האיסור לצער בעלי חיים ,דיש מרבוותא הסוברים ,דלצער אדם בכלל

האיסור ,ועיין בזה שר״ת הרשב״א ח״א -רנ״ב ורנ״ז ,שו״ת הרדב״ז -
תשכ״ח ,שו״ת חות יאיר סימן קצ״א ,חינוך מצוה פ׳ ומנחת חינוך שם ,ברכי
יוסף יורה דעה סימן שע״ב סעיף ב׳ ועוד .ולצורך האדם אין איסור צער

בעלי חיים ,עי׳ נררע ביהודה תניינא חלק יו״ד סימן י׳ ,הביאו הפתחי
תשובה יו״ד סימן כ״ח אות י׳ ,ושדי חמד כללים מערכת ד׳ כלל א׳).
אמנם היש״ש שם חולק על הרמ״ה ,וסובר ,דאין אדם רשאי לחבול בעצמו,
ואפילו לצורך ,וכש״כ שאסור להמית עצמו אפי׳ לצורך ,כגון שירא שיענו

אותו שיעבוד עבודה זרה (.ונראה ,דאפי׳ להניח עצמו ליהרג  -אסור

לצורך) .בזה פוסק כהמשנה שהיא עיקר לגבי הברייתא.
בביאור דברי היש״ש ומחלוקתו עם הרמ״ה נ״ל ע״פ חקירתנו ,דלדעתו ,כל

הנדון אם אדם רשאי לחבול בעצמו הוא רק בחבלה שהיא לצורך ,דאז לא
קיים איסור בל תשחית .והמחלוקת היא :האם גם לצורך אסור לחבול

מטעם ,ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש׳ ,או שאין חבלה נכללת בפסוק זה
ולצורך מותר .דעת הרמ״ה להסבר היש״ש ,דהלכה כמ״ד מותר לחבול

בעצמו לצורך ,משום דאין איסור זה כלול בפסוק ,אך את דמכם
לנפשותיכם׳ .אולם היש״ש חולק וסובר ,דקיים איסור חבלה גם לצורך,

ואיסורו משום ,ואך את דמכם...׳ ,אמנם לצורך גדול גם איסור זה מותר כפי
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שמובא ביש״ש שם מחלוקת :באיזה אופן מותר לאדם להרוג עצמו .דעת

היש״ש ,דמותו־ רק לצורך מניעת פקוח נפש של אחרים או לצורך מניעת
חלול ד׳( ,כמש׳׳כ ביש״ש "וגם אפשר משום כבוד מלך משיח ה׳ שאין ראוי

ובזיון ,והוא חילול ה׳ בד״ת
שימות בידי הערלים ,ויעשו בו מיתת עינוי
י
||12345*7
אמונתנו) .אולם אם מתיירא שיעבירוהו על הדת-אסור להרוג עצמרואילו

דעת הריטב״א ,דאם מתיירא שמא יעבידוהו על הדת  -מותר להרוג עצמו.

ונראה דביסודו של דבר ,לכר׳ע  -אסור להרוג עצמו לצורך מועט ,ומותר
לצורך גדול ,וחלוקים רק בהגדרת צורך גדול המתיר הרג עצמי.

נראה ,שבנדון חקירתנו במקור האיסור לחבול בעצמו למסקנת הגמ׳ חלקו
קדמונים .המאירי (ב״ק) כותב "זה שבארנו במשנה ,שאין אדם רשאי

לחבול בעצמו ,מן התורה הוא שנא׳ (בראשית ט׳-ה׳) ,אך את דמכם

לנפשותיכם אדרוש׳ .ושמא תאמר ,דוקא בהריגה הא בחבלה מנין ,תלמוד
לומר (במדבר ו׳-י״א) ,וכפר עליו מאשר חטא על הנפש׳ ,וכי באיזו נפש

חטא."...
מבואר בדבריו ,דהאיסור משום ,ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש׳ ואילו

הפסוק בנזיר לגלות בא ,שאין לחלק בין הריגה לחבלה ,וזה כאופן הראשון
בחקירתנו.

ובתום׳ שבועות (ל״ו-א׳ ד״ה ושמור) מבואר ,דאפשר ללמוד איסור חובל

בעצמו מ״ושמור נפשך מאד" (דברים ד׳-ט׳) או מ״ונשמרתם מאד

לנפשותיכם" (שם ד׳-ט״ו) .הפרי חדש בספרו מים חיים תמה על התום׳,
דחבלה אי אפשר ללמוד מפסוקים אלו ,כי קטלא שאני ,וכפי שדוחה הגט׳
פ׳ החובל ,והניח קושיתו בצ״ע.
ובמצפה איתן (שבועות שם) תירץ קושיתו ,דמפרש״י בריש פרק הנחנקין
משמע ,דבכלל נפש הוי נמי חבורה שאינה חחרת ,עי״ש.
בדומה לזה כותב הערוך השלחן (חוש״מ סי׳ ת״ק סע׳ מ״ג) "כשם שאין

אדם רשאי לחבול בחבירו כך אינו רשאי לחבול בעצמו ,דכתיב, ,השמר לך

ושמור נפשך׳ וכתיב ,ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש׳ ,מיד נפשותיכם
אדרוש את דמכם (החובל צ״א-ב׳) .וזהו בין לממית עצמו ,בין לחובל
בעצמו ,שעובר בלאו .ומ״מ אחרים שחבלו בו  -חייבין בתשלומי נזקו ,אף

שהוא רגיל לחבול בעצמו".

לאמתו של דבר מפורש כן בתוספתא בבא קמא (ט׳-י״א)" :וכשם שחייב על
שתיה ושכרות בהלכה  -ב זלמנוביץ ,אפרים עמוד מס (363הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

נזירות

תשלה

חברה והלנו;

נזקי חבירו כן הוא חייב על נזקי עצמו ...שנא׳ ,ואך את דמכם לנפשותיכם
מיד נפשותיכם אדרוש׳" ,וכן כ׳ הספר חסידים סי׳ תרע״ו (מובא בפרק זה).

לעומת זאת התפארת ישראל כותב ,דהחובל בעצמו אינו רשאי ,דעובר

על בל תשחית .ומבאר ,דלמאי דמסיק הש״ס דמצער עצמו נקרא חוטא,
א״ב אין חילוק בין גוף למלבוש לענין בל תשחית ,עי״ש .וכן משמע בספר
חסידים (תתרי״ד) דב׳ ,דמי שלובש בגדים קלים בחורף ,עובר על בל

תשחית ,השחתת גופו ,שיש לו קרירות.
דבריו מתאימים לאופן הב׳ בחקירתנו ,דאיסור חובל בעצמו הוא משום
"בל תשחית" ,והפסוק בנזיר לגלות בא ,שאץ לחלק בין חבלה המעלה

ארוכה לאינו מעלה ארובה.

ובלחם משנה הלכות דעות פ״ג הלכה א׳ מביא ב׳ האפשרויות .דכתב,
דהחובל בעצמו אינו רשאי הוא משום בל תשחית ,או משום ,ואך את
נפשותיכם אדרוש׳.
עכ״פ מבואר ,דלמסקנת הגט׳ ,הרי שהפסוק בנזיר מהוה גילוי ,דהחובל

בעצמו  -אסור .ואץ לחלק בין קטלא לחבלה ,או בין חבלת גופו לחבלת דבר
אחר שהפסדו לא חוזר ,מר כדאית ליה ומר כדאית לי ,וכפי שבארנו.

והנה חלוקים הראשונים ,בנשבע לחבול עצמו ,אם חלה שבועה אם לאו.
דיש סובר ,דכיון שחובל עצמו אסורו מדאורייתא  -אץ השבועה חלה .ויש

סוברים ,דהשבועה חלה ,מפני שאץ אסורו מפורש בתורה.

ולכאורה יש מקום לעיון בזה ,דבשלמא אם נאמר ,דכל המקור לאסור חובל
?״״•■׳*Wfi

בעצמו הוא מנזיר ,ניתן לאמר ,שאץ זה מפורש בתורה ,דהרי נלמד מק״ו.

אבל לדברינו ,דהאסור הוא או מו,אך את דמכם לנפשותיכם׳ או מבל
תשחית ,הרי איסור חבלה בעצמו מפורש בתורה.
וצ״ל ,דמכיון שללא גילוי הפסוק בנזיר אפשר היה לדחות ולאמר,

דהפסוקיס הני׳ל אינם כוללים חבלה בעצמו ,כפי שדוחה הגמ׳ דלמא קטלא
שאני ,וכן מחלקת הגט׳ בין השחתה שאינה מעלה ארוכה להשחתה המעלה

ארוכה ,הרי שאין זה איסור המפורש בתורה.

לעיל הבאנו מחלוקת שמואל ור׳ אלעזר ,אם היושב בתענית נקרא חוטא או

קדוש .מקופיא נראה ,שיש מקום לומר ,דמחלוקתם תלויה במחלוקת
התנאים ,אם רשאי אדם לחבול בעצמו אם לאו .דשמואל סובר כמ״ד ,דאינו
שתיה ושכרות בהלכה  -ב זלמנוביץ ,אפרים עמוד מס (364הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

שתיו .ושכרות

תשלו

נזירות

רשאי לחבול בעצמו (והרי לאמתו של דבר ,מקורו של שמואל ,שהיושב

בתענית נקרא חוטא הוא ר׳ אלעזר הקפר ,ובפרק החובל מבואר ,דדברי ר׳
אלעזר הקפר הם מקורו של התנא הסובר ,דאין אדם רשאי לחבול בעצמו).
ואילו ר׳ אלעזר סובר ,שאדם רשאי לחבול בעצמו ,ואם עושה כן למרק

עוונותיו או לכל סיבה שהיא לשם שמים ,אף קדוש יקרא (ועי׳ בשו״ת זרע
אמת ח״א סי׳ פ״ט דף צ״ד טור ג׳ אשר ג״כ תלה מחלוקת שמואל ור׳

אלעזר במחלוקת התנאים,ואח״כבדףצ״ה טור ב׳ מפרש אחרת).
אך יש להעיר בזה ,שהרי השו״ע (או״ח תקע״א-א׳) פוסק כר׳ אלעזר,

דהיושב בתענית ומצי לצעורי נפשיה ,נקרא קדוש .ובלא מצי לצעורי

נפשיה ,נקרא חוטא ,ואילו בחוש״מ (ת״כ-ל״א) פוסק השר׳ע ,דאין רשאי
לחבול בעצמו .משמע שלומד ,דאין הדבר תלה האחד בשני ,ואף שאין רשאי

לחבול בעצמו מ״מ היושב בתענית נקרא קדוש ,אם מצי לצער נפשו ,הש

ליישב.

ועיין לעיל שהקשינו :מדוע באמת לשמואל איקרי חוטא ,הרי ממרק בזה

עוונותיו.
לבאר הענין יש אולי לומר ,ע״פ חקירתנו בהאיסור לחבול בעצמו :האם

הוא בכלל איסור בל תשחית ,או בכלל ,ואת דמכם...׳ ,דמה לי קטלא כולה

ומה לי קטלא פלגא.
דבין שמואל ובין ר׳ אלעזר סוברים ,דאין אדם רשאי אדם לחבול ולצער

עצמו ,אלא שחלוקים במקור לאיסור זה .דשמואל סובר ,דמקור האיסור
הוא מ,ואך את דמכם...׳ ,ובין להמית עצמו לגמרי ,ובין לשפוך מקצת דמו

איסורו בגדר מאבד עצמו לדעת ,דאפילו לצורך אסור .ולכך אסור לשבת

בתענית ,אף לצורך מירוק עוונותיו ,וכ״ז אפילו במצי לצעורי נפשיה,דבלא
מצי לצעוריה נפשיה ,בודאי היושב בתענית הינו בגדר מאבד עצמו לדעת.

אולם ר׳ אלעזר סובר ,דטעם האסור לחבול ולצער עצמו הוא משום בל
תשחית דגופו ,וכל שמשחית לצורך  -אין בזה אסור בל תשחית .ולפיכך
מותר לשבת בתענית ,אם ע״י תעניתו וצערו מתמרקין עוונותיו ,או שיש
בזה תועלת לשמים ,דהוה לצורך .ובלא מצי לצעוריה נפשיה ,גם ר׳ אלעזר

מודה דגקרא חוטא ,משום דאז הה בגדר ,ואך את דמכם...׳ ,דאפילו לצורך

אסור .וכן מודה ר׳ אלעזר ,דת״ח אסור בתענית ,אף במצי לצעורי נפשיה,
דמאחר וההפסד במיעוט הת״ח במלאכת שמים רב יותר מהתועלת ,הרי
שתיה ושכרות בהלכה  -ב זלמנוביץ ,אפרים עמוד מס (365הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

□זירות

תשיז

חברה והיכזז

במדת חומר האיסור לאדם לחבול בעצמו קיימים דעות :הרשב״א (שו״ת

ח״א סי׳ תרט״ז) ,הר״ן (בחידושים שבועות כ״ג-ב׳ ד״ה דמוקים ,ובפי׳ על
הרי״ף כ״ז-א׳ ד״ה אביא) ,מאירי ב״ק צ״א ע״ב (ועי״ש ד״ה אע״פ ,שכתב

שהוא מדברי סופרים ,והמקרא אינו אלא אסמכתא ,ובשבועות כ״א ע״ב כתב,

שאינו איסור תורה להדיא) ותום׳ (שבועות ל״ו-א׳) ד״ה ושמור ועוד סוברים
דלדעת האוסרים לחבל עצמו ,איסור זה הוא מדאורייתא טז>.
התומים (סי׳ כ״ז-א׳) כותב יותר מכך ,דלהרמב״ם עובר בלא תעשה שנאמר "רק

שיש בזה משום בל תשחית.

עוד אולי אפשר לומר ,דאף ר׳ אלעזר סובר ,דאסור לחבול ולצער עצמו אף
במצי לצעורי מ,ואך את דמכם".׳ ,ולצורך גדול אינו עובר באיסור זה ,כפי

שהבאנו לעיל .וחולקים שמואל ור׳ אלעזר :אם מירוק עוונות הוא צורך
גדול .דר׳ אלעזר סובר ,דבמצי לצעורי נפשיה ,הרי שביחס לנזק הוה מירוק

עוונות צורך גדול ,אך בלא מצי לצעורי נפשיה אין התועלת במה שעוונותיו

מתמרקין גדולה ביחס לנזק ,ולא הוה צורך גדול.
ובאופן דומה אפשר לבאר מחלוקת הפוסקים :אם מותר להרוג עצמו לצורך

תשובה ,ולא נאריך בזה.

ועיי׳ להלן מחלוקת השל״ה והזרע אמת במי שחטא ,אם חייב להתענות,
אפי׳ אם לא מצי לצעורי נפשיה .דלדעת השל״ה חייב ,דבחטא גם שמואל

מודה דחייב להתענות .ואילו הזרע אמת חולק ,שאסור להתענות ,והגט׳

מיירי אפי׳ במי שחטא ובמצי לצעורי נפשיה.
ויתכן לבאר גם את שתי שיטות אלו ע״פ דברינו ,דלשיטת השל״ה ,התענית
במי שלא מצי לצעורי נפשיה ,איסורו הוא בל תשחית ,ולצורך מירוק החטא

 -מותר ,דלצורך לא הוה בל תשחית .אבל לשיטת הזרע אמת ,מי שלא מצי

לצעורי נפשיה ,אסורו הוא מ,ואך את דמכם׳ ,דהוה בגדר מאבד עצמו ,ואף

לצורך  -אסור.

טז .ואף שהוא מהתורה ,מכל מקום אם נשבע להרע לעצמו ,כגון שנשבע
שיחבול בעצמו ,אע״פ שאינו רשאי  -שבועה חלה עליו ,דאינו נקרא

מושבע ועומד ,שאין איסור זה מפורש בתורה ,כן כתבו הר״ן ,והמאירי
בב״ק .אמנם הבה״ג ריש הל׳ שבועות והרשב״א (שו״ת ח״א סי׳ תרט״ז)
סוברים ,דלא חלה שבועה ,משום דאיסורו מן התורה.
שתיה ושכרות בהלכה  -ב זלמנוביץ ,אפרי□ עמוד מס (366הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

שתיה ושכרות

תשלח

נזירות

השמר לך ושמר נפשך מאד" ,וכל מקום שנאמר "השמד" אינו אלא לא תעשה.
ויש סוברים ,דאף לוקה (עי׳ שדי חמד פאת השדה מערכת האל״ף כללים אות
מ׳).
הלחם משנה (דעות ג׳-א׳) לעומתם כותב בדעת הרמב״ם ,שאינו אסור אלא
מדרבנן.

בתוספתא (בבא קמא ט׳-י״א) מבואר ,דהחובל בעצמו פטור מדיני אדם וחייב
בדיני שמים "וכשם שחייב על מקי חבירו ,כן הוא חייב על מקי עצמו (גי׳,
הוא עצמו) .הרק וטש בפניו כנגד חבירו ותלש בשערו ,מקרע את כסותו ,משבר
את כליו ,מפזר את מעותיו בחמתו  -פטור מדיני אדם ודינו מסור לשמים,
שנאמר (בראשית ט׳) ,ואך את דמכם לנפשותיכם מיד נפשותיכם אדרוש"".׳.

וכן כתב הספר חסידים (סימן תרע״ו) "כשם שחייב אדם על מקי תכירו ,כן
■חייב על נזקי עצמו ,שאם הוא עצמו שרק וטש בפני עצמו ומתלש בשערו ומקרע

כסות עצמו ...פטור מדיני אדם ודינו מסור לשמים ,שנא׳ ,אך את דמכם
לנפשותיכם אדרוש׳.

הכאה
יש הרוצים לחלק בין חבלה ,שאין אדם רשאי לחבול בעצמו ,לבין הכאה,
שרשאי אדם להכות עצמו יז) .ובחילוק זה מנסה להסביר השדי חמד (פאת
השדה מערכת האלף כללים אות מ׳) את דברי המהרלנ״ח שכתב ,דהאומר לחברו

הכני על מנת לפטור  -פטור לכולי עלמא .והוסיף ,דנראה לו ,שאף מותר גם
לומר זאת ’ח) .ואף שלא מצא מפורש כן ,מ״מ מצא רמז לכך מדברי הרמב״ם ריש

פרק ה׳ מהל׳ חובל ,שכתב :וכל המכה אדם כשר ...דרך נציון הרי זה עובר...
משמע דאינו עובר אלא דרך נציון ,יעו״ש.
ומקשה עליו השדי חמד :הרי הוא גופא כתב בסימן ק״ג ,דלהאוסרים לחבול
בעצמו  -אסור זה מהתורה .והביא שם ,דהרמב״ם פוסק ,שאינו רשאי לחבול

בעצמו ,ואם כן איך יתכן ,שיהא מותר לומר לחבירו הכני על מנת לפטור ,והרי

הוא עצמו אינו רשאי להכות עצמו ,אם כן איך יהא רשאי לומר לחברו שיעשה
יז .וצ״ע ,שהרי מקור האיסור לחבול בעצמו הוא מנזיר ,דנקרא חוטא על

שציער עצמו מיין ,ואם כן ק״ו שאסור לצער עצמו ע״י הכאה.
יח .עיין שר׳ת הריב״ש תשובה תפ״ד ,שו״ע הרב חו״מ הלכות נזקי גוף ונפש
סעיף ד׳ ,מנחת חינוך־ מצוה מ״ח.
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ווברה והלכת

לו כן.
מוסיף השד״ח ,דאין לומר בכוונת רבינו המהרלנ״ח ,במה שכתב מותר ,היינו

כלפי המכה ,דכיון שהמוכה אומר לו הכני וכו׳  -מותר המכה להכותו ,אבל
המוכה גם לדעת המהרלנ״ח עובר איסור ,במה שנתן רשות להכותו .שאם כן

גם להמכה יהיה אסור להענות לבקשת המוכה ,משום שנכשל באיסור "לפני
עור לא תתן מכשול" .אלא ודאי כוגתו לומר^ ,זאין שום איסור לא למכה ולא

למוכה ,וזה תימה.

מסיק השד״ח ,דאולי יש לומר ,שסובר המהרלנ״ח ,דחבלה לחוד והכאה לחוד,
ואף שלחבול בעצמו  -אסור ,מכל מקום להכות בעצמו  -מותר ,ונשאר בצריך
עיון.
אולי אפשר קצת לבאר המהרלנ״ח ,דהוא סובר דהאסור לחבול בעצמו הוא
שהאדם יעשה פעולה בעצמו לצערו ,אבל אין האיסור שהאדם יביא עצמו למצב
שהוא בצער וחבול ,ולפיכך מועילה רשות לאחרים לחבלו .אולם השד״ח סובר

דהאיסור לחבול בעצמו הוא דאסור לאדם להביא עצמו למצב שהינו חבול או

בצער ,כמו שאסור לחבול ולצער חבירו ,דאין גופו ברשותו והרי זה כאילו נותן

רשות לחבול גוף אחר .ועיין מנחת חינוך (מצוה מח) ובשו״ע הרב חו״מ הלכות
נזקי גו״נ.

שאלות ותשובות ,מוסר
ספרי השו״ת ומוסר דנו בארוכה בנושאים אלו ,מקצת מהם נביא
בזה.
בשו״ת הר״י מיגאש סימן קפ״ו איתא:

"ראובן רצה לעלות לא״י ,ונדר ,שלא יאכל בשר ולא ישתה יין עד שיעלה לא״י,
חח משבתות וי״ט .יורינו רבינו :אם ראובן זה עבר בהיותו נודר ,ואם יש לו בו

היתר אם לאו".

תשובה :מי שנדר זה  -עבר על דברי תורה ,וכל יום שהוא עומד בנדרו ,הוא
עובר וחוטא נפשו ,והתורה לא התירה לאדם שיצער עצמו ,ואין הפרש בין מי
שמצער נפשו או מי שמצער חבירו .ולסיבה זו אין האדם חייב במה שמודה על
עצמו ממון .וכבר אמרו ז״ל ,במה שאמר הכתוב בנזיר, :וכפר עליו מאשר חטא

על הנפש׳ ,וכי באיזו נפש חטא ,אלא שציער עצמו מן היין ,ואם נקרא חוטא מי
שציער עצמו מהיין בלבד ,כ" ש שיקרא חוטא מי שהוא מצער
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תשסג

חברה והלנה

לכפרת עונותיו ,אלא לצער עצמו ,הא להמית עצמו או ניכנס לספק סכנה
בשביל זה  -לא .דהרי לא קאמר אלא דאין בזה איסור משום ,וכפר עליו וכו׳
אבל משום איסור ד,אך את דמכם וכו״ דאיתמר בהורג עצמו  -ודאי איכא.

הרי לך ג׳ עמודים ,דהיינו היפ״ת ומהרי״ט והלק״ט ,דס״ל ,דאף הממית

עצמו או המכנים עצמו בסכנה בשביל כפרת עונותיו הוא מתחייב בנפשו ,ודלא
כחשבות יעקב הנ״ל.

אכן הואיל ואתי לידן דברי מהרי״ט אלו ,אימא בהו מילתא .דלע״ד לא ידענא,

מנ״ל לעשות ג׳ חלוקות לדעת התום׳ ,דנראה דכך הוא לדידהו :המתענה לסייג
וגדר :כמו המתענה לכפרת עונותיו ,דהא מסתמא ל״פ התום׳ ארש״י .והרי רש״י

פי׳^דהגט׳ מיירי בעושה כן למרק עונותיו ,כנ״ל .וא״כ י״ל ,דאה״ב דגם התום׳
ס״ל הכי ,ואף בזה כתבו ,דלשמואל יש בזה מצוה ועבירה ,כמו המתענה תענית

חלום בשבת ,ולר״א נקרא קדוש ולא חוטא כלל ,וכעת צל״ע.
וראיתי להרב פר״ח בחלק מים חיים בביאור לשונות הרמב״ם ,שהאריך
בבירור לשון הרמב״ם בפ״ג מהל׳ דעות הנ״ל .וצריך אני לעמוד על דבריו ז״ל,

כי לע״ד בפעם הזה לא ירד ביני הדל אתו עמו.
והנה בתחילה סתר דברי הלח״ט הנ״ל ,וכתב הוא לתרץ לדעת הרמב״ם קושית

התום׳ ,דהק׳ משמואל דפ״ק דתענית דאמר היושב בתענית נקרא חוטא,
לשמואל דפרק החובל ,דמוקי הברייתא דלהרע או להטיב באומר אהא בתענית.

וז״ל :ולי לק״מ ,לדעולם ם״ל לשמואל דנקרא חוטא ,אלא דכדי לתרוצי
לברייתא אוקמה שמואל בהכי .דם״ל לההיא ברייתא ,דהיושב בתענית שרי ,אבל

איהו ס״ל כראה״ק ,עכ״ד.

ודבריו תמוהים לע״ד ,דהא כדמוקי שמואל הברייתא בהכי ,עדיין לא מסיק
הש״ם דפליגי תנאי אם רשאי לחבול בעצמו ,אלא ם״ד דודאי אין אדם רשאי

לחבול בעצמו ,דהא פריך :ואין אדם רשאי לחבול וכו׳ ,והתניא להרע או להטיב
וכו׳ .וע״ז משני שמואל :באומר אהא בתענית .ואץ לומר ,דשמואל ידע האמת

דפליגי תנאי אם רשאי לחבול בעצמו או לא ,ומוקי הך ברייתא כמ״ד דאדם
רשאי לחבול בעצמו ,דא״כ ל״ל לאוקומי באומר אהא בתענית ,הול״ל דהאי תנא

ס״ל דמותר לחבול בעצמו .אלא צ״ל ,דכונת שמואל לומר דאין זה תחת סוג
חובל בעצמו ,וא״כ לא הועיל הפר״ח כלום בתקנתו ,דעדיין קו׳ התום׳ במקומה

עומדת .דאין לומר ,דשמואל ר״ל ,דאה״ג דלחבול בעצמו אסור לכו״ע ,אלא
דקאמר דאשב בתענית אינו בכלל חובל בעצמו ,דאע״ג דאיהו סבר כראה״ק
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ז־היושב בתענית הוי בכלל חובל בעצמו ,מ״מ האי תנא לא ם״ל הכי ,דזה אק

לו מקום כלל .דאם איתא דרוצה שמואל להמציא מחלוקת תנאי בזה ,הול״ל
בפשיטות ,דהאי תנא פליג וס״ל דאדם רשאי לחבול בעצמו ,וק״ל .ועוד ,דהא

ודאי שמואל ידע שפיר האמת,״דאיסור חובל בעצמו נפ״ל מנזיר ,וא״ב איך

אפשר דם״ד לחלק בין חובל בעצמו לאשב בתענית ,דהלא אשב בתענית ,היינו
מצער עצמו דנזיר ,ודוק.

עוד כתב ז״ל לתרץ לדעת הרמב״ם גם הקו׳ אחרת .דהק׳ התוספות דבנדרים דף

י׳ ובנזיר דף י״ט אמרינן ,דלראה״ק אף נזיר טהור איקרי חוטא ,ובריש נזיר אמר
דלראה״ק נמי קרא מיירי בנזיר טמא .ותירץ ע״ז ,וז״ל :והא דאמרינן בריש

נזיר ,דלראה״ק נזיר טהור לאו חוטא הוא ,היינו לגבי נזיר טמא ,עכ״ד .וגם זה
הוא תימה בעיני ,דסו״ם קשה ,דבחד דובתא מוקמינן קרא לדידיה בנזיר טהור,

ובחד דוכתא מוקמי לה בנזיר טמא .ועוד ,דהא הגט׳ התם בנזיר דף ג׳ הנ״ל,
קאמר הכי לתרץ מאי דפריך נזירות מילתא דעבירה ואמרינן ליה נאה ,עי״ש.

ולפ״ד הפר״ח ,א״כ עדיין הקושיא במקומה עומדת .ואני בעוניי כתבתי לעיל

הנלע״ד ליישב כל זה לדעת הרמב״ם ,והמעיין יבחר.

עוד כתב הרב הנ״ל בסוף דבריו ,וז״ל :ודע ,שכל מה שכתב הרב ז״ל ,שאין ראוי
להתענות ,ומשמע בגט׳ דאף במצי לצעורי נפשיה ,זהו בצדיק שלא חטא ,אבל
במי שבא עבירה לידו ,אדרבא צריך להתענות כפי גודל העבירה ,והכל לפי מה

שהוא אדם ,שהרי מצינו לר״ש שאמר על ר״ע וכר ,ומפני שדיבר בלשון גנאי,
הושחרו שיניו וכר .וכן ר״י וכו׳ בפ׳ אין דורשין ,ובירוש׳ פ״ט דנדהים וכו׳ ,וכן
בשילהי קידושין בעובדא דר״ח וכו׳ עי״ש .וג״ז נלע״ד דליתא ,דדילמא הני

חסידי ופרישי דעבדו הכי לגרמייהו הוא דעבדו לחסידות יתירה ,משום דהוו
מצי לצעורי נפשייהו ,וכמש״ל.

והן אמת דהוכחנו לעיל ,דבכריתות ומיתות ב״ד צריך יסורים למרק ,בזה יכול
לסגף עצמו לקבלת יסורים ,ולדעת הרוקח אפשר ג״ב דצריך כל כמה דהם
יסורים דליכא בהו שום חשש סכנה ,אע״פ שאינו חייב ממש כנ״ל ,אבל בלא״ה

לא ,וכמש״ל.
ומ״מ גם מדברי הפר״ח נראה ,דלא קאמר דצריך להתענות בפי גודל העבירה
אלא היכא דליכא חשש סכנה בטיגופיו .דהרי כל משאו ומתנו של הפר״ח הוא

על לשון הרמב״ם ,דמיירי במצער עצמו ולא בהורג עצמו ,וע״ז דוקא הוא דכתב
הרב ז״ל ,דהיכא דעבר עבירה צריך להתענות כפי גודל העבירה ,דלית ליה

למיחש בזה לאיסור חובל בעצמו .אבל בחשש הורג עצמו לא קמיירי דודאי
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•שמע אלא דינו מסור לאדם הט כמי דינו מסור לארס וקשייה לדידך יאמר להק־ מת היינו טרי סמי®

ואפשר לזמר דה״פדלשון מסור לא משמע חייב דהל׳ל אלא חייכבריניאדס אכל לשון מסור לא משמע הכי
אי גמי אפשר דמאי דקאמר דגישנא לא משמע הכי דכתכו אינו מוזרעל התלמוד אלא בעי למימד דלישג♦
דקראלאמשמע דינו מסור לאדם דאין זה במשמעות לשון וחטאתי לאלקיס את נס בסוף שכתבו הנא נמי
יכתיב מאמו לי היינו דדינו מסודלשמיס ולא לאדם לפי שלא ידע סהייאחש׳תאיש קשהטובאדהא מ״ד
וליטעמין סלע עליה וסבר דאף דלא ידע שהיא אשת איש חייב בידי אדם דאזמר מותר קרוב למזיר ועוד קשה
דסתדו דבריה® וכתבו אח׳ב דלעולס חייב כדיני ארס ועוד קשה דאמא* לא השוו התוספות מדותס בכי היכ>
דגבי וחטאתי לאלקים.כתכז דדינו מסור לשתים ולא לארס לפי שאין עדים הנא נמי גבי אכ״מץ־ אם היה
שוכב עם שרה לא הוה דינו מסור לאדם לפי שאין עדים אבל לעולם שאס היו עדים בדבר אע״ם שאומר
מותר וכסבור לאבימלן שמותר היה חייב כדיני אדם לבך נ׳ל שצריך להגיה ה’נ דבתייב מחטו לי היינו דדינז
מסור לשמים ולא לארם לא לפי שלא ידע העולם שהיא אשת איש דלעולס ח־ייבבדיני אדם ענ׳ל י וכוונת©
כמו שאמרו לעיל דמאי דמסור כדיני שמים נכי יוסף היה משוס שלא היו שס עדים דהא פשיסא דאסור שאשע
איש היתה כן באבימלך דנתיב מחטואלי היינו דדינו מסור לשמים מטעם דאין שם עדים ולא לאדם פי*
®דינו מסור לאדם ואח״ננתכו לא לסי שלא ידע שהיא אשת איש להא לעולם אף מלא ידע חייב כדיני אד©
•לא הטעם דמסור לשמים לפי שלא היץ עדי© ולא הוצרכו לכתוב וה לפישסמכו פלמהשכתכ קודם גבי
יו«ףדכבר היה אפשר לומר בדוחק כלי הגהה דה*ס דאין דינו סל אכיחלך מסיר לאלם לפי שלא ידע מעול©
•®היא אשת איש וכמו שלא יידע הוא העם ג״ב לא ידעו כדבר נדי לחייבו אבל לעולם שחייב כדיני אדם א©
ידעו העם כדבר אמנם אכתי קשה דמי דחקם כדבר הוה ולימא שאף שהיה יודע שהיא אשת איש והעסג״כ
שיו יודעים צא היה חייב מיתה כדיני אדם כיון שלא היה אפילו על אחד ששכב עמה דכן נח נהי ללא כעי
'
עלות גמורה מיהו עד אחד מיהא בעי אלא כדכתכתי :
 m־חיכית רבינא לדכא יצא חאב הרורח את גנו ובו' לימא טיז חאלז 1םיר לאן
©עב
ק׳ק ימג *ל
©צווו וכו' התם אע׳ג רנשיד מעות זינתיג יסר כגן יינ'חד י
דעתם אע׳״ג דנמיר ד5מא ה׳ק יסר בנן כלי שיתחכם ויהיה נמירי״ל דס׳ל דהתם קרא מיירי אע״ג רגמיר
דאם אינו ענין לאינו נמיר שכתוב לעיל מיניה שבט ותוכחת יתן חכמה ש'מ דט כתיב הכא יסר כנך ויניחך
היינו אפי׳שיש חכמה לבנן יסר «־«ועו כדי שיהא מחולל יותר והוא מנוה והתום* כעכו וא*ת מ״מ קשה משליח
ב׳ד כיון דאלו לקה ככר לא^ןוהעביד תראה דהרמ׳כסז״ל מנח קושיא זאת כתב פ״ה מהל* רוצח וול ■יכן
הרב המנה את תלמידו וש>5ח צ״ד שהכה את כעל דין הנמנע מלכא לדין זהחיתו כשננה פטור ולא מיידי
כעלקו'וליכילאקשזיי נמי׳לדעת הרמכיס׳ז׳ל דלע׳נ״ון דאלו דאזל מנעשיה לב״ד אין להכותו השתא נמי דלא אזל
לאו חצוהקעביר דהיינו׳כפין מ׳ש התוספו׳בסוף הדבור זזיל וליכא למימר נשי כינן לאלו חטא צאו מנוה
היא וכו* דההוא לאו שליח ב״ד מיקרי ה״נ אי אזיל מגפשיה היינו לא חטא וק״ל * כתבו עוד וי״לדמ״מ איכא
מנוה מתחצה־וכזיהא ד״לא משני הכי נכי האב והדר לשנויי אפ׳ג לגמיר מנוה פביל משוס לא*ס״ל דאין מצו©
לעבות את בנו אפייבשעת לימוד אלא היכא דלא נמיר סע״י השבט נכנס חכמה בלבו נמני דאס גמיר הבן ומכהו
אינה מנות ההכאה זא*כ שסיר אמרינן כיון דאלוצמיר לאו מנוה השתא נמי־לאו מנוה אבל במלקות אפילו
לקה ככר קודם שילקהו שליח ב״ל לעזלימטה עביד וקרוב לוה כתב הרב אשכנזי ואין להקשות לדברי הרמב"•
 r'5פ׳ה מרוצח שכתככד׳א שהרגו כלא שעת לימוד משמעדשלא בשעת לימוד חייב והכא קאמר אע׳ג דנמיר
מנזה עביד ה״ס דסמעתין שהאב מלמד את בט ובשעת לימוד מכהו אע'נ דגמיר ויודע לימודו זמנהזמנוש
קעכיד שמזדרז כיותר למוסיף חכמה ומ׳ש התושפו ולא למי לאביו ורבו וכוי פי ,וא״כ קשה למאי פרין לימא
כיון לאלו גמירלא ומנזה השתא נמי לאו מנוה וכי לא גמיר לא פיקרי רבי ותירצו ללא דמי לרבו מיקרי
אפילי בשעה שאינו לומד עמו והדברים ברוריס •
רף ח׳ורבי יפו אם למסירת ס״ל יהאמר יג יצחק בר יוסף יכי'*״ וק״ק דיויקטלמז ור"
*ש אם למסורת ס״ל והתנייא אמר להם רכי לחכמים זכי נאמר חסנו ולא תלי טעתא
כמםוויע כלל זהתוס׳ הקשו קושיא זאס בתירוצא לגמרא למשני הייני דקתמר יעיד ילא הקדימו
להקשותה כדברי המקסן ואפשר ילא קשה ליה מברייתא דאיכא למיתר רב תנא ופליג אנייית וסבר לטעמא
ולאינו המו הכרייע׳ואע׳ה פרין מלריוסק 7אמ כעלמיהני וצא אשנתן דסליג עליה שום אמיר׳ולא רב אב5
כפי

©« בגמרא
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זחל קאי בנגד"׳• יתברך ותל בצגיהלזיק
אאז סי^ן אטרר׳יוחגןעכו״סשזהכה את יערן) חייב טיתחעגאטר וירא ניאץ אי! וין את חט¥מ ’י
לע דאמאי לא פרין ולחשכה גבי לעצמת כי היבי למדין אההיא־מימדא דעכו׳ם המופק בתור׳
לחמן ואפשר מסוס לבתר הכי אמדו כל הסוטר לועו של ישראל נסוטר לועז של שכינה ח״ו אס נן בהא ניחא
ללא חשבה גבי ז' מנות מסוס דבכלל ברכת י״י שנצטוו הויא שהם מצווים שלא לזלזל בכבודו >תבדך הכא נמי
חכה.ישראל ודמי •עמש צמאי לתרצו בנמראילפייבתעכו״ם העוסק בתורה למ״ד מורשה בכלל גזל איתאלמ״ר

מאורסה ככלל עריות היא והרמ׳בס ז״ל מעשירי ממלכים כתב ועכו״ם שהכת את ישדז 1אע׳תסהוא חייב מיתה
אינו נהרג ונתב הר״מ ז״לנקרא דזק־אתהמצריתואאסמכת׳מירשדבריודאיכ׳לסרזשיקראדויןאתהמנרי
 Jלאו משוס שהכה מת * hoדאתא לא מחייב מיתה אלא ראה מה עשה לו בכית ומת פשה צו בשדה במו"פארז״ל:
בעין יעקב סימן ק\*ד אלא לס״וי פנויח האי כולי האי אמד רב מפא טמום מגס מעמתת רב או/א אאר
כרישלאיחו^נותימראלפדוזגות נ לע מאי בינייהוזתאוינעקא מינה בקשנ* הטעמים ובשלמי
’
אי לא הוה טעמא לדיצחק דמים גנונים ימתקו הוה אמינאלנמק' מיכה אי מאי למנסבה דאי משוס מרוצויליוך
כאן פריצות כלכתב דש״י ז״ל בל״ה זלנסבה ודל לאין כאן משוס פריצות משמע דהא משוס פגם משפחה איכא
שמתבייש פני המששח׳ שניסת פ״י חבת אבל כפי האמת דאף למ״ד משזס־פרינותלית תקצה למנסכסמסום מים
גנובים מאי בנייהו למרי טעמי " ואפשר דנ״ע אה המשפחה היא פגומה שיש בה תקלה כזאת אי אארת מפום
יגס משמחה קא צא למבייש לכנר קם פכומיק נסגימק כזאת ואס מקום תצא יקו בנות קןאציקרוצות הא

ייי׳י

י

x-

אי?א פריצות
יתקניווזחלו שבטים מבוים אותו ראיתם  pמומיות טפיפס אבי אטותג^ס לולא־ בא
תכתוב ויחסו מנחם כן אלעור < צ״ע דהשבטיס איך לא ידעו מה שכתב כתורה צא תונו
’
איש את עמיתו כאונאת דברים הכתוב מדבר היה בן גרים לא יאמר לז זכור מעשי אבותיך שהיז עע׳א י
ותו הכתוב מה הפינילהק בהה שייחסו פנחס ק אלעזך והלא אןו הס ידעו זה אלא שהיו אומריסעמצד אבי
אמו הוא בן מוט>ומק חדע צתס ויראה עם מ״ש במסכת נקרא לעולם־ ילבון אלסבטומסשהז־ימעלושצפהגת
ימרו ינא ממנו מנעה שקיהעע״ז והקשו פסהתועעות להאענחע נמילא קיין בן טובים עאניו נשאי כת

עפת בעין

כאסזהזא׳בן בת׳ימרז
יתדו זא״ב תא* פלא ממכ&ה ותירצו למנשה מצל אבה אינו בן סונים *
אבל פנחס מצד אביו הזאבן טובים אלאשאמו מצדיתדו ואינו דומה צלהאסלצדהאבכ!מצדהאכמלוי
 /סייחס דלכיתאנזמספתיב ובזה יובן מה דהשבטיס הימה להם סברתקושית המזספזת דמי פא*ןאביו צלנק
כצזוביס היוצא ממנו רע כמו מנשה בו גרשום והיו סוכרים דהזא הדין פנחס ק אלעור לניון שאיצאזר לקה

מבנות פוט* רסי״מ יתרו עבנז ענח^אינז לפרא בן הזבים כמו שהקשה המוספות מתרא ,דמאי פלא עצת<
טפי חחנשה ועל קהיוהקבסים אומרים כיון שקלתם קוא בן  Wאס כן אילו« מזנים ונמס פמלשה (3
גרפזםאינו טיבמנלשאינו  13טוכ״סכךהזמאנחסואןזשנראה־צלץא״צואצא למליסדמםיתואס מעפ•
אבותיו הרע והוא ח״ז •צבוע וכל כונתולא היה להציל זמרי מן העבירה מלא להורגו נתכוון ווטזפהרלמיא
מישראל לכיון דאינו בן כוונים כשם שזקנעענר על מלותע״א כן הוא עוכר על שפינוע ךמיסצמלא
כי מה שאמרו ראיתם בן מוטי הפיטם אבי אמו הוא־ להביא ראיה• כי מלת שאני אמו  pdiגם הואפאימבן
טובים יצא כמוהן לעבוד על .שפיכות למים בא הקב״ה וייחסו פנחס כן אלעזר מירן להם ומיד•

לאסתיחז הפועמות דבפביל שמצד אמו הוא לכדו « Jיתדו אינו צמנעמטעס זה שלא לקרותו בן
<ןאז מצפה בו צדשום דשאני התם אלא היק בן טוניס מלל אכין אזלל פנחס זה
אלעזז׳ «

כגמרא

טוכי6
הוא בן

רףס׳ נגמר חרק טתייאין כל ארם לחוץ ואוטריס אטור מת ששומעת בפי!
וחם אוסרי! והדיינק עוטרים על רגליחם וקורעין טגאלןאמד רכ״יזנחמראםר
ארא ואהוד בא אליו ווזןא יישב בעלית ממקרה זבו׳ זיאקרלן ר^ר אלקי״ם לי אליך וטח עגלון עמירעו
צ״ש למאי בעי מלל ליעא לודאי צריכים שיפג
אלא בכינויו מסי *אראל ושם חסמ«דשולאכ/ן !
סומלים משיט ימי למיקרא ובל קדיאיז לרין מעומד נלילמיצן מאתב ועודלימא ליס בבללעפ^ז ומס עגלזן
מיד• פסאמר רפי ?הורש אמד שמואל מומע
שלא ה״התייפלקויוע עתדמיסתי׳יב לקרו ע נא־לש ;
סזכדה מעיהעכו״סא*נז חי*כ לקדוש ואמר רס יהודה אמר שמואל תיןקורעיןאלא*עלשם המיוחל פלעא
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זד

תומים

חושן משפט כז הלכות דיינים

אורים

לעניים שהוא הדבר השנוי במשנה חומר נדרים משבועה אמר סוכה שאני עושה רסכ״ס וסת״ס ומק מתרס נרש נזה( :נ) או באחד מהשמות שמירים הטסים טעוש
לולב שאני נועל בנדרים אסור ובשבועה מותר שאין נשבפין לעבור על המצות דהר כינו• םמ*ס ונעו״ה ריב העור סם איגם מסרים ואומרים בלשון אששנז נאם זאל
איכס שפראפץ נאס ואל איהם שלאנין ועונרים לאו סל תורה ונלא״ה נערה אינם
תהו ששנינו כאן בנדרים אסור זה י״ל כמו זה שאמרנו שאס נדר לצדקה נזהרים נכיגזי ויוושכיס מה ס:וחנ או מדני נלשי! נר׳ אינו אלא הואר השם ונזופים
בקיום מצות חייב לאותו צדקה וב״ד מוציאין מידו פכ״ל .וכבר כתב הב*ה הם ונרחבים נכל הח*כ אדע והיא לשי! צרפית כינוי וכי׳ עם כ' והוא מוסל באשפה
ומר קנעו יוז״ל י״ס שלא יטה נובר ש״ש נשסריה
דמה שמפרש במשנה לא אתפרש כלל
כי לסחר מורע זה מוט וכשם פוסל נאשפה וכמס
לרקב׳ה
p
א׳י
שקורין
מהשמות
באחד
או
(נ)
בכינוי
כסשבא דמשנה .ובאמת לכאורה דברי
נמוי׳ה למדו ממעשה גויס ומזר הדבר לקלקולו
הדי״ף צ״ע כי לפי דבריו הא דאמרינן קונם (נ) אם !1׳  ! 1בערים והתראה היה לוקה או  uא משום לא ניויור וזהו המד כנורס אשר נעו״ה רדל ישראל
סוכה שאני יושב לא שאוסר ישיבת סוכה תקלל חרש
ואם היה דיין לוקה עוד אחרת משום אלהים למאד נמקים ששם שמים מצדם ונפרס מזיק ועל
לא תקלל (י) וארור הוי לשון קללה .
חנם וצריך ההחכמוס ושקידוח תוכחה חכמי הדיד
להדיא בקונם רק אמד אס אשב בסוכה
אם
לנמל זה מהמוני טס ( :נ) אס היה נעדים וכו׳
יהיה עלי קרבן ובאמת יושב בסוכה רק
לוקה וט׳ הא דנקס מלקוח ומקלל די! שתים אף
חייב להביא קרבן אם כן מ״ש נדר ומ״ש שבועה דהאומר אם אשב בסוכה מערה נפלו סמיכים ואין לנו סי סילקה מכל מקום נ*מ לפנק פסול מדוח דקי? לקמן
שבועה שאפריש קרק ג״כ ישב בסוכה ויפריש קדק וגם בגמרא פריך מ״ש נסי׳ לה דכל העונר מנירה שאק ט מלקות אינו נפסל ד״ח ע״ש ולכך כמב גס נן
דחייב שנים אף דל׳ל נעו׳ה מלקוח דק נ״כ רט דאס לא ידע דאסור לקלל 'מכירו דאינו
נדר משבועה ונמקי רבא בנדר באומר קונס ישיב׳ סוכה עלי וא״כ מיתסר נפסל לעדות כמבואר לקק כך׳ ל״ד בעכירות שהיא להמוני טס כהיתר דאינו נפסל נו
חפצא על נפשי׳ משא״כ בשבועה באומר שבועה שלא אשב בסוכה ולפי׳ ואף זו נעו״ה דשו נו רבים כמ״ש ופ'מ ידע דאשור לקלל דק וא״כ הרי זה פסול מחמס
הרי״ף הא ליתא להך פי׳ במשנה כלל רק תלה נדרו בישיב׳ סוכה ומעולם צאו דאלקיס לא תקלל ועק מ״ש הימים דנראה בזה״ז מסלו סמוכים לא שייך לאו
אלקיס לא תקלל( :ד) וארור הוי לשק קללה פי׳ אס אומר טל מנירו ארור היא לה׳ או לכיסי
לא אסר ישיב׳ סוכה על עצמו כלל .וראיתי ברמב״ם בפי׳ המשנה וכן מייב וקמ׳ל דהיא ארור היא רק לסין שנימה ולא קללה אבל ודאי דצריך הזכרת שם או
בהל׳ נדרים שכתב באומר קונם ישיבת סוכה עלי אסור וכ״כ אם תלה בו כינר ספ׳ע וכסייג כתב מתשובת פהד״ס מינן משסע דאפילו נלי שם ואי! ספר הנ׳ל
ואמר יהיה עלי הרבן אס אשב בסוכה יושב ומביא קרבן וגם בזו תמה כעס ביד צפק נו אכל נשטעית דף ל־ו כתב רש" דה ארור ט מ׳ והמקלל אס מביט
בלשון

ב

התי״ט מה צורך לרמבים בזה לענק פירוש המשנה והא גם בשבועה שיין־ק .
ולכן היה נראה דקשי׳ להדי״ף במשנה דקחני קונם סוכה שאני עושה דאסור האבה־ לישנא אק כאן נדר רק באומדקונם ישיבתסוכה עלי ואם כןלהיפוך הל״ל
במשנה קונם ישיבת הסוכה עלי אהוד ולא לשון הבלתי מועיל כי באמרו קונם סוכה שאני עושה אק כאן מקום לחול הנדר ולזו סבירא ליה כמודכחבר״ת
והרא״ש ריש פ׳ המדיר דהאומר קונס עלי אם אישן ג׳ ימים אם אעשה דבר פלוני אינו נדרואע״גדהא יכול לישן ולא יעשה דבר פלוני הואיל והוציא שינה
שלשה ימים הוי נדר של שוא ואינו חל ואם כן ה״ה להיפוך אס אמר אם אישן מהיום תוך שלשה ימים יהיה חפן זה עלי קונס אינו נדר דהא הזכיר שינה ג׳
ימים והוי נדר של שוא ובהכי ניחא הא דפריך בשמעתי׳ דהמדיר שם ותשקשב ותאסור ולא מוקי לי׳ דתלתה קשוב׳ באכילת כל מיני פירות וזהו אן»
לר״י דאמר יקיי' היינו במין ממיני פירות אבל בכל מיני פירות אך לר״י א״א למיקם אפילו יום א׳ ומנ״ל להקשות אלא ודאי דתלונהו בהך אין הנדר
באיסור קישוט חל כלל ולפ״ז ה״ה באומר אם אשב בשוכה שבועה שאפריש קרבן כיק דתלי׳ שטעתו בביטול מצוה והזכיר ביטול מצוה לאחל השטעה
כמו בחולה בשינה דמ״ש ואף זהו כמוהו אמנם אם אמרו בלשק קונם אם אשב בסוכה הרי עלי קרבן בנדר חל דהא אינו כאן ברור דתלה נדרו בדבר
שלא חל הנדר עליו דהא יש מקום בגוף ישיבת סוכה שיחול הנדר כגון שיאמר קונם ישיבת סוכה עלי .ואם כן אין כאן בהזכרת ישיבת סוכה בירור
דבר שלא חל עליו הנדר ולא דמי להזכרת שינה שלשה ימים דשם אינו במציאות חלות הנדר משא״כ כאן ולכך נתלה בו הנדר וחייב וזהו שפי׳ הרי״ף
במשנה קונם שאשב בסוכה היינו אם אשב בסוכה יהיה עלי קרבן וחייב בקרבן משא״כ בשבועה ופריך בגמרא מ״ש ולמה תלי׳ בנדר חלולא בשבועה
ומשני הגמרא שבנדר חל בפשוט באומרו קונם ישיבת סוכה עלי אם כן אף בתולה נדרו סתם מכל מקום הנדר חל דאק כאן תלוי׳ בדבר שא״א כמ״ש
אבל בשבועה שא״א אף תלוי׳ בו לא חל ולכך הרמב״ם באשר כתב דקינם ישיבת סוכה חל בנדר כתב וכן באומר אם אשב בסוכה הרי עלי קרבן חייב
בקרבן דהא בהא תלי׳ דלכך חל הואיל ויש במציאות לנדר לחול .משא’כ בשבועה ולכך הזכיר הרמב״ם סך תלי' דקרבן גבי נדר ולא גבי שבועה וא״ש
ומזה יליף הרי״ף דאף דתני׳ הנדר בדבר עבירה לילך לפני ערכאות חל הנדר דהא אפשר לקיים נדרו בעשותו רצון תבירו ולא ילך אתו בערכאות
כמ״ש שאם אין התובע תובעו אק חיוב עליו לילך וא״ש ודברי הרי״ף ודברי הרמב״ם עולים כאחד בלי הבדל ופי׳ זה היה ישר בעיני אילו מצאתי רמז ממנו
בשום מחבר וקשה פלי לחדש פי' אחר:
□ Tא משים לא תקלל חרש כו׳ אמרינן בגמ׳ דסנהדרין דף ס׳ו ע״א אזהרה למקלל אביו ילפינן מן דיין ונשיא וחרש .דמה לדיין ונביא שגדולסן
גרמה חרש יוכיח מה לחרש שכן חרשותו גרמה לו פי רש״י מתוך שהוא שפל הזהירה התורה מבלי לצערו דיין ונשיא יוכיחו וכו׳ ופריך הגע׳
מה להנך שכן משונים ואסיק הגמ׳ דנפיק ליה מן אלקיס לא תקלל דחיט צריך לדיין דיליף ליה מנשיא ומרש ואם אינו ענין לדיין תנהו למקלל אביו
ואפילו למ״ד אלקי׳ קודש מ״מ מדכתיב לא תקלל ולא כתיב תקל ש’מ תרתי .וכתבו התו' ד״ה מאי לא תקלל ט׳ דמקלל חבירו ילפינן מן בנק אב
דקללת אביו וחרש דל״ל שהן משונים דאב אין מבונה וכו׳ עכ״ל והרמב״ם פכ״ו מהל׳ סנהדרין כחב למה נאמר חרש שאפילו זה שאיט שומע ואיט
מדבר ולא נצטער בקללת זה לוקה על הקללה זו וכ’כ הטור והקשה הכ’מ והב״ח אדרבא הא אמרינן בגמ׳ מה לחרש שכן מרשותו גרמה לו הרי דיוחר
מסתבר לחייב על קללת חרש מן קללת כל אדם • וחי׳ הב׳ח דבאמת קללת כל אדם לאפור ילפינן מבנק אב מאביו וחרש כמ׳ם התו׳ רק א״כ דבאמש
תייב על קללת כל אדם למה נאמר חרש אלא כמ״ש דאפילו חרש דלא נצטער בקללה מ״מ חייב .ויפה חי׳ הב״ח בכוונת הטור די״ל דס״ל כתו׳
דקללח אביו ילפינן מן אלקים נא תקלל והדר ילפינן קללת כל אדם מן בטן אב מאביו וחרש אבל אק זה עולה יטב בדברי רמב״ם דכחב בהלכות
ממרים פ״ה הלכה ד׳ דקללת אביו ואמו נלמד ג״כ מן לא תקלל מרש ולא מן אלקי׳ לא 'תקלל • וא״כ אין כאן בנין אב דאביו וחרש וגה קשה למה
סותר דברי הגמ' דמשמע בגמ' דא״א למילף מחרש וצריך לומר דיליף מן אלקי׳ לא תקלל והוא כתב דיליף מן מרש י ונראה ליישב דבלא״ה עמד הכסף
משנה במה דאמרינן במס׳ שבועות דף ל״ו בסתמא דמקלל חבירו ילפיק מן מקלל חרש גרידא ואילו בגמ׳ דסנהדרק~אמרינךדא'א ללמוד ממט שכן
חרשוחו גרם ליה וצריך בנין אב וכן כתבו התו׳ בד׳ה הנ״ל דגמ׳דשבועות נראה כסותר .ולכן נראה לרמב״ם דהסי' הקשה ניליף ממקלל חדש ומקלל
עצמו דמוזהר מ!_קרא השמד לך ישמור נפשך ותו ל"ל ככן מרשותו נרמ׳ לי׳ דמקלל עצמו יוכיח ונו׳ וע״ש שדחקו 1וס*ל לרמביס במה שהקשה ההו׳
’בשבועות דף ליו הנ״ד־ד״ה ושמור וכו׳ איך אמרינן מקלל עצמו דברי הכל חייב דכחיב שמור נפשך וט' הא מובל עצמו דג״כ נכלל בשמור נפשך ומ״מ
אמרינן בב״ק דף צ' דאית ביה פלונחא דחנאי וס״ללרמב״ס בזהדבאמח הא דאמרינן דברי הכל אין פירושו דליכא שום חנא דחולק בזה רק הטונה ר׳ מאיר
וחכמים דפליגי במשגה בקללת אב וחם אם בעינן שם מיוחד דוקא וע״ז אמריק דבהך לא פליגי וכן משמע להדיא שם ברש״י ועיי׳ מהרש״א אבל
באמת מ"ד בב"ק דחובל בעצמו רשאי אף מקלל בעצמי ס"ל דרשאי כקושיש התו׳ דמ׳ש .וא״כ קושיא ׳התו׳ הנ״ל ד הא דאמדינן בסנהדרין דדרכינןpf
אלקי׳ לא תקלל ולא אמרינן כקושית התו׳ ניליף מן מקלל חרש ומקלל עצמו ניחא דבנמ' ביקש לומר אוקומת׳ לכל תנאי דאין בזה באזהרת למקלל אביו
ואמו חולק כלל ואילו הוה אמרינן דיליף מן מקלל עצמו הוה קשה הטחא למ״ד דחייב אבל למ׳ד חובל בעצמו רשאי וה״ה למקלל מא*ל מנא ליה אזהרה
למקלל אביו ואמו ולכך ילפינן מן'חלקי' לא תקלל וט/אכל בסוני' דשבועוס דקאי על המפנה דכ״ע מקלל עצמו חייב ואתיא כהך תנא בב״ק דהוא
מנח דר״ע במשנה דחובל בעצמו חייב מן שמור נפשך וט' וה״ה למקלל א״כ שפיר אמרינן דילפינן מחרש דל״ל מה לחרש שכן חרשוחו גרמה ליה דהא
מקלל עצמו יוכיח כקושיח התו' וגה הרמב״ם בהלכות חובל!ובהלכוס סנהדרין"'פםק__דחובל בעצמי יחייב .וס״ה למקלל עצמו א*כ שפיר ילפינו מחרש ולכך
כתב בכלכות ממרים דילפינן מקרש וא"ש /.וח״כ השתא דילפיגן מחרש קללת כל אדם קשה למה נכתב באמש חרש וצ״ל לכ״ש 1אפי׳ חוש "שאינו מצטער
בקללה וכו׳ וכמ״ש הנ"ח וא״ש "5"7ואם היה דיין וכו' מחייב רבינו סרמב״ס ואחריו נמשך המחבר מלקוש אהך קללות הדיין דנפיק ליה מן אלקי׳ לא
תקלל אף דהאי קרא אתיא נמי למברך השם דהיינו מגדף כמ"ש הרנוב״ם להדיא בהלט' עכו״ם מ״מ לא הוי לדעת הרמב׳ס לאו שניחן נאזהרח
מיחת ב״ד כיון דבהך נפיק לדיין ליכא אזהרת מיחח ב׳ד לא קרוי לאו שניחן לאזהרת מיתת ב״ד ועיי׳ בהלכות שבח במחמד אחר בהמתו מ״ש המ״נו
לשם דלא הוי אזהר' מיתת ב״ד בכה׳ג וא׳ש ועיי׳ מהרש״ח סנהדרין דף ס׳ו דחשיב ליה לפשיטא דהוי אזהרת מיתת ב״ד ולא עיין במ״מ הנ״ל בהלל
שבת ולק״ט ,ואפשר הטור דלא כתב אס מקלל דיין חייב שתי׳ כמ״ש הש״ט וכתב הסמ״ע בה״ק כ׳ דמכמע דלא ס״ל וכשב ועיי' בפרישה ולא זכי':
נאורו
104

פירושי החידה לבעלי התוספות

ירב!
אבל מזיר אין לו מקלט ,אלא שאמרו
רבותינו׳ שהמזבח קולט אף מזיד ,ודרשו
"מעם מזבחי" ולא מעל־מזבחי( .ריכ״ש).
)1

יומא פה ,סע״א.

יז) מעם מזבחי ,ולא מעל מזבחי,
תימא והא גברא דלא חזי הוא דאמר כהן
עבודה שהרג את הנפש לא ישא את כפיו
שנאמר׳ ידיכם מלאו ,וכ״ש עבודה ,וי״ל
דהאי לא ישא כפיו חומרא בעלמא הוא
משום דהרג בידי׳ דאין קטיגור נעשה סניגור,
וכתוב ובפרשכם כפיכם ולעולם לא דחי
עבודה? (רי׳־ם; א׳  ;2344ש?»ת .)66
 )1ישעיהו א ,טו.
וסנהדרין.

)2

עיין לעיל יג בשם תום׳ יבמות

יח) מעם מזבחי תקחנו למות ,שאל
השואל :והרי יואב חכם גדול היה ,ואב בית
דין ,ומפני מה החזיק בקרנות המזבח׳ והרי
הוא הרג מזיד לאבנר כן נר ולעמשא בן יתר,
וכתיב מעם מזבחי תקחנו למות .והתשובה:
שהיה חס על ממונו ,כדי שישאר לבניו ,שהרי
הרוגי מלכות ממונם למלך 2,ויואב יודע היה
שחיב מיתה אמר לא אצא עד שיתיר לי
את הקללה שקיללני דוד אביו ,ואמר אל
יכרת מבית יואב זב ומצורע ומחזיק בפלך
ונופל בחרב וחסר לחםנ וקבל עליו שלמה,
וכולם נתקיימו בזרע דוד ,זב מרחבעם בן
שלמה ומצורע מעזיהו מלך יהודה ,ומחזיק
בפלך מאסא ,לעת זקנתו חלה את רגליו,
ונופל בחרב מיאשיה מלך יהודה ,וחסר
לחם מיהויכין מלך יהודה ,דכתיב 4וארוחתו
ארוחת תמיד ניתנה לו מאת המלך דבר יום
ביומו? (רא׳ג).
 )1מ״א כ ,כוז )2 .ירושלמי מכות פ״ב ,ה״ו )3 .ש״ב
ג ,כט )4 .ירמיה נב ,לד )5 .סנהדרין מת ,ב.

ומפה אביו ואמו מות יומת (כא,

טו)
א) ומכה אביו ואמו ,וא״ת אזהרתיה
מהיכא ,דלא ענש הכתוב אלא א״כ הזהיר.
דבשלמא מקלל נפקא לן׳ "מנשיא בעמך לא

תאור" ,וכתיב" 2לא תקי ל חרש" הרי מזהיר
על גדול שבישראל ועל קטן שבישראל לומר
לך שכל מה שביניהם יהיו בכלל לא תקלל,
אלא אזהרה דמכה מהידא נפקא .וי״לג מלא
יוסיף להכותו ,שהוא בחובל בחבירו פחות
משוה פרוטה ,דאלו בשוה פרוטה קם ליה
בממון דהלכתא כר׳ מאיר 4דאמר כל היכא
דאיכא ממונא ומלקות ממונא משלם מילקא
לא לקי ,אבל בפחות משוה פרוטה דליכא
ממון ,לקי משום לא יוסיף ,ואביו לא גרע
מאחרים .וא״תי כיון שהוא אזהרה למכה
אביו היאך מלקין על לאו זה והא הוה ליה
לאו שניתן לאזהר׳ מיתת בית דין ואין לוקין
עליו .וי״ל דתרי קראי כתיבי לא יוסיף ופן
יוסיף .ועוד י״ל דכיון דעיקר קרא לחובל
בחברו קאתי אין זה קרוי לאו שניתן לאזהרת
מיתת ב״ד וא״ת ומנא לן דמכה זה בלא זה
חייב דבשלמא מקלל נפקא לן מדכתיב קרא
אביו ואמו סמך הקללה גבי אב ובמקום אחר
כתיב אביו ואמו קלל דסמך הקללה גבי אם
אלא מכה מנלן .וי״ל דנפקא לן מדכתיב
בפרשת אמור אל הכהנים 6ומכה אדם יומת
ופירש״י במכה אדם דומיא דמכה בהמה
ישלמנה מה מכה בהמה שלא הרג אף מכה
אדם שלא הרגו וקאמר רחמנא יומת ש״מ
דבמכה אביו מיידי קרא וליכא למימר דמיירי
במכה אחר ומחיים ומאי יומת בממון כמו
וגם בעליו יומת שהרי כתיב לעיל מיניה
כאשר יתן מום בעמיתו כן ינתו בו והיינו
ממון אלמא יומת ממש ובעי׳ למימר במכה
אביו( .ד״ז; א׳  ;284ד,״ז; ת״ה; רא׳ .)271/2
 )1להלן כב .כז )2 .ויקרא יט ,יד )3 .דברים כה,
ג )4 .כתובות לב ,א )5 .תום׳ סנהדרין פה ,א
ד״ה הכהו )6 .ויקרא כד .כא.

ב) ומכה אביו ואמו ,פרש״י זה או זה
וא״ת מנא ליה לרש״י הא בשלמא מקלל
נפקא לן מדסמך הכתוב כאן קללה אצל
אביו שנאמר ומקלל אביו ואמו ולהלן סמך
הכתוב קללה אצל אמו שנאמר׳ אביו ואמו
קלל אלא מכה זה בלא זה מנא לן וי״ל
דנפקא לן ממה שנאמר בפרשת אמור 2ומכה
אדם יומת .ופרש״י במכה אביו הכתוב מדבר

תוספות השלם  -ח (יתרו ,משפטים) גליס ,יעקב עמוד מס 6ס(2הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

משפטים כא ,יד—טו

[רג]

וכו׳ אלמא מכה אביו לבד חייב מיתה .וא״ת
הרי לא ענש הכתוב אלא אם כן הזהיר והיכן
הזהיר על הכאת אביו ואמו י״ל דאזהרה
מלא יוסיף להכותו( .ריב״א; וט׳  ;21ב־ט .)190
)1

ויקרא כ ,ט.

 )2שם כד ,כא.

ג) ומכה אביו ואמו ,פר״ש חנק .והק׳
בכור שור והלא מקלל אביו בסקילה ,א״כ
נמצא שמקלל חמור ממכה ,וצ״ל לפי
שמצינו׳ שהוקש כבוד אביו לכבוד המקום,
א״כ כשמקלל אביו דינו כמברך השם ,אבל
גבי הכאה לא שייך זה היקישא לפיכך הוא
בחנק .א״נ משום דאיכא תרתי קלון אביו
ומוציא שם שמים לבטלה .פר״ש כל מיתה
האמורה בתורה סתם חנק .ואזהרתו’ מלא
תגנוב שהוא בגונב נפשות ,ונלמוד אחת
סתם משתי מפורשות למיתת ב״ד מות יומת
בחנק ואזהרותיה’ מארבעים יכנו לא יוסיף,
מה אם המצוה להלקותו הרי מוזהר שלא
להכותו[ ,שאינו מצווה להכותו] דין הוא
שיהא מצוה שלא להכותו? (מ״ז).
 )1קדושין ל ,כ.
סנהדרין פה ,א.

 )2לעיל כ ,יג.

 )3דברים כה ,ג

וכשבא אצלם מכה ומקלל אותם לפי שאינו
מכירם( .ריב״ש; מן; א׳ .)284
)1

במ״ר ט ,ז.

ה) ומכה אביו ,סמך ומכה אביו וגונב
איש שניהם בחנק .מכה אביו ,שעשה לו
חבורה( .א׳ .)268
ו) ומכה אביו ואמו מות יומת ,ואזהרתיה
מהיכא דקי״ל דלא ענש אלא א״כ הזהיר.
וי״ל׳ מלא יוסיף להכותו ילסי׳ דמכה חבירו
עובר בלאו ואביו לא גרע מאחר .וא״ת כיון
דאמר שהוא אזהרה למכה אביו אם כן היאך
מלקין עליו והא הוי לאו שניתן לאזהרת מיתת
ב״ד כגון התרו בו שלא יכה אביו .וכל לאו
שניתן לאזהרת מיתה ב״ד אין לוקין עליו.
י״ל דתרי קראי כתיבי .לא יוסיף פן יוסיף.
עוד י״ל כיון דעיקר קרא לחובל בחבירו
אתי .אין זה קרוי לאו שניתן לאזהרת מיתת
ב״ד .וא״ת מנא לן דמכה זה בלא זה חייב.
בשלמא מקלל נפקא ליה מדכתיב קללה גבי
אביו ואמו .דכתיב ומקלל אביו ואמו .וכתב
גבי אמו’ אביו ואמו קלל דמיו בו אלא מכה
אמו’ אביו ואמו קלל דמיו בו אלא מכה
מנא לן .י״ל נפקא ליה מדכתיב בסוף פרשת
אמור’ ומכה אדם יומת .ופי׳ רש״י דמיירי
גבי מכה אביו דומיא 4דמכה בהמה ישלמנה.
מה מכה בהמה לא הרגה .אף מכה אדם
שלא הרגו וקשה דרחמנא אמר יומת ש״מ
דמכה אביו לבד חייב מיתה .וליכא למימר
דמכה אדם אחר מחיים ומאי יומת ממון
כמו 5וגם בעליו יומת 6מדתני דבי חזקיה
דמה מכה בהמה לא חלקת בין שוגג למזיד
לפוטרו ממון אלא לחייבו ממון ,דאדם מועד
לעולם אף מכה ארם לא תחלק בו לחייבו
ממון .אלא לפוטרו ממון .פי׳ דקם ליה
בדרכה מיניה ושוגג נמי פטור ממון כיון
שיש מיתה במזיד אלמא יומת בעי למימר.

ד) ומכה אביו ואמו ,אעפ״י שלא המיתם,
ובלבד שיעשה בהם חבורה ,ולפי שאמר
"מכה איש ומת" הייתי סבור שלא יתחייב
על מה שיעשה לאדם ,אלא אם כן המיתו,
מפרש לך בכאן דברים שאינו ממית ומה הוא
כגון עושה חבורה באביו ואמו ,וגונב נפש,
ומקלל אביו ואמו בשם .ושיטת הפוסקים:
לא זו אף זו ,בתחלה אמר מכה איש ומת,
ואף לפעמים אפילו כשלא המית ,כגון מכה
אביו ואמו ,ופעמים שאינו מכה ואינו חובל,
כגון גונב נפש ,ופעמים שאינו גונב ולא
מכה ולא נגע בו כגון מקלל אביו ואמו,
ויש לפרש :שלכך כתוב "גונב אצל מקלל
(ה״ז; בשיווי בת״ה :דר׳  ;399ב״נו  ; 190פר׳ ד.)44
אביו" ,שהגנב כאשר טוענין עליו שהוא גנב
 )1דברים כה ,ג )2 .ויקרא כ ,ט )3 .ויקרא כד,
מקלל אביו ואמו אם גנב ,כדי לנקות עצמו,
כא )4 .שם יוז .צ) להלן כט )6 .ב״ק לה ,א.
ונמצא שהגנבה גרמה לו לקלל אביו ואמו,
ומדרש אגדה׳ לכך ניתן "גונב" בין מכה ז) ומכה אביו ,זה עשו שרצה להרוג את
ומקלל ,שהגונב אדם גורם לו שמכה ומקלל אחיו שנאמר* יקרבו ימי אבל אבי וגו׳-«( .ג
.)1831
את אביו ואת אמו ,שכשגנבו נער ומוליכו
למקום רחוק .וגדל שם ,ואין מכיר אב ואם )1 .ברא׳ כו ,מא.
תוספות השלם  -ח (יתרו ,משפטים) גליס ,יעקב עמוד מס 7ס(2הודפס ע״י תכנו! אוצר החכמה

(0

תוספות

מסבת בכאמציעא

לה כישיכן כ’י PC 1יעי 1לה י וח״ק קבר רשאי לסוקמה וא*צ להניא לס
לא חולי[ ולא כרשינן י ובמקום שאיני ישאי לסיסמה לא ידעכו מה היה
סובר אס יכול להפער ע׳י כלשינן ואס לאי :
(ד) מהו שיאמר לגוי חקוס פרמי ודש בה פי׳ דיקאוישבהאבל
אס חסמה גוי ודש בס ישראל חייב אע׳׳נ דלא חסמה
הוא כדאמרי׳ לקמן דלא תדוש בחסימה אמר רחמנא אע׳׳ג דלא חסם הוא כיון
דדש בפרה חסומה חייב ־ ודוקא כשאמר לנוי חסום פרתי ויש בה לא
מחייב מלקוח י משוס דנוי לאי בי שליחות היא ואין לומר בו שליחו של
אדם כמותו ־ אבל ראובן בעל הגורן שאמר לפועל ישראל חסום פרתי ודש
בה חייב בעל הגורן מלקוח דשליחו של אדם כמותו י ואס תאמר והרי
אין שלים לדבר עבירה כי אמרי׳ אין שליח לד״ע סכ״מ היכי דאי עביד
שליח מחייב שליח ־ החס ודאי לא מחייב שולחו כדאמין לעיל בשכים
אוחזין אבל הכא דכי עביד שליח לא מחייב דלא אזהר רחמנא אלא לבעל
הגורן שלא ימנע גורנו מן האכילה לבהמה הדשה ולא לפועל י דמה כח
יש לפועל להאכיל בדני שאינו שלו • וכיון דשליח לא מחייב מחייב שולחו
דשליחו של אדם כמותו • ודוקא כשאמר לגוי חסום סרתי ודש בה אז
לא מחייב בעל הגורן ־ אבל חסמה בעל הגור! ואמר לנוי דש בה חייב
בעל הגורן משום דחסתה שלא יהא אלא מאלי׳ היא דשה והיא דולה
בדישתה חייב החוסם שבשני עכיכין מתחייב בין אם יחסום אחר והוא דש
בה דלא תדוש בחסימה אמרה תורה ־ ובין אס חסם הוא ואחר דש בה
חייב משום שחסמה כדילפי׳ לקמן מחסמה בקול ואע»פ שלא הי׳ דש בה :

(ס)

דף

צא

להתנץ
1

ל״א

משלם ואינו לוקס י כך מצאתי
כתוב בכל הקפריס ונ״ל דה״ג

יה״ס והתנן בר״פ קמא דמכות גבי עדים זוממין מעידים אנו את איש
פלוני שחייב לחבירו מאתים זוז ונמצאו זוממין לוקין ומשלמין שלא השם
המביאן לידי מכות מביאן לידי תשלומי; דברי ד׳ מאיר וחכ״א כל המשלם
אינו לוקה י ונפ׳יאליו כערות פליגיעולא ור׳ יוחנן בהא מילמא וקסבר
עולא דכל היכא -איכא ממון ומלקות ממוכא משלם מילקא לא לקי •
והנא אמאי תניא דלוקה ומשלם • ותירק אביי הא מכי ר׳ מאיר היא דאמר
לוקה ימשלם י ויבא תירק אתנן אסיה תורה ואפילו בא על אמו • פי׳
אע״ג דלא מלא למיתבעי׳ בדי; למשקל אתננה מ״מ שם אמנן עליו דכי
יתיב לי׳ מדעתי׳ פסול להקריבו הם ה״ב הכא אע״ג דאיכא ממונא ומלקות
וממונא דחי למלקות לא להפקיע שם מלקות ממנו אלא עדיין שם מלקות
עליו וממונא היא דלא שביק ליסדליחול והיכא דלא יהיב לי׳ ממוכא כגון
שהוא״עני ואין לו מה לישן מלקינן לי׳ ולהכי תניא לוקה ומשלם לאו
דדייניכן לי׳ בתרי אלא הודיעך התנא שבשני אלה נתחייב והיכא דיחב
ממינא בודאי פקע מיני׳ מלקות אבל אי לא יהיב לי' ממונא מלקיכן לי׳ :

אלו

אוכלין מהלכות מדינה פירש המורה
(ו) דף צ :עי׳א
מנהג שנהנו הם׳ ואינו נראה לי
דמאי דתכן מקום שנהגו לזון יזון הוי אפילו לא השכיר פועלין אלא לעדור
בשדהו שאין שם שום פירות מעלה להן מזונות מביתו וחיכי אמרי׳ דהעישה
במחובר לקרקע בשעה שאינה גמר מלאכת אפילו מהלכות מדינה לא
אכלי י אס נהנו ליחן מזונות לכל פועל אמאי לא אכלי ־ ונ״ל שה׳ מדינה
הם דברי סופרים שהטילו על נכי המדינה שיאכילו הפועלי; מן הפירוש
שהן פסוקי! בה; ואע״ג דמאורייתא לא אכלי אכלי מדרבנן י אבל מזונות
שמעלה להן מביתו כל פועלין אוכלי! במקום שנהגו ואין לחלק בהן כלל :

פרק

שאל

השואל

מ; האשה ונשאב נעלה מהו מ״ש במה״ק
דף צי עי׳א
דאלו נשאלה האשה פשיעא לי׳ לתלמודא
דהוי שאלה בבעלים ולא מצי בעלה למיעען לשואל ומה כח יש ביד אשתי
להפקיע ממני פרתי שהיא משועבדת לי (לפרות) [לפירוסן ותליתי העעס
מפני שיש לאשה קנין הגוף אינו כ״ל מפני שא״ל לעעס זה שאלו נזל
ראובן פרה משמעון והשאילה לוי ונשאל לו ראובן ומתה ניד לוי פעור
לוי דשאלה בבעלים הוא ־ ואע*פ שאין קבין לראובן באותה פרה אלא
שמעון היא בעלי׳ פעור לוי מפני שאין דינו של שמעון אלא עם ראובן
ולא עם לוי דודאי אלו היתח הפרה בחיים הולך שמעון ונועלה מלוי א״נ
אם שחטה לוי ואכלה הולך שמעון אס רוצה וגובה תמנו כדאמר רב חסדא
גזל ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר ואכלו רצה מזה גובה רצה מזה גובה •
אבל אם מתה מאלי׳ דלא עבד בה מעשה בידים אין דינו של נגזל אלא עם
הגזל; י ולא מלי למיעען עם לוי מידי אלא אומי לו לאו בעל דברים דידי אס אין
דיני אלא עס ראובן שנחנה לי ואחה לך והדין עמו וכיון שאין דינו של שמעון
הנגזל אלא עם ראובן ודינו של ראובן על לוי וראובן נשאל ללוי שאלה
בבעלים היא ופעור לוי ויאונן משלם פרה לשמעון ־ והם ה׳׳נ האשה אם
השאילה פרת נכסי מלוג שלה המשועבדת לבעל בלא ישוחו כמו גזלן הוא•
ואם כשאלה לשיאל ומחה פעור השואל ואין דינו של נעל אלא עם אשת• ־
ולא עם השואל • ודין האשה עם השואל והילכך שאלה בבעלים היא י ואלו
השאילה הבעל ונשאלה האשה לשיאל י אע״פ שהניף היא לאשה לא הוי
שאנה בבעלים ולא כמ*ש במה״ק שכיון שהפרה משועבדת לבעל י מה נח
יש ניד האשה להפקיע השאלת הבעל ־ אילו השכיר ראובן פרה לשמעי!

רי-ד

עד חצי שנה־ י והלך שמעון והשכירה ללוי ל׳ יום בתוך אותה ילי שנה
ונשאל גופו של ראובן ללוי ונגנבה מבית לוי כלום נפעל לוי שלל ישלם
לשמעון מפני השאלת נופו של ראובן אע׳׳פ שטף הפרה שלו י ומה כח יש
לובה עד חצי שכה שיוכל להפקיעו השאלתו של שממו; וכך נמיהאשי .אינה
יכולה להפקיע השאלת הבעל כיון שהיא משועבדת לו י יאע״ג דצמרי׳
פירות לאו כקנין הנוף דמי ולא הוי שאלה בבעלים אא־כ כשאל לו הנעל •
והא דקמבעיא לי׳ שאל מן האשת ונשאל בעלה אין לפרש כגון שהשאילה
האש׳ שלא מדעת נעלה ולא ידע הבעל בהשאלתה כלל ־ שא״כ הו״ל אשה גזלן•
כיון שהפרה משועבד׳ לעבודת הבעל ־ והיא משאל׳ אותה לאחרים י וכיון דהויא
גזלן אין דינו של בעל על השואל י אלא עם האשה אס הי׳ מוציא לה דבר שחי׳
יכול לגבות ממנה ודי; האשה עם השואל י וכיון שאין דין הבעל עס השואל
אע״פ שקנין פירוח כקכין הגוף דמי לא כקרא בעליו עמו אלא אותן
שעדיין עמו ומוציא מידו ואילו גזל ראובן משמעון והשאילללוי ־ ושמעון
נשאל ללוי אע״ם שהגיף לשמעון כיון שאין דינו של שמעון על לוי אלא
על ראובן וראובן על לוי יאונו נפער לוי בהשאלת שמעון והם ה«נ אשה
ובעלה ־ ולא קמבעיאלי׳ אלא כגון שידע הנעל בהשאלת אשמו ונתרצה
ולא מיחס וא״ת כיון שידע ונתרצה סו״ל כאלו הוא השאיל ונשאל י לא
הוי הכי אלא כיון שהאשה השאילה היא בעלת השאלה והילכך אי קנין
שירות כקנין [הגוף] הוה שיין בעל בקניכה והוי שאלה בבעלים ואי לא הוי
כקרן הגוף לא שייך בקכינה ולא הויא שאלה בבעלים:

אח״ע

התבוננתי וראיתי שזה שכתבתי שאילו גזל ראובן פרה משמעון
והשאילה ללוי ונשאל לו ראובן וממה ביד לזי פעור לוי לשאלה
בבעלים מפני שאין• דינו של שמעון אלא עם ראובן ולא עם לוי וראובן
הוא נעל דינו של לוי ־ אינו נראה לי דכיון דגזלה ראובן משמעון ואיכה
שלו לא קריכא בי׳ אם בעליו עמו ומה שהשאיל שלא כדין השאיל כיון שאין
מפרה שלו • ובע״כ שלוי מדיין מם שמעון ו4י לומר לו לאו בע*ד דידי אש
כיון דלוי חייב לשלם לראובן י וראובן חייב לשלם ',לשמעון יש לו לשמעון
לתבוע את לוי ואע״ס שהי׳ חוב גמור שמי׳ חייב לראובן מפני שהלוהו מנס
ושמעון הלוה מינה לראובן יכול לתובעו מדר״נ כ״ש הכא בגזלה שאין לו
שוס ק נין לראובן מל פרת שמעון וכל סיכא דקיימא ברשות שמעון קייעי
הילכך אילו השאילה ראובן ללוי ומחה בבית לוי כדרכה ששמעון יכול
לתובעי שהפרה היא שלו • אע״פ שלא השאילה לו אלא ראובן י יאילו
נשאל ראובן ללוי נאותה השאלה אין זו שאלה בבעלים להפער לו • ומנא
תימרא מדאמרי׳ לקמן בהלכתין אלא כי קמבעיא לן לרמב״ח כגון דאגרא
איהו פרה מעלמאוסדר נקבה ואליבא דרבנן דאמרי שואל משלם לשוכר
לא תיבעי לך דודא' שאלה בבעלים הוא • כי חיבעי לך אליבא דר׳ יוסי
דאמד תחזור פדה לבעלים הראשונים מהו שואל הוי או שוכר הוי י אלמא
אליבא דר׳ יוקי דאמר תחזיר פרה לבעלים הראשוני׳ אי חשוב מבעל שואל
חייב לשלם לבעלים הראשונים ולא מיפטר בעל משוס דאשמו השאילה לו ־
והוי שאלה בבעלים דכיון דאינו משלם אלא לבעלים מראשונים הס נקיאי.ס
בעלים ולא האשה ולא מהכיא שאלת האשה לפעור הבעלים י והשתא אשה
דקכיא לה פרה למלאכתה כששכרה לא חשינא שאלה בבעלים למיפער נעל
כ»ש הגזלן שאין לו שוס קכין עלי׳ שלא תקרי שאלה בנעלים לפעור לוי •
והילכך אס ש־יל מן האשה ונשאלה לו האשה דפעור אין לתלות הטעם
אלא כדפרישית במה״ק מפני שיש לאשה קנין הגיף וקריכא בה אם
בעליו עמו ־ אבל אם הי׳ גזל; דעלמא שהשאיל לאחר לא מיפער משים
שאלה בבעלים • דלא מיקרי נעלים ואפי׳ אס הי׳ ש־אל כגון ראובן שהשאיל
פרסו לשמעון עד שלשים יום ושמעון השאילה ללוי ומסה כדרכה אע״פ
שהיסה שאלת שמעון בבעלים לא מיפטר לוי ואפי׳ לרבנן דעד כאן ל״פ
רבנן ור׳ יוק' אלא בשוכר שהשואל משלם לשוכר י ופקעו בעלים הראשונים
אבל חס הי׳ שואל שהשאיל לשואל שלא פקעו בעלים הראשונים מודו רבנן
דדינו דשואל שני עם הבעלים הראשונים • ולא מיפטר מקום שאלה בנעלים
לשואל ראשון ומש״האמרי׳ לקמן כגון דאגרה איהי פרה מעלמא והדר בקנס
כו׳ ולא אמרי׳ כגון דשאלה דאילו שאלה תחזור לבעלי׳ ומדר׳ יוסי בשוכר
נשמע לרבנן בשואל ולא הוה מיפטרבעל משום שאלת אשתו י שאין דינו
אלא עם הבעלים הראשונים ־ ואשה לא הויא בעלים • וכן שואל שהשאיל
לשואל • ולא כמו שאמרתי במה״ק וכן שמעון אם השאיל פרחו של ראובן
ללוי ומחה כדרכה והיפה שאלה בבעלים פעור לוי • אינו כן שכיון שהפרה
חוזרת לראובן היא כקרא בעלים ולא שמעין ששאלה ממנו י ואילו השאילה
הבעל ונשאל לו הבעל הוי פלוגחא דר׳ יוסי ורבנן • דפרת מלוג אם מחה ־
ממה לאשת ונסתלקה דומיא דשוכר פרה מסבירו והשאילה לאחר וממה •
ואליבא דרבנן דאמר׳ שואל משלם לשוכר ה״נ שואל משלם לבעל וכיון דבעל
הוי בעל הפרה אם הי׳ שאלה בבעלים פעור השואל • ואליבא דר׳ יוסי דאמר
תחזור פרח לבעלי׳ הס ה״נ מכא בודאי אס מתה ביד הבעל מתת לאשת •
אבל עכשיו שהבעל השאילה לאחר ומתה בבית השואל תחזור פרה לאשה •
והבעל יאכל פירות כבראשינה • ולא ישתכר הבעל בפרת אשמו  -וא״כ
השאלתו צא הפקיעה פרס האשה אלא השואל משלם לאשה ־ ומ״ש
במה״ק שהוא פעור השואל בעבור השאלת גוף הבעל לא יבא אלא כרבנן
ולא כר׳ יוסי י ומה דכמבית נמהדורא תליחאי דהאי דקא מבעי' לי׳ שאל
מן האש׳ ונשאל לו בעלי שאין לפרשו שלא מדעת הבעל אלא מדעת
הבעל אינו כלום שאילו הי' מדע׳ הנעל מו״ל השאיל הבעל ונשא׳ הבעל •
וכבר כחנתי דאליב׳ דרבנן פעור ואליב׳ דר״י חייב איו כגון שהשאיל׳ שלא
מדעת הבעל ומפני שהנוף שלה תויא בעלי׳ ואלו נשאלה הוא עם הפרה

הוי
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ל«גצמד ונתן ]רמים יקיים חיץ מרצוני אעפ’י כן כיון שמכין ששיחחכםקנהד
אדון לעצמו !לבסוף זנה לעושר ־גדול .־נעה״ז וזכס-לעחלב עילם שטלו אריך ע״צ
.
• •ינן סכיא המעשי חוה סיב משנת חכמים ףל־ ׳
הרי ,מציגי רכסיוח מתקרב הארם לת״ח הגס שנותן :צו כ' נתינות דהיינו
מס שנתן לקחתו כתחיל ,וגם מס שמתחייב לו נחון לו לעכד וקר
למשמעתו גרם ני ברט 0״ כעושר גריל י יזכ״ח בסי ראה ני יהיה כן אביון
מאחר אחין וכי' סדיז״ל שהוא ח״ת אחד ומיותר נתון חתן צו• ב׳ נתינות אחל
כמס שנתן המעות לקניחו לעכד והן שנית נחיל אתית להיות הוא עצמו נתין
אליו ולא .ואל ירע לבנן כתחך .לי סחהיה אחה נתין לו ומשועבד  -אליו  bכגלל
חרכי חזס -שאחס משועבד אליו ׳וסר למשמעתו יכרכך ס״א כמו שהיה לעי האמת
"מעש' שחיה כן .היה כמה שקנהו לחכם ונשתעבד לו :זנת להתברףברכות' סעוכ
׳ .
•*'•'סוכה וברכה חיי□ .״ ••
•
•
• *
*
*
• ....

־

מי אמור

י

׳""י ■

י

ייזהר הביאום ויימנע ה י אני שי מלהכות לשום בריס לא קטון ולא גדול כי
סורח כנפשו אכזריות שאינו חומל על זולתי והוא עוכר בלאו כרכתיב
נס׳ כי תצא כדין החלקית ארנעים יכנו לא יוסיף פן יוסיף וררז׳ל ני סמכה
את תכירו עוכר בלאו והיי חצינו ראפי' בחיטא שחייכה תורה להלקיחו מ5קית
ארבעים אס היסיף אפי' אחי מתחייב מלקות שעיכר כלאו כ״ש למי שאינו חיית
מלקית ני כודאי רעינשו גרולעכ׳כ סרב חחינון ס׳ תצא סיתקצ׳ת וז°ל לכזה
הלאו היא אזהיה מהטת כל איש מישראל ואם החוטא זה אנו מוזהרים עליו
שלא להכותו שאר כל ארם צא כ׳ש וחכמים ז*ל מנעו או׳קט אפי׳ מלרצווז לסנית
יאמרו כל המגמה ירו על תכירו להכוקו נקרא רשע של ויאמר לרשע למת
*חנה רימן שויס מציה זי נגלת הוא לכל שאינו כדין ואינו יאיי צהכית כייס
כ׳א כרי רשעתי לייסרו עפ״י ב״ר וט" ונוהג איסור «ס לעני ן שלא לסבית אחר
*מישראל בכ״מ וככ״ז בזכרים ומקבות וכי' יעובד על זה יחכה ישראל הכאה גרו
מתחייב לי עליה תשלומים סל פרוצוס או יותר ואינו׳ מתחייב מלקיח ססוא לאא
שניחן לתשלומים וקי״ל אין אדם לוקה ומשלם ואם סבהו מכס קטנה שאין• מתחייב
עליו שיח פרוטה אי יוקר חייב עלים מלקות ואומר אני שראוי לומר■ רין זח
חידוש היא שחידשה התורה עכ״לעכ׳ב הרמכ״ם בהל‘ סנהדרין פי״ו הי״ב וז״ל
היי החזן עבי על מלת שני צא יוסיף וה״ה לנל מכה את תכירו שהוא כלת
ומס אם זח שניתנה קורס ישית להכותו ציום הכתים שלא להניחו על רשעי ק*י
לשאר כל סארם צפינן כל המנה את חכירו אפיי הנס עבר הכאה סאין בה
שיח פרוטה לוקה אכל יש כה שוס פרומה הואיל והוא חייה לשלם ממין אין
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ח״ם
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ארם .־משלם ולוקח יע״ש וכ״נ עוד נהל' תוכל ומזיק ריש פ״ה וז״ל אסור לארם
לתכול .בין כעצמו בין צחטרווצא סחיבל כלנר אלא כל המכס ארסכשרעיש-אל ו«^"

כין ־קטן נין גרול כין איש בין אשס דרך נציון (נ״ל בזיון) הרי וח עיכר נל״ת
שג' לא יוסיף לתטקו את חזסירח קורא להוסיף בהכאת התיטא ק"ו למכס את ;V4
הצדיק אפיי להגביה ירו'על חכירראסיר וכל קמגכיס ידו על חכיחאעפ״י שלא
הכהו הרי זה ישע המכה את תכירו הכאה שאין כה שוה פיוטס לוקח שהרי
חין כאן תשלומים כרי שיסיח צאו זח ניחן לתשלומים ואשי' הכס עכר תכירי
חכאס שאין נס שוה פילטס לוקס שישנו במקצת מצות וטתי שהכה את ישראל
חייב מיחס ־«׳־ ויפן כא ולח וין אק סמצרי ע״כע^כן פסקי הטור ומרן בש״נג
כח'מ■יס״י ה״ך זכקנ׳שס"מור״ס כהמן’,־ ת״ל יש אומרים דיש חים קרמינים
כאדם סמכה לחבירו וצריכים להתיר לו כרי לצרפו למגין עשיה ומיד שמקבל
עליראת הרין ■שיפסקו לו 'כב״ר' מתירין לו אעפ׳י שא»ין המיכת מתרצה עכ״ל __j
 /גקיטינן דאן> אס תטא מכירו כנגרו דחייתו וגירפו והזיז לי יהכעיסי אין לו
רשות צהרים יר עלתכירו“ ומכים לחצותו וזח סמכס הויח גבר דיצא מכלל
ארס ונחשב ככחמס דמנגת וכועט וירמוז נא זס בפסיק הנאמר כפישתינו ומכת
בהמי ישלמנ’ והייט דמותי סארס מן סכהמ' כמה שחנט ה׳ בטני והשכל שלא
לחיות נופ׳ט ומלחלחצירו וציון .רעשס כן והכה אח מכירו עשה חפש׳ בסמי
ואין צו יתרון על הבהמי ועליו נאלור נמשל גכהמות נרמו וזהו כרמז ומכה
כסמ' יסלסנ' המכס לחנית :הו’ל בסמי דישצסנ' והוא שוס בשלימית לכהמ׳
ואין • לו יתרון על הכהמ׳ וזהו סטעט שדרשו רז״ל ע״פ שט לכם פסעם סממור
העם הרומס לחמור׳ דכהם נמצא האכזריות והסימן של ישי אל היא הרחמנות וכיין
רעס״ם קט מירא אכזריות הס רומים לכהמוק לא קישיאל קדושים יתמטסבני
רחמנים ילא יאותה לט להיות בינינו המירה היעה להטת איש את רעהו אפיי
־
■ ■ '־■ ני יחס לבנו והצר לו .
_ ______
זה דיהיס האדם מחזיק במידת רחמטת ולהחיחק ממירח אכזריות הרי
זהו בכל ארס מישראל כ״ס וק״ו כאנשי המעל' הגדולים כחורי ולומדים
ד״חיכרניס ט צריטם הס להיות רחמנים כתכלית היחמנית כאשר מצאט ראיני
כרביגו הקדוש שאמרו גכ״ר ס׳ נח פל״ג סימן ס׳ וזיל רטנו היס יתיב לעי
באורייתא קמי כנישתא רככלאי בצפורין עכר חד ע גג קודמיי אזיל לתתנכקא
ושרי געי כמימי שאבני אמ״ל ומס אני יכול למעבר לך לכך טצית וחשש רבי
את שיניו י׳יג-סנח עכ״ל־ וכתב הרב מוסיש״י ז״ל כס’ יפיח .וז״ל אפשר שמס
שסיפר מעשיו ומקיאו כעת ההיא י ט אחר שהיס עיסק בהורי כננישתא רצסורין
שהיס קהל רה ועכ״ז לא שם פניו לרחם ים לענש טפי מפני הרואים שיש צרקרק
טפי.במקום שי־טם 'לארין׳ממט ואעפ״י שאין כאן אכזריות מחש ניא לרחם על
כתמות הצועקים לעולס לא נשתסס מ'מ חשוס והשיב לכך נוצרת ניא' אכדיות

ח
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טפי אלא הו״ל לשתה והס ייליכיסר וכמצימא אמיו שנמס• תחת-הפציו tvfipSv
ג״כ קצת טעם שאחר שכא אצלו סייל ליסם ענ״ליהי? מ«״^־כתב עלכהטת
מ׳כקש רחמים כמ׳ש כלו ,שיזכני זה גצא-סן ס<לל <ק3יש לי :שדהיימיה-מכק
כצמציפי כחמוח ועיפית כראשנחן• 1כרטכ !1,וכש$מה .המ<£ס'!<ממ• ופדלקמן •.וט*
ולק צ״ל לש' עפמ׳ש כמ״כ דע״ז וססארדוהת(  kpהלומי סול' כרכי׳םימגליצ4
לו רזי עליון חוצי לגסיס של תור׳ ומטאר הזוה-״ק■ ככ?יא :משיצס שאור « .ןד
תור ,היי! מחקור הרחמים והחסר וכעקן שנאמי ? jp.ipהסר ? toלס«נ״ופעזץ
מש״ל סו״פ ע'ה עש'כ וממילא הזול׳ .לכתר של <אר'׳ומרתון ך0הז ומאוי 4ר
להתנהג 'כמירתס בחירת החסד והרחמן ולפיכן באשי׳  w׳סיס ייוסב ■ששער #מ
יגים לסרני<).ץר׳ .לישראל ונתרכין סיגןכי^ר/׳של׳^ל ת<ס;ראץ1׳׳ער':ל0ת<^
מיי ימיות הקור''.ששיא עקור סרוןמי^^^ססר עמס״מ^יס*‘ פא־אותויעגללתעיון־.
סחת מעיו של  Sטקא כחובבי « .סואליר&ס • .עתי ההימזו -יוססהאסצשלי׳חזד'.
•ש?ע» ר £מוןא;סחולו-ססינ»ס־יססן:
^מירייומסוליל׳ מטעם' סאחוי .ונו׳
שהכדמשמ^ש
ל('מי שהיא. .העונש מעין ססנןא
לגמל .ולפיכן נאסר 'לא .הת?סגכץבןמןם• -נענש כשינייט שהם ;מפורש• :קגכזסל'
 ׳ -< :׳ '•"•׳"־׳ וסבי{ זת׳*י ’־ ■ ..
־ ־
 TW1J1לי 'לומר ני ס״ע ט נענש כמתאר  Aשנים•׳?נגד■ י״געמיהותד של-
רחמים .ואתרינן .והליכת כלרכיו-ורי^מס ׳הקס׳ס ויוזיס יחנון :אף־
אתה נן • וסרי.אם גכהמ׳ שסיף סכממי צשגזינו^/נ״ת ראסךמסז שאיגיע ללכמי
הקלוש כ*ש '.גכ״א סננראו כצלם &נןן .6ול&מ4שייתן ת׳ח והוא יו&ש סראשתזקריהיס׳
מטר מס ,עני איו ח”ח בל!'אליו ראוי -סזקכלהו 'בחכך ■שנים! יתות-ילא׳ימגוס &א>
לררבא י.בין.ש ליסם עליו ככל סבא מו^ג נרתמים־ לחייט ♦ הל־ שסן של 6ינונד־כי'
 -----הג^יסיי ק-ול כךאמרן.ל«'יל ״ •; ; ,־ .• -די• ז״י •ולעניין* המכא אח אשתי כיתה סכה,מוהר״מככר הרוןכחשי' הארונית סימן
א//׳?—  ’ Aע״א.ו.ז״צ ני כן .ג׳ל כל  pככית-חיע .לצכראת אסתר ימןר*ו5וע1
&י‘ 1 :רעולת עמיו ואינה יוררת כעילת כעל כתי{ג'הןעליימ של הע 3וצא :בלרייתו
לאיים .ציתצה ולא' לצער ומסמר ,כקול נלג/ראנא ׳אפלח ואמןיר ואזון ׳־וחמס י איד
*.
אשתו מקיצלני שיש .יותר להחמיר כו .ממכס את •תכירו" דנסהירו אונו׳ הייה
^׳י') העכירו־'יצאנותל חייב ככבודת ירא• הישמעי נם’.כ?ן;;א{ל תלילט וחלול'לסוס־ פץ
כיית־ לעצות זאת וסעוש' כן .יש להשרימג ולגמתי ול^לקמא•<צע*סג..כעל מינו׳
רירוי  gntלקין ירו אם רגיל ככן כז סא'ר־ר*ת « jpריט אסו׳ הגכ 4דאין דנים־
 Vריצי אצסית ככצל אצ״ג ראא רצים ריצו .קנסית ס^־ל ה’ר מטך ועונשים ־שלא;
יחלו-דאשסיככן ואם רי־צ" לצאתיוליא ו?ת(נתוב! והת36׳ הגאונים מצאת! ושכסתי
שס הגאו׳ן ק<' שקוכלת עיל כעלה אי .אפסי -למר ,עגך אמן ואחיוחן ®?וחספמד
איתי חייצ הצעל להוציא׳ משם ולגור י כמת אתר ואם לאךילציא ויתן התג' מאמי׳ כי
היא
.
י'
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ם־ א2ור

ד

■דוייפ

היא מיחס אס■ סל סי .לחיים ;ניחנה ולא; לצפי-ואוי ־יע’ש • יכן הובא תשו׳ ז*ת
של.מותולסוזדל כס״׳שלטי סנסורים,אשי סביביהמרדני בכחיכוח כל נערם
 • PPppwpאות .פ' -יתסיאח■ מוי  of־,כזלס כא&״נצ' סימן  *Pי סט* 1יכ״כ כתשו,
תיתן:ע*ח:חשו?יל •תמרים לסחתיר-על אמנת איו אשתי יע״ש׳ולכ
?מייר^י בנועבות פ׳-תמרי כ כשם משי’.־ הכיני6-אח׳ וסכיא׳ מק סה״י כאה״ע
% ftpמן *fop .ובגסות אשית ,מ׳ק פ׳ ;המטח <םם א״ז יכ׳כנתשא המיוחסוית
להרמכ״ן סימן ק״כ * וא״ח ריסיה׳ פחסוךסה לארם כי אשתו רעה ועושס לן
חסעסית ךולנן ■היא ,מכוזדאצסס אק זו־ טעל ־ כריביאנה לכ״ר ויסדר טענותיו נאם
«^ה &רין ע«ןו י«5שן:־א«זה־ נב״ן׳מתסי׳;מוהד־^&״ב ז *ל עצמי אשי הביאה
p3׳ ftp״ 0,׳סש■ 5היסיןס״״ל :נעור ;כס׳ הפא ע^יכמתגיקא דחית חלקודא למצוא
^9נס ,לאשס• ולא-לשתמזט סיצנמא;לינסיההשונק ועו׳ וכ׳ה יק״ויכן כני :של ח/
 Qtyגןה־הולתאגטנסאדססגאנמבס אלתס קאזפא בושת וצער וגנאי הוא ולכל
זזססחח^׳זלגל 8:גות:אש^3ל«וכ> כאחכ>מהשפמית •ד־אסוי להטת אפילי' הפחה
ן?$זס ךע״פ..א ופמזןם7בסגסא־^ע-־>א^עסויין  •ftpס״ג כחכ וז* 5איס
הט^ס /#.אשתא־.עכיק;סיאהמרר׳במטב&ת חבייפ'ומם רגיל הוא ’כנץייש׳בל■
^?:לייסקו; ולמקמו דלהלקו  3pעמל דלמגי^ ?זרוי ובפסה•ולהשביעו שלא יע׳שס עו^
«&ם ׳י/ילג ■ W’iולדפזי םג?ב ל׳אהכטפין איתי ;להו>5אטפלכר שמתיין כו אחי׳ ־ פעה
ןי>?ען ^lnw:pnncfl^**$)po:׳ pwpkמ>חיס3ד ר«עש• גויס 'הו< וכל׳וה
י|^ ׳ה«»ילןאכ^&«נגןללח^01סמם'<ש9סלזלת אמו׳ ואמו והוכיח"' ברכיים ואינה
, ppppfljעליו ךי*א !מותמכלאכנחס ז^אן.אפ»׳ אהה׳ ימס אסיד להטח?ז והסכרא
(יאשול׳סיצ עיקר'«5b׳ ;•
ובחיר המלה מ׳ש ;כתהילת דבריו דהמכ'

;-

-

;&ח ;אשהוסעכיך׳. .מא הקכה אח׳ חכירר הרי הרם מיהי״מ כ״כ׳ול

ה«)מר־.׳ההךיןא; רסוס יוחד ;ממוה• ;ממכס אתחעזיץ וסכי־ר מור״ם עצמו־בד״ת
ובןף׳ ?איתי■ להק?■ גאז? הנול?•׳ שהשית .עיר י מוה״ס  -אלו מדברי מוהרי’ו שנקב
ויקומו ;יותר^מומ^׳את ;חביתו ז«?ם .והוא; סימא דייחי הי׳ל להשיגו מדברי
ווי בחיי סי ט תצא-כי המכה־ לחכירו
•מקו/
ע(פין ק5נ* חלאוין ,עג״ם ;׳ •ועישלו במ!!ם .מירזם ראם מכס אותה עלי אסר
הז•piy^ -£׳ דקרי?) :הלא-פעלן &מ?ן^מ(;וגם שמזלזלת באביו ואמו והיאאש 6רעח
מט א ’ ftp <PPW9רל $ראשיי* :מיתר ולס' ־אחרוג׳ אסיג והסכים כס' ה׳יאשונ׳
 )p ftfopfivtyסרא׳זםי■Y1.בס׳ יי־-אים .סימן רמז שכתב
סן
יאס מחמין לייסר את אשתו ולסרריפסזגדוף ישרה מותר יע״ש וכ’כ הררכ׳ז
עו^דכמסיבלתג חנונים •לשי ,תניתיגו  wלו
כ>9ןי /הת׳־ם״*י?יי£ן 0pp
הש^ליסר^^/קפןקן^ןלחס^יס ,לעו^נג מן ׳םה^כרםלתג-יע׳ש ריש לחלק כי

 *R5י3אים־,ארוסיו ו»  oflyppביי• שאשתי; עוביין ־ כאיסורים שכינה
לכין
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תוכחת

ס׳ אטור

חיים)

לנין החקים דאין לכנגלס שים שייטת כסא וראי .דמיתי צא כשיש צצו לצינה איזה
קטטת והפרשיות ומחמת שיצאתי אותה מקטר ואט'א© ־מצת א>תס מאני נכיר-
או״א וע״ר שכתכ סיב מוסיא״י כת׳ ת״ה סימן רי’ס דמיתי• לבעלילחציא א<ן
אשתי כשמקללת אכיר ,ואחו • וכ״כ מיסישיל כת ,יש״שעכ/ז תיג תי׳ ת׳יעמ׳ת
כסס״ק חקקי לב חא״ח סימן י״ט רכ״כ ע״ג יעש*כ כשיר סייט׳־בכה׳ג אלאיש
ביניהם שים ספישיית ומחציקת ושיצאת כ״א רוקא מכס אותה יחשוש אפיושי
■•'•.׳׳
מאיתויא *
י^יר נייא* כי מת״ז לא היתר .ט .אסתיר דרי יכל אחר ואחי• "יצקו יעילא
•באשתי לתטתס יטל על מגן יתילס עצתו כאילן גדול ׳ט מלא״& פסק
כת ,ראשיג׳ דאין לעשיית כן •בזמנינו זסאלא זכררפכ׳ר ׳תמעל טענהזיו^יוה■•*
ייקח הבעל חוסי תשכל ט כיאות כאשתי כמס־רכרים -מכוערים; ומוכרח" על
כמס איסורים ואין טצה פס ומצפצף ומ״ג כפס שי־גיליתיהנשים־לסוט^ס® bwt
לכטלס ולקלל את תכירו ובניי •וכטתיו ולרכר סיס לפעמיסי יעל -עניים P'f״P
ילס״ר .ומחליקיות עם שכטתיס וכרוח׳ ■ועכ״ב איט מכס איחס ימיוסיס וצשננע
בנסרו באיזה רנר אז יחרס אפי צסטקס ־ואיט מן סשט ט יסיתחסיעל כצודו
יכויוכי ולא :יסית קת על ככור ססקיסכ״ס-.כי כן איני רואת מקום לסאי^ לסטא
ארם לאשתי כזסטט זם כשום צר ואופן כ״א כשיראה עושת מד־ שלא בתיג׳ןי־ט
שלא
מלכד אם ,יסית הענין שעשתה אסתי איזה חיזק ותפסי כממזטי^כתיר
יקטר על זס כלל אלא אפי" אם יסית כרכר סטגע צו סעישיס איזת פייצות׳וסוא
מקנא לס עכ״ז יהיס במיתון ובפס מחוק ירריכנס לעטרת ס׳ ולא עיי סצאלת
וכמש במ״ר ס* נשא פ״טוז׳לע״ס איש איש ט תשתס אשתו וז״ל ר״א
איש איש צימדס אותך התור׳ שתסא יתרן כתיך ביתך נששך יין הוי ותרן ללנסיל
אוסני יש וכן שמנין ואוצרותיהם אמצא נקרע כסותך יחצא ס' כל משאלותיך
אכל אם שמעת רכר כאשחך קיס כגט• למי שגבר אס סוי פכר לכך נאמר איש
איש עכ״ל הרי לך ברברי רז״ל רכשאירע איזס סיזק וספסד כקוך כיתו לא יקפיד
על אשתי ולא יכעיס עציה אמנם כשסיא עוברת על רת משס וישראל יחיס מקטר
עליס ואס״ן רלא יכס או ת ס אלאיוכיתנס ואסלא ציית ליס ילך לכ״ר ויוריע צערו
לסם והעיקר כזה כי כשיארע שסכעל מכס אק אשתו־׳ ב״ר; חוקרים ויורשים
ברבר מאת השכנים אם יש לו טענס מספקת יש ;לפוטרו סלא״ח חייבים כ״ר
להלקיתו ולהחרימו ואם לא יש טרור כרכר מסיימים סתם עצ-י העתיד לכל מי
שיעשס שלא כדין ברכיי סרשב״א ז״ל כתשייח״ה סימן יס״ר ובמיוחטת קיש)
י' ;
י
ק״ב וזה ברור ״ •  -־■ *<׳ '׳"
וכתיב כס׳ הישרים ליביט מוהיח״ו ז״ל פ״ריתור ,ג׳ך״ק ע״ג ורל ואור
הגי פעם אחת חטאתי ט נתכעסתי עם משחי וסרמותי ידי צאטת*
והיקר ממני כת סריכיר וציני מורו ז״ל שאכוק תתיל ■ זסהיאור -שרציתי לעסית
עכ״ל

-ביתי
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תוכחה

ס" אפער כהר

־ חיים

לא

&מ!»:לאשסו.ועמ״ש,נקול חיים
עכ״ל ראם כעיניך־עד *’. tipמגיע־
ושלום־ כלך ימציה לכל  W?ftתגי ? Vאיסלאשתי &)תרלו .לשום מחויבי
שלום בונימךכ;אס?ת  W־?ין ;אדם ׳לתכידו 'ו& אישלאשתו' הס'מהדברים
^,ארם־ אוכל .מ׳שיר ואיאם ־  ftWל&י, «M 1צו לקו־ל־צ לא״כ כחס ציץ ־ליזהר

וכשמתערמם_<^ו^נ;מקום;.אן^וס;קלנ^^.ש5י©סלמקרקים המחלוקת ומפרידים
^י|ם ־^-מזסJA # . #0<1 ,ומי/י; $ומיוחם<v. 3 .יאר .איש ואשסוגפ״ט כשסם
£דיין .כבחיאןס^ה&ו ;?ןפ^<ואם קי׳סליךל לסס פירוד ^רס חטאים ־גדולים
וסנל.י«קש נ(ירי ופלוס אעמיצז !ftp.מעסקיו.כין,שנ?ס^ש3יעם קרובי .איש עם קיוכי
סאשס ו«מןשיס.־צספיץ’דם..חעמ.ם^'.אסץש?נאת יתחלור׳ס^כי כין איש ואשם
לא יש שים .קינאה pfep\ .ואפי' ;.א^* ,ש ;נמו ;יגע ת?זמק פייס ים ..ונמצא האיש
ז<$ס ׳;Mוקשורים;כעבותות‘ אאא<ה זס עם זהי נשכיל
והאשם שרוצים
לזקיוכיס ־אינן; יכ(ליס לתןחועדלפעמים מחמת ;בואם &זי מחמת מורא" מאביו
יאפו וסקילכים ;אאי 'איסויגרל להיות' מאזילןיס '.צמחלזקת; כדבר* סכל סכלים
ומפמריסזווגם ונמא חשאוח ־טר אי ס וכאךטיכיסוצפו״ד;pמציט'כיגאל עונשו כמ׳ש
בגע' כיאושע .שנענש; על שכי^ל מיהראל מצ\ת פו״ר .לילה אחת וזאת שגיח הוצאת
זרע לנטלם *אז ראייק ארי ואדואס (סהל ־1לפי מחי׳מ&ול אאיש וסאשס בי יבואו
ח״י לעשוי! מכייס אאיש באשה.אמאן־ או .בזכור ;וגס האשק ת״ויכסל כעכיר‘
ועוד כמס אכויז נרקיס ומאכוין ■י$זו'.תוצר4א (..אין .יתלן .עי שהוא יאודי וזרע
>ש לאשתו
ו ימיה הים
................ ......

מזה ויהיס

עיניו תמיר צכקש_סצים כל אלם;.וסשרט'.כין;אישי־וא.שס  .ועליו .חכ<כרכת טוב
זכרטת סמים יחולל'על ראשי בע״ם  ,ואשד סיואה .יראא מאמר סזוה״ק ס"
זישצח דקע״ו ע״א ׳ומאן רגיים .לצגצכא קחושא ' רמצלסיים ייסתלק שכינתא
עעלמא וע״ר מ נ^לית משכאי אצין אז חיללת יצועי ע 0יע״ש סיי לך רסגורם
מיוד כין איש 'ואשם ;גויס לשכינק ששסקלק ומרוב׳ מידה טיכס ראם תסית טתן
שלום  .ניניהם יזלפו לן .זוניס חיי□ •’ י
׳
ץ?
\

ח׳ארם
• w
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(0

שאלות ותשובות
כיגעתלגזפו של ראוכן  fibלממ ן ומשוס הכי מדמה לה הרע

?•לנשנה דמי אינה הגיף אז דילמא שאותה עלילם לא הימה
בי אס עלילת ממון על כאיבן וא“פה מדמה לה הרבזל לנשבס
שניין שהעלילה אינה בעצמיתהשיתפזת רק על יאונן ענמז
אסקאינסגיפו קיינן ליהימסתברא דידאי אפילי שתהיה
ש
עלילתתמ ן על ראיכןהזיאכנשבה כיון שאינו בעצמות
תי צריך להתיישב אס העלילה סיעה על
השותפות־-
יאזכן לבדי אבל הימה מהמת השיתכות דיך משל בניין דיין
שלפי שלא יביז ראוכן לקנית מהשי משי לשותפות העליל עליו
מה שהעליל אס נאמי שחייבים קשיתפין אי לא זנראיל׳ יאינם
חייבים קשיתפין דלא עדיף מנשבה שהרי הנפנה היה הילך
בניני השועפז' ובו 1זוית השימפית עצמה ועכז פטרי קל“אש
1ל מעעמא דשמייימיפו כל א' עליז ’ זכני כתנת׳ שאין
לחלק כין עלילת תיויןלעלילת הגיףיאיב כל ומןשאין העלילה

?ממין השיתפית אי עצמו כשתיית השיתפי׳ עגמה הכל דימיא
לנשנהדפטזריןבשיתפץ ינרילי קנתיאיסלזה ממהי׳יבלזל
שסיומה שליו הזכיר שס נתסינתז זה הסליק לה*ב את השותף
תמעיי'שהעלילה היתה תחמתהשותפזת אי לא סיתש  fibתקי
וגיד כזה כלל יק ממעה המתינה משמעדפשיטא ליס דככל
בתנא פט1י השותף דדבדכז־ז לא היה לו לרב זל להכחידו

הרב מהיי

שמואל לי מדינה זל בזאת השאלה
תסת לשונו זכן
חיוב תנאי השביס כוי ־
עגמה דנ״ר לא הזכיר כלל מזה
"?,;_.,עוד נראה לי ראיס מאותה תשיבה שנתב סי*אש זלכללפ׳ח
יאונן ישתעין היו שיתפין כהחיר׳ינסאר עמקים במקיס פלי'

כי'

לק

שכתב שש יזה לשוני יראה שחייב שמעין לעשיתשטלעליז
לראובן שאם יברר ראו □ן בעדים שלא פרע היהודי שקנס
ענגדצעכ״יש יינטדך רח!בן אי העיב לפרוע לעכ׳ים שיפרע
שמעון תלקי כי' ימדהינין סיב לכתוב שני דברים האישיניי
יאונן בעדים שלא פרע היהי די שקנה הכבד לעכ׳ום ־ יהשני
""®1יצטרך יאונן או העיב לפרוע לעלים משמע דלא שני בחדא
ל
דהיינו כשיכיר בעדים שהוניך יאינן או העי□ לפרוע
לעלום אלא כשינרר שלא פיע היהודי כלום אבל אם לא יברר
כן בעל-ס אלא אפשר שפרע היהודי שקנה הבגד לעכויסאף
שיצטרך ראובן.או הערב לפרוע לעלים לא הגי דכיון שכבר
כרע היסודי שקנה כבגד אס יצטרך ראובן למזור ילפרועלא
הפני זה יתחיי׳שמען שהרי זי היא עלילתדברייומה ל ו ילציה
יאף על מישהיתה העלילה מחמת קנין הבגדים שהיו מעסק
השותפות וטעמא ודאי הוי כלכתיבנ׳דבענין שהעלילה תהיה
בשתודת השותפות עצמה לא במה שנמשך לאחד מהשיתעין
בסכתהפותפות כניל •־ וכבר ראיתי לא' מגדולי דורנו זה

ה

כנדון לילן עצמו שכתב נפשיטותפעמים שאם יתברר ששבת
עלילה זאת סיתה חתמת השטמת השי שלא רנה ליקחהמשי
סנז כפי הערך שהיה רונה לאו דיכא וצאו דייכא שחייבין שאר
השותפקלפריע חלקם הכל מ ז סיונא השותף כז' וכל הדבר
כללא
בפשיטות כלי שום לאיה ולא ירדת• לסוף דעתי:
דמילתא דנהא שלקינא ובהא נחתינא לעד שאף שיתבלר
•שהעלילה תהיה כשבת השותפות כיון שלא סיתה בסחירת
כשותפות עצמה לא מפקינן ממונא מי השותפין■ אלאדב׳כל
נלאה שיש מקום לת״ב לשיתפין כיין שהתנו על השביה ׳כמי
שבמג ישיבם ?ל שכיון שחתכו אם חיי יקרה להם הפשר וגם
אס ח׳י יקי< 5אעי שניה כי' ! fivesדצא גרע עלילה משביה
דלפחיתהס סיים יליסנא דאפילי שביס הכי משמע וכיין שכן
היה נראה לתייב סשיתפים אלא דאבתי נראה ל׳ דזלאי בעינן
®העלילה תהיה דומיא דשביהכיין דמינה ילפיקאמיינן דין

תינה זמינה מס שביס היא ודאי כזמן עסק השותפית יכענין
®תהיה נמשכת מהליכתו בכורך השיתפית כן גם כן כל מאי
יילעינן מינה בענין שיה יה נמשך מעסק הסותפו' וכמו שכתב
ה
תחכם השלם הפוסק נירו ואם לא יתברר שנחשן מעסק

קי

השותפות לא ימסייבז השותפים כלל :
הכליעד
סנפיר אסרן נכמהיי יושףששין זלהה:

שאלה פו
עני

אחיסהא' לקח חפן •אי מהאחר וכאז לניר ותבע אינפין ׳*pi

מעני החפ׳ן וטען שהיה לו דין ירכיים זפכ>עוק ממעך
עס אחיי ישהיס יינה לעמוד עמי בדין ישימתינז
לי עד למחר שיסדר טענותיו ויכא גס היא למסי להדיין עם
אחיו זה יעסה התביעה שלי מהחפץ יזה גס כן יעשה תביעתו
מדין ודברי שיש לי עם אחיו זהינד אמרו שיתן לו החפץ עתה
אם היה כידו זשלמחד אז אח'כ יתבע תביעתו מפני שנזקקין
לתיבעתחלה ותופס החפן תשיב אז שאין לו חפץ כלל זכאו
עדיסיהעיליאיךלקח א תי החפץ מאחיו והוא היה אומר
שמעידים סקי ושהיו עדים שקיי׳זאמיו לי סלד א’כשהעד«'
הס סקרים תשנעאתה שנועה ותפטר והוא לא רנה ליסבע
והיה טיען שהיה לו דין ידבר׳ ותביעות עם אחיי ושהי יונס
לעמוד עמו בדין זהינד היו אומרים לו שיתן החפץ על כל

פנים יהוא היה משיב ואימי פעמים יצית אין ליתפ׳ן ועל זיז
עניי ניניה דברי רימת יקטטית עד נטות סיים יהביד היז
משתדלי' להוציא החק מתחת יד הת פש ולא יכילו והיה איתר
התופס שיכנה בבית הס יתה עד שגילה דעתו שכינתי היה כד•
לעתיד בדין למקר עם אחיי בעודי מוקזק בחפץ ונאתראז
במעמד הב״ד שכדי פייניא החפץ שאף אם תיפש החפץיתן
איתזלאחייסעסכלזהיםאר מוחזק ייהיס כיין כאלי עדין
סיס מוחוק בידו יעל זה עכרו דברי ריבות מהדש כי לא היה
ריצ׳בעל קקע־ןלקבל וה עד שנסה שקטה השכמת כל העיתי•'
וגס האקים בעל הדיגסיה־ה ת פס החפץ כאלי הוא מ־חזק
ועשו פשרה שיהיה הסך שישאל מוקזק עד סך מ יה אלפי לבנים
ועל זה עשי הקומפימשו ונטלי קנין וךשבעו
ולא יותר ’
שכזעהכו׳ וביטלוהב״ד שם כל מידעי כי ,וכל טענתאונס
ותכף ומיד הוציא החפן ממסת ידו ונתנו לזבעדבית כערב
ככתוב בקימפרי' ועתה בעל סחה׳ן אחד שלקחו אינו רוצה
לקיים תנאו שיהיה כדין אחיי כדין מוסוק זאימר שאם ישכים
בתנאי זה היה כד־ לקחת החפץ תתחת יל אחיי שהיה יפסיד
אותי שהיה מאיים ליכנס בבית הסיהר יהיה אנוס ימשני זס
נטל קנין ונשבע שביעה • ועתה אומי שיש לי עדים שעפה
מודעא על זין • יירנו מירני תירה צדק לצדקה איזה דיך
ישכין איר יאם היא עיני על שמעתי גם אם סב״ד עשי כיין
שהיו כיפיןאתתיפסהחש־ן שיוציא ייתן איתי וגם הטילו סרס
שיוציא אותו עתסתידיזיתננודיסעשי שלא כדין מה דינם
בוה אס ניר חייבים להעמד לבעל שחפן עלכרחו כדין אם
לאו וגם אם הערב הוא נשאר חייב כקימפרימיסו איזה חיוב
כי משבתי היציאיתיפס החפץ נתנו וכיון שבעל החפץ אינו
מנה לבא לרון אם כן לכל הפסותהמאה אלפים לננידמריכא
היא שיהיה נדון כמ!קזק אם כן הרי הוא כאלי נפסק ינגמר
מפי הכיייי׳אם יכול ניחן התק לתמע ממני מן הערב יה'*
כאלו כבר כדי ן על יה התנאי אי אם ייכל לימי אני לא נתח״בתי
אלא על כל מה שיפסקו ויגזרו הדיינים אש הוא אינו יונה
לעמיד בדין אני לא נתחייכתי כלל • יורני מורני שופט צדק
המשפט והמעשהיישלם ה' פעלי ותהי משמרתו שלמה אמן:

זהו טיפס הקימ&רימיסו •
להיות שנפל הפרש דין ודברי' כין שני האחים סס׳י שליוה
בדיך (היי מאיר ברון וכדי להסיר כל מחלוקת

-תורת אמת ששון ,אהרן בן יוסף עמוד מס (210הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ש^לות ותשומת
כל קטעיי והשיש מביניהם נתלז שקטה הסכמתם ומניו להם
דיינים פ׳ 1פ' שכל מה 3׳ nuקומי שנ< 6ל< הדיינים יקיימו
ויקנלותליהה ט'בפי שנרא בעיניהם מבלי נט<ת ימין ושמאל
וכל זה נטלי קניףכמו כן כשנעו שנועה ממורה כוזבביט(ל
כל מיכי מודעי ט ויהיה נדון הח'ר שלמהןקנז' שהוא מוחזק
מל הן מאה אלפים לננים בלי ס׳ם טענת אונה כלל ופלוני
כסיה עדב פרען נקנין הזלר דעכשז כראוי לה*חי שלמה
מיון הסכר בעד אמי! הי' מאיי הנזכר כל מה שפסקו ויגזיו
הדיינים הנזכרים ואם לא יסכימו לדעתא' הס עצמם ינידו
מכריע וכל היוצא מפי המכריע קוא סדני אשר יקום ניניהם
עליונטות ימין ושמאל ובלי שום סירוג נעולס לעשותשאלס
לשום מכם ולא לשוס אדם אמר לזמן י'ימים מהיום יום '4

*

לאלול השנג וקיס:
דאיתי דביי הסכם שלם הוא אתנו
דסחדדן ליה שמעתסי׳ וניסיין

ליה הפוהק נריו מתק! למכי דבריו
•דבש ונופת נופים כי כלס נכותיס וישרי לפני מלכים יתינבו
מכס נמס שכתב לתר־] נקושית הימיבם זל א! ן הפק שדברי!
גכותיס לפני כל מעיין ועל מה שתמה על דברי תי1מס הדשן
«ל כפי האמתלא היה ניין לכת1ב לא הקושיא ולא ססיייץ כי
מה קושיא היא שהיאן למד מתירזן רב כתמן שהיי תייון יב
נממן ודינו מסיכא הוס הליק אדעתיס שיכחיש אותו מאי
דהי לדעכיד איניש דיכא לנפשיה אכל מס שהוקשה לי קצת
 S)sS0נין6י נדנרי נעל תרומת הדשן הוא במה שראיתי סכת' וזל הא קמן
3עצ תיייזת כל מי שהוא תסת ידו של אדס ורואה בו שעושה דבי ענייה
«ן«ןפי <’« רשאי להכותו ולייסרו כדי להפריש! מן העבידה ואין כיין
להביאו לניד שיעיישוסו המס בכמה בגזיסם דאם לא כןגני
והוקשה
נרנע אמא׳ י&0׳ לסבול בו יביאנו לנ*ד עיב:
אצלי דכיון דמנרצע ילפינןאעאי התנה הדג  ifוכתב כל מי
שתסתידודמשמעדד1קאאם הוא תסת ידו כו' היי נרצע
כלו לו ימיו וככר יבא מישותו ואינו תסתידו * ומה סאפשי
לתין נזה הוא א' מג' דבריה הא' דנאעי דנרנעעדין תשיב
תחת ידו * וסב' דמאי דקאמ' סדנ נעל תיו«תהדםן תמת ידו
לאו דוקא אלא סכוכ' שמי שמכה אתחבר! ולאי שהוא תחתילו
יינה סיטל להכותו כו' :וסג׳סאפשידאתא לאפיקי שלא יסתכן
אדם עצמו לסכות את מי שאינו יטל להכותו לפי שהוא גדול
ממנו • ווה ספי' האסרון נר' יותר אמתי וכענין דין זה אם יכול
3לאדס להטת את חכרו לאערושי מאיסזי׳סייתי רונ׳לסתישב
ולעיק בסהיא דפיק ד קדושין דחזייס לפלז' דזיע כלאים כו׳
ושמתיה ט' ובעלמא אמרינן דשמתא חעייא מנ4ידא כו' •
אלא שכעת הדני נחוץ ט ובמס שכתבתי היה נראה לי לתרץ
נס כן לסי׳מבם זל דלאשמועינןסא דאפילז שאינו תחת ידו
סכני כלו ימיו עכז לאפרושי מאיסויא יטל להטת! כתנס
סיג זל עוד הוקשה לי קצת גמאי ד מקשה במראלמידדלא
מסד איניש דיג' לנפשיס מההיא דניצע ולדידיה עי כיסא הא
התהאמיי׳פטור ולדידיה עכיד איניש דיכא לנפש־ס לכתקלה
וחובל ט שהר• בכל ההיא סוגיא אמיינן לנקוט כזיא בידיה

כו׳וככל היה אפשר בכל זה להליץ בעי הר^נם1לאלאשא?ני
דונהליטפלענמי כעת בעגין זה[אלא אבוא לעכין מה שנוגע
אלימלעכין נדין דידןלענין דיכא ואומי שהכה ראית כדברי
הסכם הפוסק דניאה דסיל דמהרי קולון ומהד'בל זל והירש
ד<.ןל<ע'דס’ל בל צעק זל כלהו הכיר ליס דאונס דממון לא הוי הונס לעג ן
ובמחילה מכית מעולם לא אמיי סיבכים קאלז
ל««יז קיליז שטעה כלל ־
דאונס דממון לא הוי אונס לענין שבועה ט' להא אמייבן
 prsד«(6ן נודייןלהרנין !למוכסין ט אבלכונת הרבני׳ האלו בדבריכם
ייעח ל* הי• היא שיש ב מיניאונסיס הא' אונס הג1ף וסב׳ אונס ממין m
ניניה® חילוק דנאוכס הגוף לא בעינן סיאמי ס ום ט׳

״

 .זבאזנמ ממון בעינן שיאמר קיום או מנאי אחר ט יוק מבואר

מענמז ונדני׳ העונפו' נלג מצריים  641בתשובות הגסות
מיימוניות שנטיף ס'העלאה ואימא ןבמילט דנזקין ופיק ג'
דשבועות דכתט בשם הלם זל על ההיא דאדם א של-בש אע
חנדו וייסרו במיני ייסייקכז׳כתב ואע ג דגני סדדיןלהיגין
ולמוכשיסחנייכיגן דליתא בלט היוס שאני התם דסכלג
והמיכסאיןמ״סיין ומכין את האדםכלל אלא יונים לחטוף
מידו העירותאנל סיכא דאיכ יסויין והכאות שאין להן קצכה
בטל סנדל וסשטעה לגמייכו* ועל יסוד זה בדיך שיוכנו
ודברי מסלנל
דברי מהרי קולון כתשובתו סי ק’סד *
במיג סי' כ ק ותה שכתב שם אמנם העולה מכללן הוא דיוכא שיאתיהת■
דיבוותאסילדלגני שנועה לא אמרי'לא שנא אונס הגוף ולא אגל נ*י<«
שנא אונס ממ!ן ט לאו למימרא דבשטע' מ> מהני אונס ממון ממ«ן
דפשיטא דמהני אלא הכונס דאינו דוחס ואונס הגוף דנאונש
הגוף לא בעינן שיאמר היום או שום סנאי אחי ט' אכל נאונש

ממון בעינן נו וזהו עצמו מס שאמר שם מהי׳נל לעיל בסמון
ואונס ממון לא מיקיי אונם היכאשלא בטל בלבו כההי$
למדיין להיגין ולמונסין ט וזאת היא עצמה טבתאותש
התשובה מה׳יש בד צמח שהניא הסבם הפיסק ט׳שסיים נסוך
התשוב׳וכתאנל בנדון הוה שקבל עלי  1שהו מנוד'אם לא יקבל
עליו דין הנבררים אפילו היה לו מהאונס ממון לפי לנרי*
סמתייי׳שלא יכפור שכנגד! כיין שסתם קבל עליו הסלם סר*
עליו אס לא יקנל פסק דינם ט שהכוב לזיכין שלא התכה שום
תנאי ט׳ באופן דאזנס ממקמיקרקאזנס אפילו לגבי שטעם
אלא דנעינן תאי ט  :הן אמת םקר'3ש ע ס,־ שען 3מש,כה( פלפול

קאאכה כתב סס בסון דבריו  iftאבל אונס ממון וכיונא בו ™'!J
מלילה מלבטל השבוע'מפניו ואם יביא יאיס בעל סדין מדתכן
פלקדדנדליסנדריאונסקטנד הדירו תבייו שיאכל אנל<
ותלה הוא או שחלה גנז א! סעכגן נהי ט' ויאמר שהיי חלש

ועוד לאפי ת'1

כנו אונס ממון היא טישלש תשובות בדבר כו׳
אונס ממון הוא אין וק אלא א1כס בשעת תלות הנדר דהיינו
קיום התנאי ואין למדין תמנו לסע׳בטול השצועכמז שביארבק
למעלה ט' והלא לאמונה זה לי ימים רני• עמדתי על דבריו

שהנס נאמת טבת! סתומה זמתין פשט דבריו נראה לכאורם
שאונם ממין לא הוי אונה בשבועה כלל שהרי לא הזכיר ש•
הסילוק שכתככזהיכא שמפרש בלט היזם ט' לסיכאשסזת®
ט׳ וכן כיאה ?דכי׳ מהריבלזלשם בתשובה סנוכיתפכתם
והייכשגיכ׳כתב שנשכיל ממון לא יעמ׳אדם על סנזעתו שסי/
מצות לא תעשה ע’כ ולא כיאר קרב  5fסיכן ביאר כן ואיןספן
שעל התשובה הזאת קאמי אס כן נראה סכל זה לכאוי' שאע’"■
ככל ענקלא הוי אונס ממון אונסלעסן שנועה ־האלית<
שהיי המעיין שם בדברי הרזבש  ifיראידאינס ממון הזי אוב•
אפיל! לעני! שבועה אלא ששם מיידי שבשעת השבועה לא סיתש
שים אונס ולהט לא שיין שם שיאמר בלבו היזם כו׳שקכתכ
מואשם אבל מי שחלה עליו השבועה בלא שום אונס וטי־ע
ונתחדש לו אונם בשעת קיום סשנועז נו' על זה אמי ש־זוכס
ממ;ן זכיונא בו סלילה מלבטל השבועה תפסו ־ ועל זה הניא

מיס ואס יניא ראיה נעל היין מדמנן פרק ד' דנדיים נדרי
א נסין כיצד הדירו סביו שיאכל אצנו ושלה הוא או שסלע
כנו או שעצבו כהי ט'ויאמר מהיי סלה נצו אינם ממון הוא
שצם רבה שוכר לומשתמשץ כו׳ג' תשובות בדנלכי׳ושל
יאכילו תיל אונס ממון הוא אין זה אלא אונס בשעת חלו®
הנדר דהיינו ■קיום התנאי ואין למדין ממס לשעת ניטו!
סשי(.עהט’כהכ:נתלוהיפא:יס סלה בנו היה בשעת קיום
התנה׳ שהיא שעת האכ לה להט הוי אונס שהרי אזלא הים

אין האיש הזה שאינו אוב3

דק שעת חלית קיזם כתנאי ואז
אצל! מנטל הנדל נאותה פעה רק אינו מקיים התנאי ולהכ«
אין למדין מפנו לשעת ניטול כשכועס דהיינו שסלה שעת
9שנ1עק«קואמבטנ ה« 13עקתמש לא התנאי ולהכי לאסו•

-תורת אמת ששון ,אהרן בן יוסף עמוד מס (211הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

־

שאלות ותשובות
אינה מת  1ן איכס לבטל השבועה ני' זאתסיא כינת הר׳יכש )ל

שש שהיי הנדון ■שלי כן היה שתלה עליי השבוע בלא  0ס איכס
וטענ׳וכתח־־ש לי אינה בשעת קייס השביעה ימך מיקרי כדר•
איכס־ ־ זלהכי אין ש-יך שם אמירתהיי' או תנאי אתר דנסלמא
בנייד שבשעת שונאת השביעה מפיו היה כאינם א) שיין דין
שיאמר בלבי הייסכו' משים להך דיכא היא ריכא אחריתי
דמייני כיליין להיגין כ! ואז ש יך שיאמר היום כל ינהך אונס
ממון היי א כה אם אמי בלבו היום כי'־ ומעתה יש חילוק בין
נד ן הייבש דהיינו שבשעת השבועה לא היה שום אונה לב כא
שבשעת השביעה היה האינס ■מאי נעלאתי מהרב מהריבל

איךהשוהאיתסכתשיכתז סימתה שהזכרנו:
נתברר מכל זה דאינס ממין הו« אונס אפי' לענין סניעה היכא
שהאונס היה בשעת השביעה ־

אש כן לכאורה

וכית
היה נראה שהנשכעפעור משבועתו מטעם אונס •
אכתי מס שהיה מאיים אותי שיכנס בכית הסיהי לא הזי אונס

וכמי שכתב החכם הפוסק ני*י ־

יעל זה ניאה לי

שסמך הרב המי בהק כתיהי ח יים כאסאן באה שכתב יזה לשיכז
ביאה לפי ע״ל שכיין שיש עדים בדני שנתן לו החק אין
כאן אונס כלל ינשאר התנאי של מוחזק במקומי עימד עם

שכמי סייאח המעיין

השביעה עד כאן *
ןן#
דני׳ הרב הנזכר סתומים וחתיחיסשמהיתןיסה יזסיףשיש
סי מש גב־ת עדים שה א נתן לי החפץ יהי׳ אחיו היה אזמל שיכנס כביח
')פ’זי* ’’’ הסיתי ותה כןאפילי שה א מזדה שנתנה לו איכס הוא כיין
«*«; לא

שהיה א׳ת ש כנס בנית החיהי אלא שניאה לי שהרב הנזכר
• כינתי לומר שכיין שיש עלים כלבי שהוא חייב אין טענת
הכנסת הסהר אונס לפשיעה לדעתי נלאה שאינה טענה

דבהא ודאי לא עביד וכילי ונזה נתיישבו אבלי לנרי הרב
הנזכר מכל מקים אס על זה סמן סרג המתיר שטענת כניסת
הסוהר אינו א נס תמהני מה יענה הי ב הנז נרו למה שכתב
הרנמהר׳ י אליההמזרסיזל בתשובה סימן ע׳ב שהיה שיען
נעל האונס ואימר כי היה מגזם עלי; בכל יום שיכנס נסזי

ולא יפרע לי כלום כו' ־
לעניות דעתי מילתא דפשיטאהוא שהוא
תטעה
נאמן במה שאימי חתמת• אבל לא נשבעתי
מכמאנפיחלא במבידאי טעין כשנעתי אכל כדיך הנשבעין
לחריזין ולהדבין נלמיכסין וחנכתי ■:לני בוו חי שנשבעתי
בו ש ׳סכיינכלמה שיסכימו שאר כבעלי חיבי׳שלי שאכיחתים

קז

הי׳ש בר נמח הביאה החכם הפוסק נייי והיא דפוסה כמענו■
כולה בדברי מהיי קאיו זל נטיי׳יד סימן יל׳ב '־ אכל כנדון

דידן שלא פירש פ:יטא שהוא עיני על הש־-יעה :קןאהת
שהיה ניא' לכאורה לומר רעיי ן שעשה תידעא אס כן ה1ק לימ
כאלי בכל עת אותר היום או תנא’ הבריך לו כי’ ־ •מס פכת
מהרי קילון דהמודעא לא מהני היינו היכא דליכא אונס כת(

אכל היכא דאיכא אונס כתו ו״

שנראה שם נהדיא למעיין ־
שמזבחנזאם כן היש ליה כאימי היום כו'־

אלא שדני זה

בעיני הוא בטל שהרי המידעא כתו שכתב מהרי קולוןזל שם ל מינשמת
אינה יק להירזתשמגלה דעתישבעל כיחו היה בשבע דלא’’מ

נימא שהיה מדינה כז׳זכנדון דידן דהיינונידיין להרנין לא

יעכיר על שכועתו ואם כן מה יתן ומה יוסיף המידע׳ואדרכוז
נראה לי לאידך גיסא שאף שיטעין הנשבע היה סשבתי כלבי
כי תלבדהמ לעא אפשר ללא תזיתב־נן ליה משים יכיזן
שמסר מ לעא אמלינן למשקי היא ואכן סהדי דלא החנימשיס
דאמרי‘ דסמך על הת דעא זכדממרי לענין קדושין על דעת

באופן שנאמר ולאי דפשיטא
הקדו־יןהראשיניססמך־
שלא פייש שים דני כשעת השנועז כי כאיפן שהנשבע הזס
ח יבלקיים שביעת :,אלאשראיתילהרבתראסשסנאית'
תשיבי .שכתבת• יזל יאמרו שם יכל זה דוקא בעם האין אבל
נתחו הפילו שלא כמקים אונס שיי עכ :ידברי׳אלי קשים np׳ Sפל מ«
איל ,דלחה  pP5תלכ }ל חעך מה c־p!p? wp׳ ב5ל׳אלנע -שנץ הי■ ef
נדלים בדביר במיכסכו׳ אל אבל הכאליבא למ מ׳אכן □היי □•־fof.
א׳ לאי האונס וכין תת בין ע ה מיתסר כלא אינסכ-יאמר שלא נמקים
יכן זר״ן זל בפיק שבועית שתים איוש שלי נ6
בלבו היום כי' עב ־
בתיא עלה דההי א לפת חטין כי' דחה סברא יו כי' והייתי
כללא
רינה לזתישב בזח אלא שאיני ניגע לנדין דידן ־

דתילתא לנר לפי עניית דעתי שהנשבע גריך לקיים שבועתו
כיין שלא פירש שוס תנאי אף על פי שאינסי הוא אונס כמו
ואודיע עוד לשואל .ראיתי כפסקי הרב הגדול
שכתבתי•
מוהר״י שמואל די מיינה זלהה כספרי סא' סימן יס*א שכתב
™’עלענין דימה לנדין לידן והנה שם היא  Sfמשיב וחילק על
החכם הסלם פטיש החזק י.מה*י שמואל יפה זל אשי כ'ת5תכ
להתיר לכשכ׳לתביעוה" }ל חלק עליו ומשיב על כל דבריו
כמי שיראה המעיין שם־ והלא לאמינה לא ראיתי לא להמכם

עמה אס יסכמו לקתתסיבותם משלם בזמן חדש או בחדשים
אז שלש .-חדשים כלתנן בנליים ניד יין להרנין כו ואם לאו
יאסרו עלי כל פיייתשבעילס יאות בלבי היום ומיני' בשפתיו

סתם דא״עגדק׳יל דברים שבלב אינם דברים לבכי אנסים

הנזכר הורה שם להחמיר והפליג נחימיא מטעמי רבים משם
מכל מקים כינת הרב זל
שייכי בנדון דידן ועהן לא:
והחכם השלם הנזכר מתיר באותי׳הבדון
להחמיר שם :

נאמןנמגי עכיל קרי שאם חיה ט!ע;חשכתי כלבי היה מ תר
מטעסכניהתהסהרזכמושכתבשסעד נאיתה תשיבהיזל
ועי ס אפילו אם היה שמעין בעל השטי עימד זחוכיחלראונן
שנשבע אין בכך בלום מפני שהשט הזה לא נעשה מתחלה אלא
מכני ששמעין הגזים להככס בסתר לאכיל אתמחונו של ראוכן
היי שכניסת הסה י■ חשיב ליה אונס בין כתחלתהתשונה וכין
בכיפה כ ז-יהן שלמ-ני מזאת התשובה שאיום כניסת מסהר «י
אינה וגס למינו יא!כ ממין מסכי בנ״ד שהרי אותו הנדון דמי
לנד־ן יידן ידידן עדיף לאיכא מידעא כז' ■ ואם כן מכל
אלא דודאי
זה היק כר לכאורה שהנשבע פטור משבועתו־
הא לאו מילתא היא שהדי נכל אלי הרבנים המתיריןשכתנכו
ייא' המעי ן שביין שיאמ׳בשעת השבועה בלבי היום אז תנאי
אסר כמי שנתב הרב הראיס זל בתשובתי ואי ליכא תנאי כיין

»

אתיכן מטעמי :ד איכס דפשיטא שתויא אמס ואינו מתינס בכן
אלא שאנו רוצים שיאמר כלבי הייה אי שים תנאי כי' כדי שלא

השלסנר״ו ולא לרב זל שנוגעין בעגין האונס אם הוא אונס
נס לא כגעו בענין אם ביין לפר׳ כ לכו כי' רץ
או לא ־
נשאו ונתנו א י דמי הפשיה למכר או למתנת כוי באופן שהרב

שזב׳ כו ואתרי שם יכל זה דוקא בעש האין שלא ינהוג קלות
יאש בנירים אבל □תלמיד מכם יאפי'שלא במקיס אינס שלי
ומבי דאי בעי טעיןהכי ולא טעיןאלא חתמתי אבל לא נשבעתי

יזמי-.י«1לרלן

ובנדון דייןהיא מחמי׳כפי מס שראיתי בדברי החכם הפוסק
בר״ו :גם ראיתי כס' בניתן זאב בסימן רס*ח וכסימן רע’ו
שכיוג בנדון יידן התיר לנשבע מטעם אונס כז כמז שיראה
המעיין אם ׳רנה שם • ואני כתבתי הנראה לפי עניות דעתי
שהנשבעחייב לקיים שמעתי ומה גם שכבר הורה זקן הרב
רשידס זל גדיל כלויבו כמי שכתבת• יכל שכן שהחכם תזלש
כתהר שמואל יפה שהייה שם התל כאן הוא מיז ער יכל שכן

יקל וחימר שכפי הנראה כל רבני גאוני ק״זטאנטינה «ע♦
סשכימי להחמיר ואם בן מי לא יחיש לשבועת ת :

הנלאה לפי עניותדעת׳ כתבתי ומתת גי •

שששוז ז לתה פ

5שתס הדני שמעת! קיימת וכמו שנראה בהליא מתשובת

<ע
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איזהו נשך פרק המישי בבא מציעא

כדמשמע לפיל שאס הוא יושב עם הסומלים אינו

בא לידי הסשד רב .

ובפ״ע פור יורה דעה הי׳ קע׳ג העתיק לשון הרמב״ם זיל שכתב אבל
מחר לקנות עגל בזול ולהניחו ביד המוכר עד שיגדל שאס ימית או יכחיש
ברשות לוקח הוא נו׳ ופירש״י ז״ל נראה עיקר וכ״כ הראב״ד דפי' סרמב״ם
אינו נכון :

ז״ל

לשבשי

שבשי סי׳ ר׳ח שנוסנין מעות לבעל הזמורות צ "ל דהנהו דשבשי
שבש יהבי זחי לבעל הזמורות דהיינו נעל הכרס מדקאמר שמואל
להנהו דשנשי שבשי הפוכו בארעא וכ'כ הרמב״ס ז״ל הנותן מעות לנעל הכרם
על השריגים ועל הזמורות וכו׳ ודברי הרא׳ש ז’ל בזה צ״ע  .וקצת משמע מדברי
רבינו חננאל ז״ל שכתב בכך וכך העשוי דוקא בכה׳ג מצריך שמואל להפוכי בארעא
אבל מכר לי בכלל זמורות הפרדס הן רב הן מעס מה שיגדלו א׳צ להפוכי בארעא

דבכה׳ג איכא תיוהא :

ומשעבדי

בסו ספי וא׳ת לספריה דיק דגרסי׳ ספי מאי השיב רבא דמלכא
אסר מאן דלא יהיב כרגא לישסעניד כו׳ דהא מלכא לאו גזלנא
הוא ולא קאמר דלישתעביד עשי מדמי כרגא וא׳׳נ קאמר הכי לאו דינא דשלכוון
הוא אלא גזילה דשלטון ואסור וי״ל כיון דשהרקייש דהני דהיינו חותם עבדות
שלהן בטפס׳ דמלכא מנח א״כ משועבדים המה לעבודתו כל השנה כולה דהכי

הוא דינא דמלכותא אלא שהן פידין עצמן סן העבדות בכר גא שמתנין לו כל שנה
ושנה לכך דינא דפלכותא הוא למימר דלא יהיב כרגא דלשפעביד לי׳ כל השנה למאן
דיהיב אך על גב לעבודת כל השנה הוי ספי מדמי כרגא :
-------.

לתני א

ומשום

חיים

לא תהיה לו כנושה לכאורה תימה דלא תהיה לו כנישה נאי
ברבי׳ חליא דכל הסלוה את חבירו אפי׳ בחנם כשהוא דור־׳

ואין לו עובר בלא תהיה לו כנישה וי׳ל דהפלוה את חבירו בחנם אע פ:
לו זמן לפרשן אפילו הכי כשמגיע הזמן ואין לו לשלם אין המצוה דוחקי
כי אינו חישש אם ימתין לו עוד זמן מה לכך מסתמא איט עובר בלא ש 
נטשה אבל המלוה אח חבירו בריבית וקובע לו זמן מיד כשמגי׳ זפט היא

לשלם כי חושש הוא שלא יהיו מעותיו בטלות אצל הלוה אפילו שפה חפו
דמעיקרא לא הלוה לו אלא אדעתא דאנר נסר :

כאלו

דנו בשני דינין דמפני הטש׳ פניו משתנין שהדפים מתאספים
אזיל סומקא ואתי חוורא והייט אש ומים סוסקא אש מוורא הי;

השוכר את האומנין פרק ששי
דף עי פשיטא אי אמר ליה בעל הבית בתלתא כו׳ דעסייהו אשי•
נכי האי נונא שקלי ארבעה מה נפשך אי אדבורא
קא סמכי דאמרי ליה מהימנת לן דסכי אמר בעל הבית שקלי ארבעה ותת
אמרינן דאדבורא דכעל הבית קא סמכי שקלי ארבעה דלא לפחות מקצבתו
אמרו  pאלא דעתם היה דאי אמר בעל הבית ספי מארבעה שיהא ניב:
שאסר בעל הבית אלא אי אמר ליה בעל הבית בארבעה וכו׳ קא שבשר
אדיטרא דבעל הבית קא סמכי ודעתייהו אעילויא ושקלי ארבעה או

ראית שאינו נוהג כשורה לכאורה תימה דמאי ראיה דלמא התם בלא
כפייה איירי ותדע מדקאמר יכול אפי׳ נוהג כשורה ואי בכפייה
קרא למה לי פשיסא דאסור לכוך למי שנוהג כשורה ולהשתעבד נו ועוד קבה מה
ענין שבדא דרב סעורס בהך שמעסא ועוד דדוחק לומר דרב סעורס היה
כופה ומשתעבד כחנס אפילו לאינש׳ דלא מעלו ועוד מאי איצטריך ש״ס לפרש

אדיטרא דידיה קא סמכי דא״ל מהימנת לן מ׳ וצא שקלי אצא שלחש
אעילויא נתבו התוספות נאמר להו שכרכם עלי איירי דא
להו שכרכם על בעל הבית מאי נפקא מינה נו׳ ודוח
לאוקמי דוקא נאמר להו שכרכם עלי מדנקס סחמא משמע בדשכרן בסמא
או בדאסר להו שכרכם על בעל הבית איירי דהכי אורחא דמילח' גשט

עבודמם דהוה מעייל להו נגוהרקא ולא קאמר החמא 1טביד בהו ענידתא כדאסר
לעיל רב יוסף נר חמא מקיף בעבדי דאינשי דמסיק בהו זוזי ועניד בהו עבדחא
וגראה לפרש לפי שהקונה ענד עברי אסור להשתעבד בו עבודת פרך דכחיב
ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא פרדה בו בפרך וקאמר דרב סעורס כי הוה
יהיב זוזי אכרגא דאינשי דלא הוו תעלן הוה משחענד נהו עבודת פרך דהוה
מעייל להו ננוהרקא דרגא דהיינו עבודת סוסים וחמורים דמכוריס היו לו בדמי
כרגא מדינא דמלכוחא וכיון דלא הוו מעלו היה סשחענד נהו ענודת פרך וקאמר
ליה ניבא דשפיר לסיעבד הכי דהקונה עכד עברי אס אינו נוהג כשורה מותר
להשתעבד בו ענודה פרך דמניא ראית עבד ענרי שאינו נוהג כשורה מניין באתה
רשאי להשתעבד בו פירש בעבודה פרך דקאי אהא דכחיב ובאחיכם בני יבראל איש
_
באחיו לא חרדה בו בפרך מ׳ל למולם בהם תעבודו ובאחיכם :

ועוד דהך סשיטא אאוקימסא דכימניתין קיימא משמע דאיירי דומיה ד5

דף עי תגי

רבי חיית על שמר של זיתים נתבו התוספות דחיסור הזחיס מקרי
בידי שמים ולפי זה כי פריך מעביט של שביס וממעטן של זתיס

והא מחוסר מכמר אדשמואל נמי פריך כיון דמנמר בידי שמיס הוא וכן הא
דפריך מביצים של יוצר והא מחוסר לפופי ויבוטי אשמואל נ9י פריך דצריך לייבשן
בחמה דהיינו בידי שמים וכן משמע מפירש׳י ז׳ל שנהב כולהו לאוהנינהו לרב

ושמואל נקט להו והשתא ניחא דפריך נסמוך לשמואל דאמר אפילו מאה פוסק
למה ל• משישקענו בכבשן ולא פריך הכי מכולהו סעביס ומעטן וביצים דכיון דאפי'
מאס שסק  b"3אפי׳ קודם שנתנן לעביט ומעטן וקודם שנעשו ביצים נמי לפסוק
אלא מסוס דאדרנא פריך מנייהו דאף ע׳׳פ שכבר נחנן בעביט ומעטן וכבר נעשו
ביצים אפילו הכי אמאי שסק לשמואל הא מחוסר מלאכה דבידי שמים היא:

ללמא

ר׳ שמעון היא אע״ג דהלכחא כרבנן ניחא לאוקטי כר׳ שמעון
סש דהשתא לא הוה אצא שי מחלוקת ועוד דסברא הוא דלרננן
דרבי שמען וכו׳ נמ״ש התו׳ ומשני אימור דאטר רני שמעון בחד שדשא וכו׳
וכיון דבתרי מרע׳ מודה דמעות אינן קונוס כי סוקמית לה נמי מחני׳ כרבנן לא
הוה אנא שני מחלוק׳ וכי מוקמיח לה כרכי שמעון אכתי צריך לומר הך סנרא
דחזקה דבעי לקבל מי שפרע אפי׳ בתרי תרעי אף ע׳ג דלא נגמר המקח ולא
קניא ליה זוזי וכיון דע״כ צ״ל הך הברא לכך ניחא לאוקמי מחני' כרבנן
דהלכמא כוותייהו :

דף

לוה

עליה כמה כורין שאנו רואי! כאלו לוה סאה כנגד סאה שיש לו
עה
ונמצא שיש לו שחים 1אח׳כ רואי! כאלו לוה שחים כנגד שתים
שיש לו וכן לעולס דכיון דהלואת סאה בסאה דרבנן הקילו בו:

אבל

חכמים אומרים לוים סתס ופורעים החם נקט פורעים סתם לפי שאמר
לעיל שאס לא קצן בשעת מלואה צריך לקצין בשעת פרשן דקאטר אם
לא קצת הוקלו נותן דמיהם קמשסע לן בכנרות לא מיבעיא דלווין סתם שאין צריך
לקצון בשעת הצואה דלא חיישינן שמא התייקר אלא אפי' פורש[ סתם שאפי׳

נתייקרו בשעת פרשן איט קיצן דמיהן ופורש אלא פור׳ סתם דנכמיות הקילו:

אמל

רב הונא יש לו סאה לוה סאה ולעיל דאמר רב הונא לוין על השער
שבשוק וכסט שס התוספות דלפי' בה׳ג דאיירי בסאה בסאה מיירי ביש
לו מעות או יש לו מעט נדיב׳ יצחק בסוף פירקין אע״ג דרב הונא פליג הכא
אדרבי יצחק מ״מ נפקא מינה לדידן דקיימא לן כרב שנא דלעיל וכדרב יצחק
דסכא ®תוקפא הא דרב הונא דלעיל אפילו ביש לו מעט :

מותר
יש רבית שקדמת ויש

לאדם להלוח בניו ובני ביתו ברבי׳ בסמוכים על שלחנו איירי דכיון
דהכל משלו אין כאן רביס :

רבית מאוחרת נראה דאיכא רסמכחא סקלא מדכתיב
אס כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית לא תחן אכלך וצא נתיב חמי ואת
אכצך לא השן בערבית אצא להכי הקדים הכתוב מד זימנא אס הרבית להלואה

וחד זימנא איחר הכתוב אס הרבית להלואה רמז ליבית מוקדמת
מאוחרת דאסיר :

ולרבים

דעתייהו

דסוקי לה לעיל דאמר צהו שכרכם על נעל הבית ושד דאי אמר להם :
עלי לא שייך לסימר אדיבורא דבעל הבית קא סמכי דלית להו גבי נע; הבי׳
לכך נראה דאיירי בזשכרן סחמא אי נמי אמר להו שכרכם על נעל הכי!
שהקשו התוספות דא'כ כי דעתייהו אפילייא מאי הוי דב״ה לא ישל:
מה שהמנה לאו קושיא היא דאיירי שמלאכתן שוה ארבעה והיכא דאב
בעל הבית בארבעה ואזל איהו ואמר להו נחלחא ואינהו לא אמרי ליה
לא שקלי אצא הלתא אף ע״ג דמלאכחן שוה ארבעה כסו שנתב רב
והרס״ש ז׳׳ל דסבור וקבול ואחלי הוא דקא מוזלי גביה נקאמר ש״ס
למלאכתן שוה ארבעה ואינהו הוה אמרי ליה כמו שאסר בעל כביש
אמר .בעל הניח בתלתא ואזל איהו אמר להו בארבעה ואמרו ליה נרי
בעל הבית פשיסא דשקלי ארבעה מה נפשך דאפילו אי אמלינן אד-נורא
קא סמני לא שייך לשמר דהבור וקבול דדעתייהו הוה אעינויא כיי; ד:
שויא ארבעה שקלו מיהא ארבעה אלא אי אמר ליה בעל הניח בארבע:
איש אמר נהו בתלתא ואמרי אינהו כמ׳ש בעל הביס מאי אדיבור׳ דיד׳
סמני דאמרי ליס מהימנת כו׳ וכיון דאדיבור׳ דידיה קא הפכי נא שקי.
תלמא דסנור וקבול ואוזל׳ הוא הקא מוזלי נכיה או דלמא אדיטרא דב
סמכי ושקלי ארבעה וכן משמע מדברי הנימנ״ס ז״ל בפ״ס מהלכות :
וכן כתב הרא״ש ז״ל:

הא

דסיירא לארעיה סאורסא פי׳ רש׳י ז״ל והוליך הפועלים שה וראה
ומדברי כרמב״ם ז״ל משמע דלא בעינה שהילוך שם הפועלים שנאש
מהלכות שכירות הלכו פועלים ומצאו שדה כשהיא לחה או ששכרן להשקות
ימצאוהו שנתמלא מיס אס בקר נעל הבית מלאכתו מבערב ומצא צריכה :
אין לפועלים כלום מה בידו לעשות ואס לא בקר טחן להן שכרן כשע
וכן כסב בש״ע וטעמא משים דמעיקרא פשע ששכר פועלים ונא יד
צריכה פועלים :

עז אדעתא

דטרחנא לכו באכילה ושתייה במקום שנהגו ניר* ה:
דף
איירי כההיא דתנן בריש פ׳ השפלים וגהכי ש
אדעחא דאסרח בשבילכם באכילה ושהיה כצימר שאתן לכם כזיניה •ס
ממנהנא והשתא הוי דושא דבסמוך דאמרי ליה פשלים אדעתא דעב־"

לא

ענידתא שפירתא :

צריכא דזל עבידחא ואימר בעל הבית איפר לשון כעט הוא כת
אימרייך דאימרס שפי׳ בערוך מי הכעיסך ונש אישריא מלא נב

נח

דריש הפוטלים פי׳ על ידי דזל עבירת׳ נתמלא בעל הבית כפס וריצה
אע״ג דלא ירויח כלים בחזרה כמ׳ש ההוס׳ ריש פרקי; מ*פ ריצה נ-ו
שיהא קשה על הפועלים לחפש ולמצוא מקום להשתכר מהו דהיכא שצי אש
לכך רצית לחזור שיהא קשה לכם לבקש מקום להשתכר על ידי כן תעו
סאנריי קמ״ל וכו* :
אמרי׳ משמיה דרבא קני פשטא דששעת׳ מששה דפריך •הא
משמיה דרגא דהיכא דלא עייל ונפק אלא אחד זמא קני וקשה
מאי משני תתרגם שמעתיך בשה׳ שדהו מפני רעשה דנני זה אשתי קחה
דקגי היכא דלא עייל ונפק אלא אחד זוז האי אש׳ שיל ונשק כפיל“ •
קני מהאי סעמא כמ״ש התו׳ ודוחק לומר דלאו שה נקט מד ז״א נשר
דהא דרב אחא בר יוסף לאו בעייל ונפיק  mbזוזם אייר• ת;תת הינת־ •
היא דהוה שמיע ליה מרב אשי הא דאמר רבא דני עייל ומיק »־ -נא רע
ליה הא אמרי׳ משמיה דרב׳ דכי עייל ונשק מזרח ק;• נ

והא

דף עח לבה אמר כגק שהכישה נחש לפאי שנתם השרשת רה ש  
סוברים כרבא דאבר מלאך פוש הה ל -חת־ •נ
נרסיק הנא רנה אלא רב דאי לאו הכי שקש לאבי• •יי־ הריי  .-־

תורת

תלכן תרפו פי&ן

וכסות משום שהיה מתנם ברצון  .וט׳ במכות (ג׳ א׳).
וע״כ הזכיר רש׳י רק מאה כסף שרצו לחייבו ומדויק שפיר:

סימןקצא.
המובל בחבירו אם פסול לעדות .

ביבמות

—

(כ״ה א׳) במשנה מת הרגתיו הרגנוהו לא
א)
ישא אה אשתו ר״י אומר הרגתיו לא הנשא
אשתו .הרגנוהו תנשא ■ אשתו ופרכינן מ״ש הרגתיו ומ״ש
הרגנוהו אמר ר״י באומר אני הייתי עם הורגיו .ובם׳ ערוך
לגר שם תמה מאי פריך מ״ש הרגתיו וח״ש הרגנוהו הא שנא
ושנא לפי״מ ומבואר בסנהדרין (מ״ח א׳) הכהו טשרה ב״א
^מה פשור א״כ בהרגנוהו הוא עם אחרים אין כאן חיוב
מיתה ולא נעשה רשע וגס משים לאו דבל יוסף הא אמרינן
בכתובות (ל״ג) דהובל בחבירו ממונא משלם מלקא לא לקי
וא״כ לא עשה עצמו רשע אדרבה י״ל שרוצה לשלם ממון
החבלה ע״ש  .ואישתמיעתיה מש״כ הרמ״א בחו״מ (סי׳ ל״ד
ס״ד) דהמגביה יד על הבירו להכותו פסול לעדות מדרבנן
ומבואר מזה דאם הכהו ממש פסול מדאו' .וכמש״כ בפירוש
הב״י בתשובה בדיני קידושין (סי׳ ב׳) דאם הכה את חבירו
אף אס יש בו שו״פ דהדין דממונא משלם ואינו לוקה מ״מ
פסול לערות מן התורה כיון שיש בלאו זה מלקות אם הכהו
הכאה שאין בו שו״פ גס כשיש בו שו״פ מיפסיל והובא
בפ״ת שם .א״כ לפי״ז פרכינן שפיר דגם בהרגנוהו הוא
רשע ופסול לעדות משום חובל בחבירו .וגס בחובל מיקרי
רשע כדה״כ רשע למה תכה רעך  .וע׳ בנמוק״י ביבמות
שם שכתב דרוצח פסול למדות משום דכתיב גביה רשע.
והגרע״א בדו״ח ביבמות שם כתב משום דהוי רע לשמים
ולבריות  .ואיתנייהו ג״כ במכה את חבירו וע״כ פסול
לערות:
עוד בזה עפי״מ דאיתא בב״מ (צ״א א׳)
g
ת״ר התוסס את הפרה ודש בה לוקה ומשלם
ד׳ קבין לפרה וג' קבין לחמור והא אין לוקה ומשלם אמר רבא
אתנן חסרה תורה אפי׳ בא על אמו וההורי״ר שם גרים והתנן
משלם ואינו לוקה ופירש דהקושיא היא מהא דתנן גבי עדים
זוממין לרבנן דמשלמין ואין לוקים ולעולא בכתובות (ל״ב א׳)
כל מקום דאיכא ממון ומלקות ממונא משלם מלקא לא לקי
וה״נ לשלם ולא לילקי ומשני אתנן אסרה כו' פי׳ אע״ג
דלא מצי למיתבעיה בדין למשקל אתננה מ״מ שם אתנן
עליו דכי יהיב לה מדעתיה פסול להקריבו ה״ג הכא אע״ג
דאיכא .ממונא ומלקות וממונא דחי למלקות לא להפקיע שם
מלקות ממנו אלא עדיין שם מלקות עליו וממונא הוא דלא
שביק ליה דליחול והיכא דלא יהיב ליה ממונא כגון שהוא
עני ואין לו מה ליתן מלקינן ליה ולהכי תניא לוקה ומשלם
לאו דדיינין ליה בתרתי אלא הודיעך התנא שבשני אלה
נתחייב והיכא דיהיב ממונא בוודאי פקע מיניה מלקות אבל

ונראה

■יי-

w

מרדכי

אי לא יהיב ליה ממונא מלקינן ליה עכ״ל התורי׳ד *) .
מבואר מדבריו דבכל מקום דאמרינן ממוגא משלם ולא לקי
לא נפקט בזה מחנו חיוב מלקות לגמרי אלא דגם חיוב
מלקות רמי עליה וכשאין לו לשלם לוקה ולא דחי לגנב
וגזלן שפמורין ממלקות משוס דניהק לעשה  .רלמ׳ר במלו
ולא בטלו אף אם היא עני ואין לו לשלם לא לקי כמבואר
במכות (ט״ז א׳) דלא משכח״ל שילקה רק בשילוח הקן
ואונס ע״ש דשם ניתק הלאו לגמרי אבל בחובל בחברו ופדים
זוממין וכיו״ב לא נפקע חיוב מלקות רק דגלי קרא דייכל
לפטור עצמו בממון אבל כל כמה שאינו משלם חיוב מלקות
רמי עליה וכמבואר בכתובות שם דבבוגרת ומשמה או נערה
יתומה ומפותה דליכא תשלומין דמחלה מודה מולא דלקי.
ובגזלן כה״ג אף אס מחל לו הנגזל חינו לוקה דעצס המלקות
ניתק מעליו לתשלומין והמחילה היא כתשלומין [מיהו במפתה
שאני קלה דמחלה מעיקרא וע׳ בקצוה׳ח (סי׳ הכ״ד וסי'
פ״ח) מה שהקשה בדהג״מ כתובות הנ׳ל]:
ההורי״ד הנ״ל נראה פשוט דחובל בחבירו
0
פסול לעדות אף דמשלם יחינו לוקה מ״מ
הא לא נפקע המלקות וכשאין לו לשלם לוקה ייש בלאו זה
מלקות ואין אנו צריכין לפי״ז למש״כ הב״י משוס דיש בו
מלקות בהנהו הנאה שאין בו שו״פ דאף כשיש בו שו'פ
דמשלם ואינו לוקה מ״ח רמי עליה חיוב מלקות בעלם לפ״ד
ההורי״ר הנ״ל .וגם רשע מיקרי וע״כ פשוט דפסול לעדות
וכדברי הב״י בחשובה הני־׳ל .וראיתי בדרישה בחו״מ (ריש
סי׳ ה״כ) שכתב דלהכי אינו לוקה כשחבל בעבדו חבלה שיש
בה שו״פ אף דאינו משלם יומונא לעבדו מ״מ גזה״כ הוא
בחבלה שלא ילקה ע״ש והנה לא יתכן זה לפ״ר התורי״ד
הנ״ל דלא נפקע בזה המלקות לגמרי ובמקום דליכא תשלומין
לוקה וכמו באונס ומפתה הג״ל .ואין בזה גזה״כ שלא ילקה
ורק כשמשלם ממון נפטר במלקות  .ובאמת מהדפטור מחלקו׳
כשהובל בעבדו הוא משוס דהרי הוא כמשלם לעבדו וחוזר
וזוכה ממנו ושייך גס בזה השלומין וכמש״כ הקצוה״ח (ריש
סי׳ ת'כ) ע״ש .וגס בעל הדרישה עצמו כתב בסמ״ע סימן
חכ״ד סק״ד ודל ולהב״י צ״ל דהכא דוקא במכה שיש בה
שו״פ' איירי דאז משלם ומה שקנה עבד קנה רבו עכ״ל.
מבואר שנתית ג״כ לסברא זו דמיקרי תשלומין להעבד אלא
שחוזר האדון וזוכה ממנו .וא״כ אין צורך למש*כ בדרישה הנ״ל:
(פ״א מנערה הי״א) פסק כר״י דמלקא
ד)
לקי ואינו משלם משום דהלכה כר״י נגד
עולא וכמש״כ הכ״מ שם אולם לגירסת התורי״ר הנ״ל בב״מ
מבואר דסתמא רגמ' ס״ל כעולא בכל הגי ד.חשלס ואיט
לוקה  .והתו' בכתובות (ל״ב ב׳) ד״ה אלא עולא כתבו
דגם לעילא משלם ואינו לוקה רק בהני תלת עדים זוממין
וחובל ואונס דגלי בהו קרא ולא בשאר דוכתי וזהו דלא
כהתורי״ד הנ״ל דס״ל דלעולא גס בשאר דוכחי .דאיכא ממון
ומלקות כמו בחוסם פרה ודש בה משלם ואינו לוקה ובכתובית
(ל״ג א׳) בתוד״ה ועולא הקשו דהכא משמע דרבא סובר
כעולא ובב״ח (צ״א א׳) משמע דסובר כר״י ע״ש וזהו לפי

רלפי״ד

והרמב״ם

גירסתנו
*) הגה״ה  .בתשו׳ הגרע״א (סי׳ קצ״ד) כתב דאס אמר לשלוחו לקדשלו גרושתו משנשאת מיקרי השליח בר חיובא
שהוא מוזהר ג״כ שלא להחזיר גרושתו משנשאת ואין אנו דגי{ על אשה זאת אס השליח חסור בה ושוב הביא
מהמשל״מ (פ״ד ממלוה הי״ד) שלא כתב כן לענין ריבית וכן בס׳ מוצל מאש (סי׳ ל״ב) כתב באונס שנירש ע״י שליח
דלא מיקרי ב״ח אף שמוזהר בלאו זה באנוסתו מ״ח בהך אשה לאו ב״ח הוא וכ״כ בשו״ת פנ״י יו״ד (סי׳ י״ג) .ומצאתי
בתורי״ד שם (או״ד) שכתב חו״ד וז״ל אבל ראובן בעל הגורן שאמר לפועל ישראל חסום פרתי ויש בה חייב בעל הגורן
מלקות דשלוחו כמותו וא״ת והרי אשלד״ע כי אמרינן אשלד״ע הנ״מ דאי עביד שליח מחייב שליח אבל הכא דכי עביר
שליח לא מחייב דלא אזהר רחמנא אלא לבעל הגורן שלא .ימנע גורנו מן האכילה לבהמה הרשה ולא לפועל כו׳ עכ״ל .
הרי מפורש כהגאוגיס הנ״ל דבכה״ג לא מיקרי בר תיובא אף שמוזהר בלאו זה בשלו אלא שצ״ע דאפי׳ לדבריהם מימיי
בזה בר חיובא דהא גם הפועל מוזהר על פרה זו עצמה אס דש בה דישה שלו כמו דתניא £ם בב״מ (צ׳ א׳) דאפי׳ חם
דש בפרה של א״י עובר ,א׳׳כ אף לדבריהם מיקרי בר חיובא דרק בנירן דידהו ל״ח בר חיובא כיון שאין השליח מוזהר
כלל באשה זו משח  5כאן שמוזהר גס בפרה זו בדישה שלו:
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תורת

חלק חו־ט םי&ן קצא קצב

גירסתנו שמה .אבל לגירסת התורי״ד הנ״ל אדרבה מבואר
גס משם דרבא סובר כעולא ודברי רבא מתאימים זלק״מ
קושיה התו׳:
התורי״ד הו״ח עולא לתרץ בכתובות שם דמשגה
דאלו הן הלוקין הוא אף בנערה אנושה ומ״מ
איכא חיוב מלקות כשאין לו לשלם  .אלא שגס זה בכלל
תירוצו בבוגרת ומפוהה רכל היכא דליכא תשלומי ממון הדר
עליה חיוב מלקות וה״ה כשאין לי לשלם .וכן שם (ל״ג א׳)
דפריך לטנין חיבל בחבירו לא יוסיף ל״ל ומשני בחבלה שאין
בי שי״פ  .ולהתורי״ד גס כשיש בו שו״פ איצטריך לא יוסיף
דיש בזה מיהא מלקות וכשאין לו לשלם לוקה ואולי גס זה
גיכלל בתירוץ הגח׳ יאיצטריך להיכא שאין בו שרפ  .דר״ל
דו שו״פ זאי
\ו לשלם
ואין 1לו
ר,־וי,׳■! בו
וה״יז כשיש
מרווז וה״ה
תשריווזי ממון
דליכא משלומי
דאותו דליכא
באופו
וע'ב״ק(פ’זא׳) במשנה נהגרשה האשה ונשתחרר העבד כו/
וצ״ל צהתורי״ד דמיירי שלא לקו מדיין אבל באמת חיוב
מלקות עליהם כשאין להן לשלס וזה דוחק קצת דמלשון
המשנה שם דקתני הס שחבלו באחרים פעורין אבל משלמין
לאחר זמן משמע דפטורין לגמרי ואינם לוקין וממתינים
שישלמו לאחר זמן:

ולדברי,

ג□

יש להעיר דלגירסת התורי״ד דפריך דכיון דמשלם
ה)
למה ילקה? הא הו״מ לתרץ כמו דמהרץ רב
פפא בכתובות (מ״ו ה׳) לוקה ונותן ערך שלם  .לוקה אמתי
א'ר פפא לוקה בערך שלם .וכן אמרי׳ שם מאי בעל לוקה
ממון ח״כ ה״נ נימא דמה דקתני לוקה ומשלם ד׳ קבין כו׳
הכוונה שלוקה בהשלומין ד׳ קבין כו׳ ממש כלשון הברייתא
דערכין הנ״ל לוקה ונותן ערך שלם .ורב פפא עצמו תירץ
כן בכתובות שם ולמה נדחק ר*פ בב״מ שם לתרץ משעת
משיכה איחייב מ׳ .אבל לגירסהנו דהקושיא הוא דלוקה
ואינו משלם כלל ניחא דהא אין כאן השלומין כלל וכדברי
ר״י דמלקה לקי ואינו משלם או כדברי התו׳ דכתובות הנ״ל
דבשאר דוכהי גס לעולת לוקה ואינו משלם :

אכן

י״ל דרק בההיא דערכין דמה שמשלם ערך שלם הוא
רק גזירה חצי ערכו אמו ערך חציו ואינו משלם
מדינת .ע״כ שייך בזה לשון לוקה על התשלומין כיון שאינו
מצד הדין  .חבל בההיא דב״מ דההשלומין הוא מדינא לא
ניח׳ל לומר דהכוונה הוא שלוקה בתשלומין .אולם עדיין לא
א״ש לפמש״כ השטמ״ק שם בשם תלמיד הר״פ דמה שמשלם
ד׳ קבין כו׳ הוא מקנסא אבל מדינה היה יכול למיחב קמה
פקיע עמור רק שקנסוה לשלם כמו שהיתה אוכלה מן הדישה
מ׳ש .וא״כ גס כאן התשלומין ד׳ קבין כו׳ הוא מצד קנסא
אכן מדברי התו' שם ד״ה הא מני מבואר שהוא ממונא
ומשלם מפ:י דין ע״ש וכן הוא לפמש״כ השעמ״ק שם בשם
ה״ר יהונתן ע״ש וכ״מ בפרש״י בב״מ שם וע׳כ אין להקשות
מזה ע״ר התורי״ד:
פורח יוסף בכתובות (ל״ג א׳) הקשה
ו)
בחובל בחבירו פחית משו״פ הא הוי
הת״ם שמא יהי׳ אח״כ שו״פ וגם למותרה עצמו הוא ספק
דרחוק לצמצם בזה וחי׳ דשאני הכא שיורע עכ״פ בודאי
שיעבור על הלאו והפעור הוא רק מצר אחר שניפטר בממון
ע״כ לא מיקרי הת״ס  .אכן להתזרי״ר הוא מכוון יותר
דהא אף באיכא שו״פ יש בו חיוב מלקות בעצם ואם אין לו
לשלם לוקה וא״כ בעיקרו חיובו הוא למלקות אף כשיש בו
שו״פ וע״כ חשיב התראת ודאי למלקות דהא גם כשיש בו
שו״פ אם אינו משלם מאיזה סיבה שיהיה לוקה וע״כ שחשב
התראת ודאי למלקוח .והמנ״ח (סוף מ׳ קכ״ב) התפלא
במה דקיי״ל שאינו חייב לילך להעיד לפני ב״ד קען ממנו
יכן כר\ג ומלך רק בדיני מיתה ומלקות ואיסור דלפי״ז
בחובל בחבירו אם אין בז שו״פ דלוקין חייבין לילך וביש
ני שו׳ה שהעבירה גדולה יומר רק דרחמנא חס אממונא

ובהגהות

מ
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דנהבל א״צ להעיד ע״ש ולההורי״ד יתכן דגם ביש בו שו״פ
חייבין להעיר דגס בשו־פ עיקרו הוא למלקות ואס אינו
משלם לוקה .זקיי״ל כרבנן דמלקות בשלשה א״כ בעדות זו
יש בזה לחייב מלקות וע״כ צריכין להעיד [ול״ר לדיני נזילות
למ״י קיימו ול״ק דאף שיש נס בזה חיוב מלקות מ״מ הוא
בכלל דיני ממינות]:

סימן קצב
לחכם אהד.

ע״ד

מה שהעיר בחולין (צ״ו א׳) דאמרינן תדע דאלו
א)
אתו בי הרי ואמרי פלניא דהאי סימנא והאי
סימנת קעל נפשא לא קטלינן ליה ואלו אחרי אית לן טב״ע
בגוויה קעלינן ליה דמשמע דפשיטא ליה כן מדוכהא אחרינא
ולא ירעינן זה בשום מקום  .הנה כבר העיר בזה בס' מראת
הצובאות (בפתיחה לסעיף כ״ד) ע"ש.והנוב״י קמא אהע״ז
(סי' נ"א) המה למה לא הזכיר הרמב״ם דין זה בשום
מקום וע״ב העלה דהסוגיא אתיא כמ״ד הימנים דאו' אבל
לנרד סימנים דרבנן הוא מלה א דפשיטה וא״צ להזכירו והרמב״ס
לשיעתיה דכימנים דרבנן וע״כ השמיעו ולפי״ז העלה דבכימן
מובהק ביותר קטלינן דאל״כ חכתי הו״ל להרמב״ס להזכיר
זה ע"ש:
נראה דהרמב״ם הביא דין זה ונזכר ג״כ במשנה
ב)
בסנהדרין (מ׳ א׳) רי״פ היו בורקין כו' מכירין
ההרוג שמא כותי הוא כו׳ .אכן
אתם אותו .ופרש״י
הרמב״ם (פי׳ב מסנהדרין ה״א) כתב ודל כיצד דנין ד״נ
כשיבואו עדים לב״ד ואומרים ראינו פלוני זה שעבר עבירה
פלונית אומרים להן •מכירים אתם אוהו התריתם בו כו׳.
מבואר דמפרש דמכירים אתם אותו הכוונה אם מכירים את
הרוצח או העובר עבירה ויודעים בוודאי שיה הוא וכ״כ
הלח׳מ שם .ונראה פשוט דלשון מכירים אתם אוהו הכוונה
"עפ״י טביעה עין שזה נקרא הכרה וכלשון הכתוב הכרת
פניהם ענתה בם  .דע״י הימנים ל״ש לשון הכרה רק ידיעה
שיודעים שהוא זה עפ״י סימנים וע׳ בבכורות (מ״ו ב׳)
יכיר זו הכרת פנים ואיזהו הכרה פנים פרצוף פנים עם
החוטם .ופרש״י דכהיב יכיר והכרה ליהא אלא בפרצוף פנים
עכ״ל.וק מבואר שם בכל הסוגיא דלשון הכרה הוא בטביעת
עין בפרצוף פנים ע״ש .וע׳ ביבמות (ק״כ א׳) במשנה שם
ובנח׳ וכל הפוסקים [זולת הר״ת שם בתו׳ ד״ה אין מעידין]
פירשו המשנה בהכרה עפ״י טביעת עין בפרצוף פגים וע״ש
בנחוק״י .והכוונה לפי״ז בבדיקת העדים ששואלין אותם אם
מכירים את הנידון בטביעת עין ולא ע״י סימנים בעלמא
שזה ניקרא הכרה .וזהו ששואלין אותם אם הם מכירין אוהו
בטב״ע ממש ..דאל״כ ל״ש כלל בדיקה זו דפשיטא שמכירין
ויודעים אותו שהרי הס באים להעיד על אוהו האיש שעבר
עבירה זו והרי הה חעידין עליו  .חע״כ דהכוונה דלא הגי
בידיעה בעלמא עפ״י סימנים וכדומה אלא בעינן הכרה ממש
עפ״י טביעת עין גמור וזהי ששואלין אותם מכירים אתם
אותו שהוא הכרה עפ״י מב״ע וכמש״כ .וניחא שפיר מה
דאמרינן בחולין שם תרע דאלו אתו בי מרי יאמרי פלניא
דהאי סימנא והאי סימנא קטל נפשא לא קטלינן ליה ואלו
אמרי אית לן טב״ע בגוויה קטלינן ליה .דפשיטא ליה הכי
ממשנה דסנהדרין הנ״ל שבודקין את הערים אס מכירים
אותו בטב״ע וכמש״כ ומבואר חזה דלא קטלינן עפ״י סימנים
וממ*לא שנזכר דין זה ברמב״ס שהוא בכלל מה שכתב ששואלים
אה הערים אס מכירין אותו וכפירושו דקאי אאם מכירין
את הנידון והכוונה הכרה עפ״י טב״ע ולא ע״י סימנים
ונמש״ב דבסיחניס ל״ש לשון הכרה רק ידיעה עפ״י סימנים;

ולדעתי
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תורת

I

* i

w

וכסות משים שהיה טיזנס ברלין  .וט׳ בחניה (ג׳ א׳).
1ע״כ הזכיר רש״י רק מאה כסך שרצו לחייבו ומדייק שפיר .־

סימןקצא.
החובל בזזבירו אס פסול לעדור.,

ביבמות

(כ״ה א׳) במשנה מת הרגתיו הרגנוהו לא
א)
ישא את אשתו ר״י אומר הרגתיו לא הנשא
השהו .הרגנוהו תנשה  .אשתו ופרכינן מ״ש הרגתיו ומ״ש
הרגנוהו אמר ר״י באומר אני הייתי טס הורגיו .ובם׳ ערוך
לנר שס תמה מאי פריך מ״ש הרגתיו ומ״ש הרגנוהו הא שנא
ושנא לפי״מ דנובואר בסנהדרין (ע״ח א׳) הנהי עשרה ב״א
פטור א״כ בהרגנוהו הוא טס אחרים אין כאן חיוב
מיתה ולא נטשה רשע וגס משוס לאו דבל יוסף הא אמרינן
בכתובות (ל״ג) דתובל בחבירו ממונא משלם מלקא לא לקי
וא״כ לא עשה עצמי רשע אדרבה י״ל שרוצה לשלם ממון
החבלה ט״ש  .ואישתמיטתיה מש״כ הרמ״א בחו״ח (סי׳ ל״ד
ס״ד) דהמגביה יד על הבירו להכותו פסול לטדוה מדרבנן
ומבואר מזה דאס הכהו ממש פסול מראו' .ונמש״כ בפירוש
הב״י בתשובה בדיני קידושין (הי׳ ב׳) דאם הכה את הבירו
אך אס יש בו שו״ס דהדין דממונא משלם ואינו לוקה מ״מ
פסול לטרות מן התורה כיון שיש בלאו זה מלקות אס הכהו
הכאה שאין בו שו״פ גם כשיש בו שו״פ מיפסיל והובא
בפ״ת שם  .א״כ לפי״ז פרכינן שפיר דגם בהרגנוהו הוא
רשע ופסול לעדות משום חובל בחבילו .וגס בחובל מיקרי
רשט כדה״כ רשע למה תכה רעך  .וט׳ בנמוק״י ביבמות
שס שנתב דרוצח פסול לעדות משוס דכתיב גביה ישע.
והגרע״א בדו״ח ביבמות שס כתב משום דהוי רע לשמים
ולבריות  .ואיתנייהו ג״כ במכה את חבירו וע״כ פסול
לעדות:
עוד בזה עפי״מ דאיתא בב״מ (צ״א א׳)
ס
מ״ר החוסם את הפרה ודש בה לוקה ומשלם
ד׳ קבין לפרה וג' קבין לחמור והא אין לוקה ומשלם אמר רבא
אתנן אסרה תורה אפי' בא על אמו וההורי״ר שס גרים והתנן
משלם ואינו לוקה ופירש דהקושיא היא מהא דתנן גבי טדיס
זוממי{ לרבנו דמשלמין ואין לוקים ולטילא בכתובות (ל״ב א׳)
כל מקום דאיכא ממון ומלקות ממונא משלם מלקא לא לקי
וה״נ 'לשלם ולא לילקי ומשני אתנן אסרה כו' פי׳ אט״ג
דלא מלי למיתבעיה בדין למשקל אתננה מ״מ שם אתנן
עליו דכי יהיב לה מדעתיה פסול להקריבו ה״נ הכא אט״ג
דאיכא .ממונא ומלקות וממונא דחי למלקות לא להפקיע שס
מלקות מחנו אלא עדיין שם מלקות עליו וממונא הוא רלא
שביק ליה דליחול והיכא דלא יהיב ליה ממונא כגון שהוא
עני ואין לו מה ליתן מלקינן ליה ולהכי תניא לוקה ומשלם
לאו ד־יינין ליה בשרתי אלא הודיעך התנא שבשני אלה
נתחייב יהיכא דיהיב ממונא בוודאי פקע מיניה מלקות אבל

ונראה

ן

1

מרדכי

א' לא יהיב ליה ממונא מלקינן ליה עכ״ל התורי׳ד *) ,
מבואר מדבריו דבכל מקום דאמרינן ממונא משלם ולא לקי
לא נפקט בזה ממנו חיוב חלקות לגמרי אלא דנם חיוב
מלקות רמי עליה וכשאין לו לשלם לוקה ולא דחי לגנב
וגזלן שפטורין ממלקות משוס דניתק לעשה  .דלמ׳ד בטלו
ולא בטלו אך אם היא עני ואין לו לשלם לא לקי כמבואר
בחכות (ט״ז א') דלא משכח״ל שילקה רק בשילוח הקן
ואונס ט״ש דשם ניתק הלאו לגמרי אבל בחובל בחברו ועדים
זוממין וכיו״ב לא נפקע חיוב מלקות רק דגלי קרא דייכל
לפטור עצמו בממון אבל כל כמה שאינו משלם חיוב מלקות
רמי טליה וכמבואר בכתובות שס דבבוגרת ומפותה או נערה
יתומה ומפוהה דליכא השלומין דמחלה מודה טולא דלקי.
ובגולן כה״ג אך אס מהל לו הנגזל חינו לוקה דעצם המלקות
ניתק מעליו לתשלוחין והמחילה היא כתשלומין [מיהו במפתה
שאגי קצה דמחלה מעיקרא וע׳ בקצוה׳ח (סי׳ תכ״ד וסי'
פ״ח) מה שהקשה בדהג״מ כתובות הנ׳ל]:
ההורי״ד הנ״ל נראה פשוט דהובל בחבירו
0
פסול לעדות אך דמשלם ואינו לוקה מ'מ
הא לא נפקע המלקות וכשאין לו לשלם לוקה ייש בלאו זה
מלקות ואין הנו צריכין לפי״ז למש״כ הב״י משוס דיש בו
מלקות בהכהו הכאה שאין בו שו״פ דאך כשיש כי שו״פ
דמשלס ואינו לוקה ח״ח רמי עליה חיוב מלקות בעצס לפ״ד
התורי"ד הנ״ל .וגס רשע מיקרי וע״כ פשוט דפסול לעדות
וכדברי הב"י בתשובה הני־׳ל .וראיתי בדרישה בחו״מ (ריש
סי׳ ה״כ) שכתב דלהכי אינו לוקה כשחבל בטבדו חבלה שיש
בה שו״פ אך דאינו משלם ממונא לעבדו מ״מ גזה״כ היא
בחבלה שלא ילקה ע״ש והנה לא יתכן זה לפ״ר התורי״ד
הנ״ל דלא נפקע בזה החלקות לגמרי ובמקום דליכא תשלומין
לוקה וכמו באונם ומפתה הנ"ל .ואין בזה גזה״כ שלא ילקה
ורק כשמשלם ממון נפטר במלקות  .ובאמת מהדפטור ממלקו׳
כשחובל בעבדו הוא משוס דהרי הוא כמשלם לעבדו וחוזר
וזוכה ממנו ושייך גם בוה השלומין וכמש״ה הקצוה״ח (ריש
סי׳ ת'כ) ט׳ש .וגס בעל הדרישה עצמו כתב בסמ״ע סימן
תכ״ד סק״ד וז״ל ולהב״י צ״ל דהכא דוקא במכה שיש בה
שו״פ איירי דאז משלם ומה שקנה טבד קנה רבו עכ״ל.
מביאר שנתית ג״כ לסברא זו דמיקרי תשלומי[ להעבד אלא
שחוזר האדון וזוכה ממנו .וא״כ אין צורך למש׳כ בדרישה הנ״ל:
(פ״א מנערה הי״א) פסק כר״י דמלקא
ד)
לקי ואינו משלם משוס דהלכה כר״י נגד
עולא וכמש״כ הכ״ח שם אולם לגירסת התורי״ד הנ״ל בב״מ
מבואר דסתחא רגח׳ ס״ל כעולא בכל הני ומשלם ואינו
לוקה  .והתו׳ בכתובות (ל’ב ב׳) ד״ס אלא עולא כתבו
דגם לעילא חשלס ואינו לוקה רק בהני תלת עדים זוממין
וחובל ואונם דגלי בהו קרא ולא בשאר דוכתי וזהו דלא
כהתורי״ד הנ״ל דס״ל דלעולא גס בשאר דוכמי .דאיכא ממון
ומלקות כמו בחוסם פרה ודש בה משלם ואינו לוקה ובכתובית
(ל״ג א׳) בתיד״ה ועולא הקשו דהכא משמע דרבא סובר
כעולא ובב״ח (צ״א א׳) משמע דסובר כר״י ע״ש וזהו לפי

רלפי״ד

והרמב״ם

גירסחנו

*) הגה״ה  .בחשו׳ הגרע״א (סי׳ קצ״ד) כתב דאס אמר לשלוחו לקדש לו גרושתו משנשאת מיקרי השליח בר חיובה
שהוא מוזהר ג״כ שלא להחזיר גרושתו משנשאת ואין אנו דנין על אשה זאת אס השליח תסור בה ושוב הביא
מהמשל״מ (פ״ד ממלוה הי״ד) שלא כתב כן לענין ריבית וכן בס׳ מוצל מאש (סי׳ ל״ב) כתב באונם שנירש ע״י שליח
דלא מיקרי ב״ח אך שמיזהר בלאו זה באנוסתו ח'מ בהך אשה לאו ב׳ח הוא וכ״כ בשו״ת פנ״י יו״ד (סי׳ י״ג) .ומצאתי
בתורי״ד שם (או״ד) שכתב חו״ד זז״ל אבל ראובן בעל' הגורן שאמר לפיעל ישראל חסום פרתי ודש בה חייב בעל הגורן
מלקות דשלותו כמותו וא׳ת והרי אשלד״ע כי אמרינן אשלד״ע הנ״מ דאי עביד שליח מחייב שליח אכל הכא דכי עביר
שליח לא מחייב דלא אזהר רחמנא אלא לבעל הגורן שלא ימנע גורנו מן האכילה לבהמה הרשה ולא לפועל כו׳ עכ״ל .
קרי מפורש כהגאוניס הנ״ל דבכה״ג לא מיקרי בר תיובא אך שמוזהר בלאו זה בשלו אלא שצ״ע דאפי׳ לדבריהם מיקרי
בזה בר תיובא דהא גס הפועל מוזהר על פרה זי עצמה אס דש בה דישה שלו כמו רתניא &ס בב״ח (צ׳ א׳) דאפי׳ חם
דש 3פנ־ה של א״י עובר ,א״כ אך לדבריהם מיקרי בר חיובא דרק בנירן דידהו ל״ח בר חיובא כיון שאין השליח מוזהר
כלל באשה זו משח ה כאן שמוזהר גס בכרה זו בדישה שלו;
I
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תורת

חלק חוים סימן־ קצ #קצב

גירסתט שמה .אבל לגירסת התורי״ר הנ״ל אדרבה מבואר
נס משם דרבא סובר כעולא ודברי רבת מתאימים ולק"ח
קישיח התו׳:
ללי?*״ ''’"S3התורי"ד הו״ח מולא לתרץ בכתובות שם דמשנה
דאלו הן הלוקין הוא אף בנערה אנושה ומ״ח
איכא חיוב חלקוה כשאין לו לשלס  .אלא שנס זה בכלל
תירונו בבוגרת ומפותה רכל היכא דליכא תשלומי ממון הדר
עליה חיוב מלקות וה״ה כשאין לו 'לשלם .וכן שם (ל״ג א׳)
דפריך לענין חובל בחבירו לא יוסיף ל״ל ומשני בחבלה שאין
בו שי״פ  .ולהתורי׳ד נס כשיש בו שי״פ אילטריך לא יופיף
דיש בזה מיהא מלקות וכשאין לו לשלם לוקה ואולי גם זה
ניכללבתירון הנח׳ דאילטדיך להיכח שאין בו שחפ  .רר״ל
באופו דליבא תשלומי ממון וה״ה כשיש בו שו״פ 'אין לו לשלם .
וע׳ב״קלפ״זא׳) במשנה נתנרשה האשה ונשתחרר העבד ט׳.
ול״ל להחורי״ד דמיירי שלא לקו עדיין אבל באמה חיוב
מלקות עליהם כשאין להן לשלם וזה דוחק קלת למלשין
המשנה שם דקתני הס שחבלו באחרים פעורי! אבל משלמין
לאחר זמן משמע דפעורין לגמרי ואינם לוקין וממתינים
שישלמו לאחר זמן:
ה)  D3יש להעיר דלגירסת התורי״ר דפריך דכיון דחשלס
למה ילקה .הא הו״ח לתרץ כמו דמתרץ רב
פפא בכתובות (מ״ו ת׳) לוקה ונותן ערך שלם  .לוקה קמחי
א־ ר פפא לוקה בערך שלם .וכן אמרי' שם מחי בעל לוקה
ממין א״כ ה״ג נימא דמה דקתני לוקה ומשלם ד׳ קבין ט׳
הכוונה שלוקה בהשלומין ד׳ קבי! ט׳ חמש כלשון הברייתא
דערכין הנ״ל לוקה ונותן ערך שלם .ורב פפא עלמו תירץ
כן בכתובות שם ולמה נדחק ר״פ בב״מ שם לתרץ משעת
משיכה איהייב ט׳  .אבל לגירסתנו דהקושיא הוא דלוקה
ואינו משלם כלל ניחא דהא אין כאן השלומין כלל וכדברי
ר״י דמלקה לקי ואינו משלם או כדברי התו׳ דכתובוח הנ״ל
דבשאר דוכהי גס לעולח לוקה ואינו משלם :

אהל י״ל דרק בההיא דערכין דמה שמשלם ערך שלם הוא
’ רק גזירה תלי ערכו אעו ערך הליו ואינו משלם
מדינה .ע״נ שייך בזה לשון לוקה על התשלומין כיי! שאינו
מל־ הדין  .אבל בההיא דב״מ דההשלומין הוא מדינא לא
גיח״ל לומר דהכוונה הוא שלוקה בתשלומין .אולם עדיין לא
א״ש לפמש״כ השטמ״ק שם בשם תלמיד הר״פ דמה שמשלם
ד׳ קבין כו' הוא הקנפא אבל מדינה היה יכול למיחב קמה
פקיע עמור רק שקנסוה לשלם כמו שהיתה אוכלה מן הדישה
מ*ש .וא״כ גם כאן התשלומין ד׳ קבין ט׳ הוא מלד קנסא
אכן מדברי התו' שס ד״ה הא מני מבואר שהוא ממונא
ומשלם עפ״י דין ע״ש וכן הוא לפמש״כ השטמ״ק שם בפס
ה״ר יהונתן ע״ש וכ״מ בפרש״י בב״משס וע׳כ אין להקשות
מזה ע״ד התורי״ד:
ו) ובהגהות פורת יוסף בכתובות (ל״ג א׳) הקשה
בחובל בחבירו פחית משו״פ הא הוי
הת׳ם שמא יהי' חת״כ שו״פ וגם למותרה עלמו הוא ספק
דרחוק לצמצם בזה והי׳ דשאני הכא שיודע עכ״פ בודאי
שיעבור על הלאו והפעור הוא רק מלר אחר שניפער בממון
ע״כ לא מיקרי הת״ס  .אכן להתורי״ר הוא מטון יותר
דהא אף באיכא שו״פ יש בו חיוב מלקות במלם ואם אין לו
לשנס נוקה וא־נ בעיקרו חיובו הוא למלקות אף כשיש בו
שו*פ וע״כ חשיב התראת ודאי למלקות דהא גם כשיש בו
שו״פ אם איני משלם מאיזה סיבה שיהיה לוקה וע״כ שחשב
התראת ודאי למלקות .והמנ״ח (סוף מ׳ קכ״ב) התפלא
במה דקיי״ל שאינו חייב לילך להעיר לפני ב״ד קטן ממנו
וכן נה׳ג ומלך רק בדיני מיתה ומלקות ואיסור דלפי"!
בחובל בחבירו אם אין בו שחפ דלוקין חייבין לילך וביש
בי ;ו״פ שהעבירה גדולה יותר רק דרחמנא חס אממונא
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דנחבל א״ל להעיד ע״ש זלהתורי״ד יתכן רגס ביש בו שי"פ
חייבי! להעיר דגם בשי־פ עיקרו הוא למלקות ואס איע
משלם לוקה .זקיי״ל כרבנן ומלקות בשלשה א'כ בעדות זו
יש בזה לחייב חלקיה וע״כ לריכין להעיר [ול״ד לדיני נזילות
למ״י קיימו ול״ק דחף שיש נס בזה חיוב מלקות ח״ח הוא
בכלל דיני ממונות]:

סימן קצב.
לחכם אהד.

מה שהעיר בתולין (ל״ו ה׳) דאמרינן תדע דאלו
א)
אתו בי הרי ואמרי פלניא דהאי סימנה והאי
סימנת קעל נפשא לא קעלינן ליה ואלו אנורי אית לן טב״ע
בגוויה קעלינן ליה דמשמע דפשיטח ליה כן מדוכתא אהרינא
ולא ידעינן זה בשום מקום  .הנה כבר העיר בזה בס׳ מראת
הלובאות (בפתיחה להעיף כ״ד) ע׳'ש.והטב״י קמא אהע״ז
(סי׳ נ״א) המה למה לא הזכיר הרמב״ם דין זה בשום
מקום וע״כ העלה דהפוגיא אהיה כמ״ד סימנים דאו׳ אבל
למ׳ד סימנים דרבנן הוא מלתת דפשיטא וא״ל להזכירו והרמב״ס
לשיעתיה דהימניס דרבנן וע״כ השמיעו ולפי״ז העלה דבכימן
מובהק ביותר קטלינן דאל״כ אכתי הו״ל להרמב״ס להזכיר
זה ע״ש:
ב) ולדעתי נראה רהרמב״ם הביא דין זה ונזכר ג״כ במשנה
בסנהדרין (מ׳ א') רי״פ היו בודקי! ט' מכירין
אתם אוהו .ופרש״י את ההרוג שמה כוחי הוה כו׳ .הכן
הרחב״ס (פי׳ב מסנהדרין ה״א) כתב ודל כילד דנין ד״נ
כשיבואו עדים לב״ד ואומרים ראינו פלוני זה שעבר עבירה
פלונית אומרים להן •מכירים אתם אותו התריתם בו ט׳.
מבואר דחפרש דמכיריס אתם אותו הכוונה אם מכירים את
הרולח או העובר עבירה ויודעים בוודאי שזה הוא וכ״כ
הלח*מ שם .ונראה פשוט דלשון מכירים אתם אותו הכוונה
עפ״י טביעת עין שזה נקרא הכרה וכלשון הכתוב הכרתפניהם ענתה בס  .דע״י סימנים ל״ש לשון הכרה רק ידיעה
שיודעים שהוא זה עפ״י סימנים וע' בבכורות (מ״ו ב')
יכיר זו הכרת פנים ואיזהו הכרה פנים פרצוף פנים עם
החומס .ופרש״י דכהיב יכיר והכרה ליהא אלא בפרצוף פנים
עכ״ל.וכן מבואר שם בכל הסוגיא דלשון הכרה הוא בטביעת
עין בפרצוף פנים ע׳ש .ו ע' ביבמות (ק״כ א׳) במשנה שם
ובגח׳ וכל הפוסקים [זולת הר״ת שם בתו׳ ד״ה אין מעידין]
פירשו המשנה בהכרה עפ״י טביעת עין בפרצוף פנים וע״ש
בנמוק״י .והטונה לפי״ז בבדיקת העדים ששואלין אותם אם
מכירים את הנידון בטביעת עין ולא ע״י סימנים בעלמא
שזה ניקרא הכרה .וזהו ששואלין אותם אם הם מכירי! אוהו
בטב״ע מחש ..דאל״כ ל״ש כלל בדיקה זו דפשיטא שמכירין
ויודעים חיתו שהרי הס באים להעי.ד על אוהו האיש שעבר
עבירה זו והרי הם מעידין עליו .אע’כ דהכוונה דלה הגי
בידיעה בעלמא עפ״י הימנים וכדומה אלא בעינן הכרה חמש
עפ״י טביעת עין גמור וזהי ששואלין אותם מכירים אתם
אותו שהוא הכרה עפ״י טב״ע וכמש״כ .וניחא שפיר מה
דאמרינן בחולין שם תדע ראלו אתו בי הרי ואמרי פלניא
דהאי סימנא והאי הימנא קטל נפשת לא קטלינן ליה יאלו
אחרי אית לן טב״ע בגוויה קטלינן ליה .דפשיטא ליה הכי
ממשנה דסנהדרין הנ״ל שטדקין את העדים אס מכירים
אותו בעב״ע וכמש״כ ומבואר מזה דלא קטלינן עפ״י סימנים
וממילא שנזכר דין זה ברמב״ס שהוא בכלל מה שכתב ששואלים
אה הערים אס מכירין אותו וכפירושו דקאי אאם מכירין
את הנידון והכוונה הכרה עפ״י טב״ע ולא ע״י סימנים
ונמש״ב ־בסימנים ל*ש לשון הכרה רק ידיעה עפ״י פימנים;
ומה
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®י שניסומהלוכל זמע־כ משום שה׳בשסשלאיטעה יע*דשאלו?■6
אינו רגיללפשיח דק משום אל תהי ק יסידי וא*כ נוינחס רק לשלשה
^לסאלימייז^ייי^””^׳יגיל^^דלרלדוזשמאיספה•
זהםרנילץ לעשות דין בקבלה וששר •ש ליתר דבלי קבלה אפ*נו שלשה
פנ״ם בשיקול הדפת לסי ספה וכן סשמפ מדקאסרשאץ דן יחיד• 6לא
אק דנץ בפ’נ אבל מסיפא שפע■ תוכח דליכא לשמר דמאטר דק לנו
אחד ש״מ דאפילו רגיל אק לא לדק אס לאכשקבל עליויאיב סשצומין
כמו מאתה רגיל הא ביחיד אפילו מומתה אפילו בקבלה אינו רגיל
ועל זה השיב ל אמה טק 096
. .
לפשות דק כדעת מהרשילסנ׳ל
בוק 096
דאש׳ מומחה בקבלה אינו דן משום
לדגים (ז) סתר לו לדק יחידי נמות חנפים ?למרב
מאין איתרדייזלנחד* כמוסקיבלו
אל תהידןיחידי וזהבחר«אךלנאי'
עליהם פעותו דמי א״כמקשכך
אחרים :
קשה כיון דאסית להבי למה לו
קבלי' עליהם שוב אין למש'כלל
ד אף■ על טי שביד ®לשלשה ב״ר שלסחוא כלןסן
להרב מהרש׳א כל הסורח מה למה
אענם סיינז־דוקא׳ בו* אטה וד*כ
שחם רכים הדי זה משוכח וסבב שיחתוך הדין בייא
לא פי׳ בפשיפות דערישא יש לומר
שהם היו רניליןבדיגיס ואין למש
מבעשרה ופרץ שיהיו כל היושבים בב״ד ת״ח ודא®'ואשד
דקמש״ל .שידונו אפילו לבתר עצה
שטעה בדבר־משס־ וכשק״ה כנר־
לאדם חכם שישב ברין עדשידעעם סייושכשסאישבעם
סונה משא*כ בסיפא לינא למימר
קבלי■ מלי דינים אבל כמומחה
אנשים שאינם ועונים מגמא בבלל קשד בוגרים לא פפלל
הכי דימיד לעילם אינו דן לשיסת
סתם פשסאדאשלו -בקבלי' אין לו־
ב״ד •ס שאינו מומחה ולא קבלוהו עליי בשלי דינים אע*■
חהרש׳ל ובאחת לק״תוהוא דודאי
לדק שמא יטעה בדבר־סשוט ולא■
שנטל רשות סראש הגולה אין דיני דין אטילו לא טעה וכל
בפשטות ננ״ל אי אפשר לומר
יתברר טעיתי יעל זה לאשיץקבלת
אתד מבעלי דינים אברכה חוזר ודן בפגי ביתדץ :
דתקשיפהבא התנא לאטמעיקאי
בעלים שהרי אם טדע שמעה מוזר
להשמיעט מג׳ וקבלי' ליכא משום
אש'בקבלה ויש לו לחוש מצד סקנין.
נ*►000ן אל תהי דן יחידי פשיפא ומה צורך
שבמים טמא יטעה בדבר פשע ולא
לזה ואי להשמיענו דבציר מנכי אפי׳
יתבוד טעותו־ ולפיז ישלויע־דנס
אהד נ
וטכיצר אדם
בקבלה איס בהו משום אל תהי
מסרש*ל ניקלוה ודוקא בשמט׳בתב•
ק יחידי דנית דסבירי לן דאפילו
וקבלי׳ כתב דלא-מהני קבלתו אבל
א יסל אדם לעשות דיןלע«® אסדואהשלו ביד אחר
מומחה בקבלה אית ביה משום אל
סותתה זרניל בדינים נר*נ ור*^

ד

עושה דק לעצטו

סעיף



שגולי יכול לקחתו מידו ואם האחר שפדכגנהו יכול
קהי דן כ׳ש אינו מומחה והאין שיך
סודה נ® שנתס התוספת להייא
להכותו עד שיטחנו (אם לא יוכל להציל נפק אמר) (עור/
ולפ״ז ביק מזמן הזה מ• הוא דגמיר
לאשסעינן רבותא באיט מומחה
אפילו
וסביר כר״נור״א כ®  sueהרא*ש
מה שאפילו במומחה נך הדין ואי
לאשפעיק דבלי קבלה אין דנק הא
להדיא פ*ד דנדרים א*כ אין לו
זה לא מוכח כלל דהא לא נזכר קבלה בברייתא וע*כ דפיירי בלי קבלה
לדק בישדיאפי•׳ בקבלה ומכיש אינו ®מחה כנ״לט־ור' ודע מזה
יקמש״ל דאפילו בלי קבלי! ינילין לדין ובציד מהני לא מהני מדינא לזה
שאמרו אל השדןישדי אץ חילוקבץ ישד לב׳  piמססע להדיין מלשון
פי מהרש“אדבריית׳ תיירי דקאפר דון לט כמו־שרגילין לעשות דק
המחבר שכתב עד שיושב ע® אחרי 5וק מבואר ממה שכתב המיז דלכך
קמ*ל דבהני מהני דלא ניתא כיק דאיגן ינילין לדק בלי קכלה הך
לא דייקי הסיס' מרישאדיני סתונוט בשלשה דיס לוסר עצה שנה
קבלה לא מהניקמ״ל דמהני גם קפ*ל אן>כי ימידג״נדן בקבל׳מ״ס
קמש״ל וקשה משום עצה שבה בב׳ סגר ולמה לי -דנקט נ' אלא וודאי
*ש שלוק בק יחיד לג' מצד אל תהי ק יחידי־ ובזה אשי שפיר הנל ודוק
כדאתרן ־( .ז) מוסר לוילדון יחידי • כבר כתמרשו-שא־ דעבהסיסס'
והראיש אבל ר^׳י חולק בזה דאין לו לדון מדנאלכתשלהומרכמבמי
היסב  .איברא מפירש״י שס דף ה׳ שפירש ואי לא קיכלק־דק לט דק
בס״קד׳ ליישב הקושוס שהקש התוס׳עלרש״י ונראה לי־להמא ראי'
תורה משמע דלא כמהיש״ל סכלחודאי יש להכין למה פירש״יכך
לדעת רש״י תהא דפרץ בריש סנהדרין לר׳מוה למאי אידצאנפינן
ולמה לא פירש כפשוסו דלא קבלי' כלל ופל פירושו הקשו שם התום׳
שלשה הא אמר ר׳ אמה שנים שדנו אק דיטהס דין ושקיל וסדי ומשק
יהרא״ש וצריךלופרדקשיא לי׳ האץ קאמרואי לא זיל שלום האץ ס*דדלא בשק ®ממק וקשה למה נאדי מהך־תירץ דמספיפין לפסטישצסה
דמר זוטרא עבר על דברי חנח-ם ליק ביחידי נסו שהקש כשום׳ על
אתי דשלשה איתא בהדיא במתניתין ושייך לומר דאשלמשש דבמלפא
 <3ושני התירוצים לא שייכי במד זוסרא דחירץ ראשק וודאי לא שץ
לא בעינן שלשה אבל מומשן לאטכר במשנה כלל והאץ־שיץ לומר
דהא היה באמת דן ותירץ שני דהיהרגיל בדינים ואין למוש שמא יפעה
דבא למעט ®מחין 'כיק דשלשה המוזכר במשגה היא אפילו בהודאות
דהא מזינן מזעה לכך פירש*י לא דלא קבלי׳ כלל יאז אסור לו ליון
זהליאות וספי הד לי' למימר דלעולם דלא בשק שלשה ואי־קשא פר׳
מצד אל תכי ק יחידי רק דקיבלי' לדק וסב רא לי' דלא כמסרשיל הנ״ל
אטה הא ר' אכיה לא אמר רק בשלשה הדיוטות ואז שנים לא סהני
רק בקבלי' יחיד דן ולינא בי' משום אל שהי ח יחידי והתום׳ לשישחם
אבל יחש מוסתה מכני אפילו לר'אטה לשטת התוסס'וזהו מונה
כמו שכתט מקודם לפי מה שפרשתי דאפילו בקבלה אינו דןומנצ״ל
התנא דבאסתמיירי בשלשה ®ממין ועל זה קאמר דוקא גזילותזתנלו®
או דשא היה נמי רגיל והיה סובר שלא יספה או דבאמת היה ק בקבלה
בעינן שלשל אבל^בהודאוס והלואיתלא וביחיד חומשה סגי אשמדאי
■®‘נ דרך שאלה שאלגי אפשר שטעה גס בזה ידן משדי א״כ יש לפרש
דלא קבלי' כלל ודוק־וראיתי בם*ו שהביא תירץ מהרש"א הניל והשיג
כדעת רש״י דאליכא דר׳ אביה אין יחיד ®®זה ק לנך הוצרךלזסר
למשסי ®ממין קה ברש• וכן מוכת ממה שהקשו ט® לא ישל® ופירש״י
עליו והיק הוא דרישא יש לומר בקבלי' ועצה סובה קאמר בג'ודבריו
ביין דברשית נחתי ומשני כ״ש שאתה נועל ושרש ,,דירא דלפא סעו
ימומן הא פסק להדיא דלא כמהרש״ל הנ*ל רק בקבלי' יחיד ®מקה
דן א*כ נם בסיפא יש לומר עצה שובה ועוד ניק דבסיפא אפי׳ במומחה
והשתא אי חומשה דן תיקשי לא ישלם כששת כיון דנחת ברשת ובי׳לא
וקבלי' אינו דן א*נ האץ שייך לומר ברישא עצה טיבה כיק דמיירי
שייך דירא דילמאסעה דאינו עלול לטעות אלא וודאי דלא נחת ברשות
באינן מומתק א*כ מאי קמ״ל עצה טובה דלא •דק יסידי הא אפילו
שאץ לו לדק לכתשלה בנ*ל ומכ״ש טון דעכ’פ משם אל תש ק ישדי
מומחה איט ק משום אל מהי דן יחידי אפילו בקבלה לבן דבריו צ*ע
אסור לו לדון כמו שכתב המחבר על מה שאמרו אל תהיחישדי א״כ

(א)

■והעיקר כתירץ מהדש״א ומה שהקש לק׳מ כלל < ולענין הדק נראה
לפע״ד דוודאי מן הירושלמי שהביא הש״ך מבואר לכאורה לסמא דלא
כמהרש״ל דהא הניא התם ברייתא ססורשת בד״א כשלא קבלי' עליהם
אכל אס קבלי מותר לו לדון ביחידי ות״ס נראה לפעיד לפי מה שכתבו
התום' אהא דקאמר ר*נ כנין אנא 7יינאד*מ כיחיד וז״ל והא דתנןאל תהי דן מצה סובה קאמר ור״נ יכול לדק ולא שהיה דן אי נש רגיל
היה .בדין ואץ לחוש שפא יספה ענ׳ל .והנה לכאורה יש להקשוח/על
דבריהם מתה שאתרו בירושלמי דתלמיד ר׳אבוה אמרו לר׳אצוהדהוי
יתיב דיין לגרמי׳ לא כן אולפן אל תהי דן יחדי יקשה הא וודאי ר׳
אטה וודאי רגיל היה בדינים ואין לחוש לס^ת והאיך שאלו אותו
שאלה שנרא מזה שהם חושבקאיתו שאיני רגיל בדין וצריך לומ׳ כך דוודאי
אץ טונת התום׳ כיון שהוא רגיל בדינים שוב אק לחוש למעות כלל אלא
שאין לחוש שיספה בדין סשגס ויהא נעלם ממט ויחשיב באתת שנו הדין
מה שהוא בהיסך ולא יתכרר.לו האמח לא סיישיק כיון שהוא רגיל
חשא״כ ס«מ כשיקול הדעת ולפי שעהיאח״ב בא ®ז יתברר לו טעמו
רק טון דמוממה שדן איט חוזר בטעותי «ל ש מה שנתבאר סי׳ כ’ה
א’ב כשטעה בשק״ה ולש שעה קה דינא מ*מ ר*נ ששר קאמר כגקאנא
דיינא משוס דעכ׳ת יכיל לדון כשיקבל עליו באמת שוב •תשלומיו
'לא ____
 *■LtAMw.kfeבשמו׳ בדבר פשוש או בשק״ה xt,
כשירידיר“
יתברר טען' /וה לא
כששמה .זלששעה
חשש כיק סהי׳רגיל ננ״ל ולזה שאלו תלמידי ר׳אבוה ששב לדק בישדי א״נ
גת נראה להם שהי׳ תקבל עליו באמת מייוב תשלושן דהא יכול צישב עם

האץ מצי למעביד תקנתא מה שדק משדי מה שאיט רשאי באמם פיה
מצות חכשס וא״נ בוודאי שם מומחה לא ידק וליכאתקנתא א*כ
מק דלא הועילו בתקנתן א*נ משל" אין לו לדק ק סדן ואילו הי'התקנה
נחוץ כמי  'j3שו מתירץ באמת גס משום אל תהי ק וכיק דמזינן
שהגיחו אישר זה במקומו שלא ידק א״ככאיךשיך שתקנו שידון
וימחו אישש בצידו שלא ידק שפך התקנה ואמת כיחתירץ ראשן של
התוסס' כד״ה בגין אנא משמע שאינו רק עצה שבה ולא איפור כלל אבל
בתירוץ שני משמע דבאחס איסור הוא למי שאיט רגיל  piמשמע
מרושל® שקנשהו לפי שהגיס דעתו לדק ממידי ששלם בלי
קבלה ־ ועיין מה שכתבתי לעיל ס’ק ד׳:

ד(א) להר

זהידעחהרא*שוהטוראבלברמל*ם<*£כמסלנות

סנהדרין לאנזנר זה זלפפ*דדז1ה צ״ע ונלסע׳ד
תשוט ומוכרת בש״סדדוקא שנא דאית ליספסידא יכזל להט® אכל

בלא״ס משום סירמא

דיליה לא מצי רק לא&יש מיני' ולא לסכיחו

נ® שאבאר מכמה מעשם וסה יתיישבו נ*כ דברי סרמב׳ם פ*ג מהלטת
עבדים נ® שמבאר • והנה הצעת השוני' פרק המניח דן>  Oע״ב הוא
נךדר*חשלחלר’נ לפנדאדמראחאי והשיב אפילו לא עמדאינש
דנא לנפשי׳ במקום פשדא עמד דינא לנפש׳ וחייתי עלה דר*נ ש׳
יהודא ובאינא פסידא לא פליגי רק בליכאתשדא ופריך עלה מברייתא
שורשעלהעלנממכירולהרגו ובאבעל הסתסון ושעטאמשלוונסל
®לקן ומתפטורמאן לאומתד לליכא טשידא לאנתסדא^א תסידא•

תפארת יעקב  -חו״מ א גזונדהייט ,יעקב בן יצחק עמוד מס (9הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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 -תפארת

הלכות דיינים סימן ד

יעק־

ניחא מה שנסגהרמב״סס״ו חללות חובל ומזיק הרי שמילא חצר הכירו
ג®
אימי אימא סיפא דחסו למלית וחת וכו' אחאי חייב שהי' לו לשחטו ולא
כדי יק ושח! אפילו הכניסם ברשות הואיל ולא קיבל עליו בעל החצר
שייסד .ימהלנאודס יסלחחזהחדא מה שהקשו התיספ' דמאי פריך אי
לשמת־ הרי זה נכנם ויוצא כדרכו וכל שישתבר מ! הכדים בכניסתו
v
iUJV TOPC
דפניד אינש .-.
וכר״ג —
חוקחח לה כמועד •• --
״.״׳,ג’כ
kiלנפשי'
דינא
אפילו
הגי הא
וביציאתו הרי הוא פטור עליהם ואס שברם בטונה אפילו הכניסם בעל
קשה סיפא אמאי חייב האמנידדינא לנפשי' וכמו לר׳יהודא נדאיכא
הכדים שלא ברשו' הרי זה חייב לשלם
פסידא כ! לר*נ בדליכא פסיד׳ והנה
ומעתה קשה במה נפשך אי סובר י
אפילו דיא דבר שאין מי המפר אם ימתין ער שיעמידנו
החום׳ תרצו דהחקשה ידע מסברא
דהך קושיא דפריך הכא מהך ברייתא
בדין והוא שיוכל לברר ששלו הוא נוטל בדין מ״ם אין לו
הוא נין לר*נ כין לר״י [כמו שחשבו
שהי׳ לו לשמטי <tP׳־E” 7'D
דשיה למשכני'בהיבו:
מועד שאינו בהול על ממונו אבל
האחרונים ויתבאר סתירחם לקמץ
הנה מסעם שיתבאר לקמן סי«ןצ״זםימןרוי״6דוו'קאבמוט ממש
מחיך שמא כמל על ההיוקלא
א״כהיהלו להביא אוקימהאדריב
מחייכיכן לי'נשכיל שהיה לו לשחטו
בר יצמק משבר ונכנס להביא זכיותיו ואי סובר דהקושיא לרב יהידא
,לדחיית זה צ״ע דמלבד מה דבסוגי׳ משמע דלא אסיק ארפמיה
ולאלריג משוס דעכידדינא לנפשי׳ א״נ בכוונה ליססר אפילו היכי
כלל שהיה לו לשמטואבל בלא״ה קשה תאי פריךמהךברייסא האששיסא
דלינא ססידא ולפי הנ*ל ניחא דוודאי לר״נ גמי כל כיכא דליניא פפידא
הממכר ראתי
דאסיליליידלא™ אינשדינא לנפש’׳
א0זר לולעיקז .יע״מ הקושיא הוא דוקא לר״י דלר״ג הפירוש נמו
אפיים
לתיני
"
ממ
’
’
W
מבר ועבד אס יכילח ל® 6*5,5יי ®
שנתב הרמב״ם משבר .ויוצא שלאבטונה וכיון שלא קיבל עליו לשתיו־
עד שיממת־ כדין אנל  06א'גו עיילהוצ’א ז״ל מבא כתנדם
פט־ר אבל לר' יהודא דלאמצי עביד דינא לנפשי׳ כלל אס כן אסור לו
ממנו ובאמח קב*ד רואק שפס״ כייו מה ליי דמים סייק ס״ח
לילך מחשש שמא ישבר רקעלפיב״ד ועל והמשני ר׳נב־י להביא
לפשות וכי בשביל זה יפסיד שלא כדין דק כל וכתב דהלכחא כר״י
וכיזתיו ואקדקיימא לן נר*נ אק צורך לזה רק הפי׳ שלא בכוונה כדברי
המחליק' אם הזיקו מכח זה דאי עביד אינש דיגא דר״נ ור׳יי לאובדינא
הרמב׳ים :
לנפשי' פטור ואי לא חייב אס כן הכא דעבריעשה פצעי רק נאיסוה
וסעתה אבוא ליישב דברי הרמב״ס פ״ג מהלנית עבדם שכתב נרצע
מחד אס השיר המועד עולה יוסר משור התחתון והימר כיוון דאי עבד
שמסר לו רבו שפחה כנענית' והניע זמנו וריצה להוציאו מביתו
אז שפיך הזיקו וחייב כיו( דלא עניד אינש־דינא לא מהדדינן ווו היא
סיוע גדולה למה
והוא איני רוצה יחבל ט סטור שהרי נאסר כשפחה ותמהו כל התמרונים
לנפשי'אבל אם התחתון שוה יותר או שניהם
שכתנמי אנל rfn
כא בגמרא לא נובר הךדשסחה כנענית רק אליבא דר*'אבל לד* נ בלא״ה
שווק מה בכן דלכחחילה לא עביד אינש דינא הא
דהאכלהו
תמה
אני
לאקשיא דעניד איכש דינאלנפשי" א’כ הרחב״ס דפיסק כר״נלמה
קאן עיר ופשה ובתה יתחייב כיוון דסון> סון> לא
חתנייתא 7קא מקשה
הביא בשפחה וקא והנה הרב בעל למ״מ ביקש לומר נ*נ דלהרמב׳ם כל
הזיקו כלים שהריהי׳מתח-ייביעלפיב״ד נסכן
מנייהו תיירי נפסור •
היכא דליכא פסידא אסורלו להכותו והקושיא בגמרא להרווייהוע״ש
נסך היה ולינא למימד .דסניראלי׳ למקשה ומזב ותליא מאי
והנה מלבד מהדמב;ארהתם'בתושפ'כד*זיסעמא דלאניתא להו
דפ״ב ■דהמועד שוה יותר דאל'׳כ מאי קמש״ל שלוגחא אס כן ע־נ
לפרש דיהא הקושיא לתרווייהז נמו שפירש הרב בסל פ״י שם:
פשיטא דפטיר הא ליתא • דטונא קמש״ל דכיק דברינא פלעי ויש
דלית לי' פסידא חייב לשלם משוס שאפשר .שלא לתמוה על הפישקיס
הן אחת מ נראה לפע״ד ברור• שלא היה זאת מונח ההיסם'נחו שפי׳ י
שלא וכת דעתו:
כרבהלל דהאאחיכ פרץ בברייתא דוקציתה את כפה והתם
ידה סרנו לקחתין אפילו לא היה שומטו וכיון
וודאי קשיח לתרווייהז והא וודאי ליכא.למיתר כיין דליכא פסידא טלה
דשלח כדק עביר מקב קמש״ל כיון שעלה על חבירו להרגו לא החייביגו
מ’בשביל חשש מועט כזה דשמא לאה ,,הרגו כיון דמועד הוא וצ״ט לנאוה גופא רק דכעל לא מיקרי פסידא וכן מונח להדיא מדברי התיספ* do
כד״ה לא שכתט וכיין דיכזל? להציל׳פ״י דבר אחר אפילו דין אינו והשתא
וצרק־ נימר׳משזס דבכהאי גוונא היקשי סיפא דחפו לעליון ומה אמאי
חייב■ האחנת• לא הזיקו כלום דאי משום תהיה לו לשומטו ואז היה מציל
אי ס׳ד יהקושיא רק לר׳־נ משום דלינא פסידא אס  pהא דתשני לא
כשיכולה להציל הטונה דאז אפילי דין איני א״כ מה חדשו הסום'הוא
שניהם הא בס?ד.לא אסיק אדעתי׳ שהיה לו לשומטו והשתא לפי תירץ
הוא עיקר התירוץ דס’ד דהוי דין כשאינה יכילה ואהא משנייריכולה ידבר
התיסע■׳ תל סיכל) ללא נטל עלממוט אן> בס "ד ידע שכיה לו לשומטו
ברור מוונתהתיספ׳דהא וודאי מיקרי פסידא והקושיא לתרווייהיץאם^
כק בסם.דנהול לאסיד א’נ הו• חצי .לאוקמא «״ל ודחפו לעליון חייב
משניכשיסלה זאהא כמט התוספות דתירון זה אפילי לר״נ דאפילו דין
שהיה לו לשמטו ופ״נדלא ירע נס״ל כלל פסירא שהיה לו לשמטו ולפי
לא הוי יזה ברור• אבל כוונת התוספות בד*ה טעמא נראהלפע*יפשיס
האמת בלאו הכי אתי שפיר א״ב קושיה .התוסס' במקומי דמאי אי הכי
דלאכהרבהנ"לזהואדבלא׳היש להבין מה פריך מסך משנה הא פשיסא
הא אפילו■ מוקמת לה במועד ונר*נ נ*נ קשה סיפא ודוק ־.
לק .נראה דוודאי יש להבין במה שהשיב ר׳׳נ אפילולמ״ד לאעביד
דלאקשיא רקלאוקימתא דרב נתמלא רשות הרבים נולה חבית אבל
לאוקימתאדשאד אמוראי״לק״מ כמו שפירש״י א״ב מאי קושיא לר*כ ור״י
;אינשדינא לנפשי' היכאדאינאפסידא וכו׳דבשלמא אי הי'נחלקו
וני הס אחראין לפרש כרב וליכא למימר כמו שפירש״י פ״ק דכתומת
שאר אמוראים בדק וה שפירקאמרלי' דאפילולמ׳ד וכו'אכל השתא
ד "בגופא הוא החולק וסובר דאפילוהינא דליכאפסידאפביד אניש
והרשב״אהסס דמאדס חשוב כרב או כשמואל פרנינן לכלהו אמוראי
ל״נא לנפשי' מה לו להשיב שיהא הדין אפילו לאותו מ״ד מה דלדעתו
והכי נמי פריך מהאי טעתא הא׳ליהא דהיינו דוקא הינא דאמר מימרא
ברור שאין הדין כן ובוודאי לא היה הדק רפיא בידו עד שהיה חושש לדעת
בלי מולק אבל הנא כיון לשמואל ושאר אמוראי פליגי עלי' פשיטא דהם
ה־זולק עליז דהא אנן קיימא לן באתת כר’נ משום דהלכה כר״נ בדינא
ינילין לפרש כשמואל אז כעילא דסני קיימא לן • אך יש לומר דהקושיא
אגמא דפסוטא ליה לרע הא מילתא ומה צורך לו להשיב דאסילו לר״י
קואדמ׳מכיק דרסע’נ סובר נ*כ דלא עביד איניש דינא לנפשי'א״כ
כן הדק לק נראה דוודאיאן>דסיברר"נעביד אינש דינא אפילו בלי
אנסי יש להקשות מרבידלא מצינו בזה שמואל שיחלוק עליו רק בפירושא
פשידא היינג דוקא דיכא אבל להכותו י ינו יכול משום סירסא שלו וכן
דמתניתין אבל לא שיחלוק בדין זה היוצא מכלל לבר י רב אך זהו דוקא
להויקשל סבידו [וכ*ש בההוא רשור שעלה שמכירו אינו חב נדבר זה
א• נימא דהך לא מיקרי פסידא זהקישיא רק לר*צ אבל אי ניתא דהא
כלל למק לו להזיקו בחנם .משוס טירחא שלו ומק לו היוק] לכך השיב
תיקרי פסידא והקושיא' לתרמייהו א׳נהך ברייתא שור שעלה בע*כ
ר*נ דאפילו ליז״ד לא עניד אינש דינא כמקוספסידא מודהאלחא
פליגי אדרב א׳׳כאכתי לא קשה מידי ונפ״כ דלר׳ג נופאפריך דלינא
דנמקים פסידא עדין טפי א ׳כ לדידי נסי אףדהיני דלינאפסידא
פסי.לא והשתא־ברייתא ושאר אמוראי לא נחלקו אדרב ושפיר פריך
חידינא דלא מצי• להכותו הנא דאינא פסידא דעדין טפי שפיר יכול
דניהי דלא סטרא לך אוקימתא דרב בפירושא דמהגיהין דשחואל פלע
להכותו ועל זה מקשה משור שעלה ושמט מת שלו בשלתא אנר״ג כיון שלא
פלי׳ אבל בדין היוצא מתלודלא מניד דינא במקיס דלינא פסידא בהא
החיק נשל חנירורקשהצילאת שלו .ומנירו ממילא נפל ומהפטור כיון
לא פליגי עלי׳ נלל וזו היא כוונת התוסס׳ שטרחו לפרש דלאפריך
דעכידאינשדינא לנפשי' אנללר״י אמאיפטור ומשני בתם והשתא
לתרווייהי ולפי זה "קא הך קושיא לפריך מרב אבל אח*נ דפרין
פריך אי הני .דחפו אמאיתייב בשלמא במועד לר״נ לאקשיאטון
מוקצותה את נפה פשיטא דיש לומר דפריך לתרווייהו ולפי זה שפיר יש
דלינאפסידאאןדמציפביד דינאת״ח אין לי רשות להדק נשלחבירו
לומר דהא דפליך מנרצע ג*נ לתרווייהו פריך כמו שנתב הלח״ת :
הילנךכיק דדתשי לעליון בידים ימת חייב ננ*ל אבללר״ינתסאמאי
אך אמנם ב:א’ה אין הי זן הלח*מ נכון נמו שיתבאר בסמוך והלה
חייב כיון דאיתלי׳פסידא עביר דינא לנפשי' ימשני שהי'לו לשומטו
המשנה למלך ביקש לומר ג*כ ננ״ל רק דנהב דת״מ הקושיא רק
לק״« קישיתהתוספ' • ובזה מיישב ג״נ מה שהקסה נספ"ידאמאי לא
לר״י דלר’נ שפיר יש לומר אפילו בדליכא פסידא יכול להכותו מ*מ פסק
משני מון דלינא עמז בשעת מעשה ואיכאפסידא ד6חא יכפור
הרמב"ס בנרצע נר*נ ב״י משוס מימרא דר״פ פרק שור שננחניהו
׳הביאראיה חסי'ד' [והנה עיקר ראייתו אינו נמו שאבאר לקמן] .
דאית לך רשות לאפיקי לאזוקי נית לך רשות ודייק הרב הנ״ל דע״ב
י«ה לגאורהאקפאן ההסלת קושיא דוודאי יש להבי ,מאי ס'ד דתקשה
החסנשאינו יכול להוציאו בענין אחר דאי בשיכול להוציאו פשיטא דמה
נטען 1ב*8נ משום דקשיא לי' סיפא (לא אסיק אדמתי' שהית נו לשומטו
במקום דאיכא פסידא כל שיכול להציל בעני! אחר חייב נדמונח מבריית'
יא נתהאיטעמאנופא משפע לי .,דאיכאמדים דאל״כ תיקשיסיפא
דוקצותה אק נפה א*נ נ’ש בלית ליה פסידא וע’כ בשאינוינול להוציאו
דחפו לעליון יצריך לומרדכוונתו להקשוח על פי דברי הסיספ׳דע־כ
נפנין אחר וקחש*ל'ניון דלית ליה פסידא אסור לו להזיקו וניק דהכי
•דע שואהלילשמסי רקנהס לפישהואבהולקשיאלי׳ וא״נאכתימי
סונרר׳ם א״כ' תיקשי ליה ברייתא דנרצע יע״כ נר’נ ב״יא״ב ממילא
מצ!צאוקפאבעועד ואינאפסידא דססאינפיר ומ״מאיט בהול נמו
יש לנו לוחר-דר*נ נמי הניסביראליה ניוןדלאמצינז דפליגדיטל
««<,״לניחא דיידאיבס־ד לאידע שהיטלי
להטתי ע’נ תזרן> דברייזאקדנריונכונים כלל דיודאי נכי אשהשאיןלה
מחטי א נמס לא לאמצילאוקמא נהאיגוונאדחיקשי סיפאובהכי
רק-לכציליבעלה מין המנה' אס כן כל שיכולה להציל בעני! אחר חייבת
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משא״נ החם שזה יכנס לחצירו שלא כרשות ס״י ני1ן■ שאנו רוצה נו
שיביא לחצירו א*כ רוצה להטתז נדישלאיבזאמוד פעם שגית לרשותו
בלי רשות ומלוה אחר ניהו דאת לך רשות לאפיקי לאזוקיליה לך רשות
ושטר תיירי בשיכול להציל ולאפוקי בלי הכאה ועוד נראה דהתם לא
תיירי כלל שזה את' לו מתחיל' לצאת
המניס והרב מהרי״קשירשקס״א
וסירב והכהו רק שנכנס לרשותו =אנל אם חייב לו בלא הציאה או שאיצ למפנגז ני הוא נכר אצלו
האריך בכיאור דברי המרדני »©ך
כפקדון או מצאי ביד אמר מותי לתפסו (י׳יב־ש פיסן שצ״ו) ויש
והכהו הילכך חייג לשלם ואפילו אית
דבריו העלה שלא אמרי המרדני
אומריס דלא אמרינו פרד איגש דינא צנפפיה יק (ב) נחפז המטרר
ליהפכידא וכן משתפתל׳ החחנר
רק דוקא בדנ׳אחר אכיל באו© דבר
לי שהיאשלו נגקשגזלו או רוצ׳צמצו א רזצ׳להויקו יכול להציל שט אכל אס
סי' תכ״א ע״ש :אךילא״ה אני תמה
עצתו יכול לתפוס אפי׳איט מבורר
ננרנמתיבלו סכח מיצה אומחקוס אחר לא (מרדני וג׳* פתן המניח)
על האחרונים ז״ל הלא התה הרג
ועל .זה הקשה תדברי המרדני
ודווקא היא בעצמו .יכול למעבד דינא לנפשיה אכל אסור לעשות ע״י
תוהרש־ך והלח״מ ומשנה למלך
פרק הגוזל והעלה דלהסתאו
תקיפים (ילה סימן ש״ד) חיהו אם עבר ופשה על ידי תק־סיס אס לא
דהאיךיפלהפל הדעת דלנךלא פרי'
להפסיד אסור אפי׳באותו רב עצמו
היה יכיל להציל שלו בענק אחר מה שעשה עשוי (עיין נמהרי״ק שירש
לר*נ משום דיש לומר דלדידיהיכול
קסי׳א) יש אומרים דלא מיקרי ערד דיצאלנפשיה אלא כשמויק לחרוז
אבל להפיס סתם יטל באותו דבר
כגון הפכהו ולק לא יוכל לעשות אלא אם כן יוכל למד שהוא שא אבל
להכותו אפילו .היכא דליכא פסידא
עצמו ע״ש שהאריך .ולפע*ד כל
תעיטס בעלמאשמפסו־למשנון יוכל לפפו׳ בכל פנק ויורדאמ״כ פתולוק
וכן לפי דכריהס דלחרווייהז פריך
דבריי נ'ע ומתחילה אבאר דברי
(מהריקשורשקס'׳א)ונלןסמיירי ביחיד עדיחידאבל יחוד עדרסס.
דווראי יש לתמוה מאי פריך כלל
הסרדנינעוקהימי׳ ס״ק ב׳שהעתיק
והוא• מנס העור ענ *7נינא לנפשייהו אסיודפיס שהדין משהם 96
חנרצע והא החס פשיסא דלאמשו'
לשיט]  -ראשונה מה שכתב נשם
על פי• שאן יכולים לברר לפגי בית דק ט אינן יכולים להעיד שטל ן
עביד אינש.לנפשיה נגעו ביה דה א
מהר״ס דוק' במפןהמסר׳סהוא שלו
טגסק נדבר (תשיבת הרא״ש כ׳ז סימן נ״ה) עיין נסיסןו'םעין> י״ב
והנה לנאור׳ משמע דטונתו שאט
אמרינןדזקא בדיעבד חבל בז ועשה
וטמן
מחסרה פסור ואי משום דינול
יכול לברר כלל שהוא שלו אפילו.
לעשות ח ולהכותו הא תותר אפילו לצתיזילה לחייל מ גס קרא למה לי■
אמ״כ«’יב*ד ובאשת הוא פמגהדכהאי גוונא האךיעצהעל הדעת
שיכיל לתפוסבעדיס האקר גזלן גמור דחוקה כל מה שיש סד ארס
לא שקמו טפר לשב הא נלא״ה אפילו בעלמא עבידאנש דינא לנפשיה
היא שלי ואט נאנק לומרדידיסספסןכלזמן שאט מברר שהוא שצו
ואפילו לכתחילה מוהר לחבול גס האיך דייק מינה שאני ההם דקרא
ואי ניתא דטונת המרדני שאנו יטללברר שהוא שלו מתש סכל עכ־פ
נתיב לא תקחו טפר לשי ולישנא דברייתא ומילנו פטור מפחע בהדי'
יהא הדצר בהפק רוכל לשעון קים ליה אס תפס נההיא עובדא שהניא
דלכתחילה אשור יפ*כ דלאו משום עביד דינא לכפשיה נגעו ביה ועוד
מהרי״ק שם ועל זה כסב הפרדס דבכהאי גוונא אט יכיל לתפוס
דמשוס פביד אינשדינא לנפשי'יש חילוק בין שהיה יכיל להציל ע'י דיר
(לערד דינאלנפשיה רק שלא נתקרר לי באמת שהוא שלו מתש הא
אמר או לא ואלו קרא דלא תקחו נופר לשב משמע שאין חילוק נלל
ליתא דא’נ תקשי ,,מה שכתב המרדני ראה דאל’נ לא שבקת עיי' ננל
דבשב ליכא כופר כלל לכן נרא' כרורדפשיסא דאליבא דר*׳נ כל סיכא
דליל פסיד׳אינו יכול להכותו ושאני נרצע דקדא נתיב לא הקמו כיפר
בכיה שכלאחד יתפוס סחררו זיכגי ויאמר שלי אני טסל ולפי הכ׳ל צא
מילתא הוא דהסס טון שאינו שלו כלל לא חהגי תפיסתו כלל משא־כ
לשב ופירש״י למי שדינו להיו' שב אל משפחתו רק דקושית הגמד' כשלתא
כשהוא שלו רק שאינו מבורר הרי דאם תפנ^לאגזר שנפסק בב*י ונשאר
לר״נ דבעלמ׳עביד אינש דיכא לנפשי' א״כ ה׳׳נ מצי לאפיקי מרשותי׳איכ
הדבר בספק טזדאי תהני א*כ מצי ערד יינא לנפשיה ילתסיס ומ״כ
אף דאינו יצול להכותו גלי קרא דאם הכהו בדיעבד וחבל ט;פסוד משוס
לא תקחו טפר לשב אכל לר״י דבעלמא אינו יכול להוציאו מרשותו כלל
דטונחההרדניןדכיון שיהא הדין דאפילו במפץ שאיני מטרד רדו•
לעצמו דלא עמד אנש דינא לנפשיה א״כ האין־ גלי• קרא לא תקחו
בשעת תפיסה שהיא שלו יטל לתפוס על סמך זה שיברר בב״ד אס*כ
ששלו נטלא״כנל אחד ימול משסרו על פי עדם ויאתר שלי אניססל
מפר טון דלא מצי פביד דינא כלל להוציאו ולא שייך לשב למי שדינו
ואח״נ לא יברר כלום רק בשעת תפיסה .יאמר ©ברר ולאטכל להיציא
להיות שב אל משפחתו דח־׳ת לא מצי פבידדינא לנפשיה והא וודא• לא
שייך לומר דכי׳כ הי י גזירת הכתוב אף דבעלמא לא מצי עביד דיכא פלל
מידו אח״כ לכך אף תי שיודע באמת ©יוכל לברר כל נסה שאן הדבר
ידוע ומבורר שהפפץ שלו שגזל מסט לא מצי עסד דינא לגסשיה עד
יפשיסא דאסהככו מייבהכא מצי עסדדינאיאס הכהי־ נמוד ואדרבא
כיין דחוינן דלא גלי קרא רק לענין כיפר משמע דעד השתא שים
שיהא מפורסם בשעת תפיסה  .ועדיק יש לתמוה במה שהביא סמדיכי
ראן? מפיק המקבל דהמלוה את מבית לא ימשכנט אלא בב׳דדסה
לשאר דינים ולר״י צריך לומר דגם בלאו הכי אינו שוה דהצי עביר דכא
משא*כ בעלמא ואדרבא עכ״ם יש לנו ללמוד מכאן לפלמא מיהו דנאן
ענין זה לזה התם שאט דסא קראכתיצ לא תבא אל ססז וזה לא שייך
גלי קרא אבל לענקעסד דינא בלבד למה לא נלחדבכל מקום דענ*ם
רק מלואה ולא עול וגניבה וק הרא*ש שהעתיק דן זה לא תילק רק
בין סלואה לדבר אמר והוא-מהשכתב הסתבר ומ״מ אינו יסל למשכנו
חצי עניד דינאולמה נאמר דכאן היה הגזירה כ’כ בחרתי חדא בטף
בחובו אבל חילוק זה רן מטרר לאיט ממרר לא שמענו נם קש? מס
הדק ונם בהכאה יזה ברור■ ועל זה משני ר*נ בי• בשפמה כנענית ולפי
זהלש"דדלא ידע משפחה כנענית הוצרך ליתר אליבא דר’נ דקרא
שנתב את’כ וראיה מפ״קדברמס בתר ננבאגניב יסעעא נזעיס ואי
ס״ד דכוונת המרדני מעיקרא להניא ראי' לסילוק הנ״ל הוי ליה למיתר
גזירת הנתיב הואתשא*כ בעלמא אבל השתא דחידש ר’נ ב*י שפחה
כנענית ממילא גפ לר־נ נאמר כן אבל כל דלא לאפרושי מאסירא שוה
ועיד ראיה מפ"ק דברנות נס קאיך שייך להביא ראיה frgmo
דיני לדעלמאדאם הכהו חייב וזה שהביא הרמב״ם מימרא דר׳נכ״י
דגחרא אחר שהביא משנה וקראדסרק התקבל ודבר ברור היא דאין
טינת המרדני להביא ראיה על דינו אלא למרות דר*נ לאו בכל טמא
אפילו לדידן לר’נ מה בריר 1לק*מ:
אך עדיק אני חוכך קצת במה שכתב הרמב״ס פ״י מהלכות ®בל
קאתרעביראינשדינא לנפשיה דכא; סזינן גני כלואה אגו כן ואח־נ
ומזיק שור שעלה של חבירו להורגו ושמם את סלו ונפל עליון ומת
הביא ראה חפ״ק דברנות ועיקר החילוק בחעןהסבודר זלסיזק מביאר
דתה שחלק המו־לני בקתטרר לאט מבורר אן חילוק בק אתו דסר
נין תם בק תועד פעור דחפו לעליון ומת אם היה •טל לשומטו ולא
שמטו חייב אבל אס לא היה יטל לשוחטו פטור וקנה כיון דנסברן תם
עצמי לדבר אחר וזיל בתר סעסא דלא *קת מ"' שנלאסד יגוזל
בין היעד ולא נתב אח־כ שים חילוק משמע דבתר הכי נחי הדין רן
מחסרי וזה ססעס שייך טפי באותו דבר עצמו ואם אמה אומר שיכול
לתפוס אפילו שאנו מגורר איתו דבר עצמו א״נ עדיין כל אסד יתפוס
תססןמועדוהסתאהקשי לפיהנ*להאהךתיריץרסיהלולשומטולא
נזכר רק לד* ,אבל לר*נ בתועד דליכא שסיד' בלא־׳ה חייב משוס דלית
תחסרי וינט ויאמר שלי אני נושל שלקחת• מתם א שגזל
ליה רשות לאזוקי סדים טון דלית ליה פסידא נני׳ל וא’כ היה לו
תתני וע״ב דנוונת המרדני דאפילו אתו דבר ,עצתו שמא סמק עלו
לרביט לחלקדנמיעד אפילו לא היה יטללשוחטו חייב טין דלית ליה
אינו ימללתפיס באנו מנורר וידוע שהוא ©לויזה ברוד:
פסידא לא היה לי להזיק של חרדי וקושיא זז קשה כיותר לפי פי'-
ומעתה אבוא להשיג מל כל דברי תהרי*ק שירש קס*א והנה ראשית
המשגה למלך מהך דרבא ניהודאית לך רשות לאשקילאזוקי לא ש״ת
דבריו כשב דהאלא מיקר• דינאלנפשיה אלא שעשה תעשה
דאפילו לסיק ממק חררי אינו יכיל כל כיכא דלית ליס פסידא והכא
כמין דיין לגסה ממון בשביל ממק אחר א להט' את חסרו או להפסידו
עד שישלם הממון בכהאטינא שייך למיתר דנאלנפליה אבל במאי
כתב בלאטה לו לשומטו פטור אפילו במועד לכן נראה לפעיד לחלת
דוודא כל הינ׳דלינא פסידא אינו יטל להטתי לתפוס משל (זניוו את
נוונא לא מיקרי אלא תופס בטל' תלמזדא משמע מדנר״ו דבהא אן
שלו אבל מ״ת כשחברי רוצה לגזול מתלותה שתחת ידו פשיטא שיטל
חילוק סן אותי דבר לדבי* אתר שהרי 6ח*כ כתב ולפי דבריך שאתה
מחשבו נפסד דינא לנפשיס נבהלתי שהרי ו־ציר ,לומר אפילי בממון
להכותו ולהשמט מתנו א’כ הכא נמי בשיר שעלה עליו לסרני,יטל להציל
שהוא בעק •כו' מעמע דחעיקרא לא נשית לחילוק זה אלא במופס
אק שלו אפילו ע'י הנא? ונזק בממון מטרו רק כסיד לא קשיא לריס
בכל ניונא לא תיקרי דינא לנפשיה ולבארה יש לתמוה ד6ח*כ כשהקשע
דיש לומר אפילו בלא היה לו לשוחטו מייבשאיט יטל להטתי אפילו
ננהאטונא והוכרח לומר כן סקדלא ידע שטה לו לשומסואבל לפי
מדברי המרדני פרק הגוזל דהא שוחא נתב לסדא דתיתי בעינך
מה דמסיק אף במועד דוקא נכהאי בוינא חייב י יעיין תימים מה
שיתפוס אתן דבר וגם בחפיסה בלי הנאה כמטאר במרדכי שס נס
שותאדאפילו באותו דבר לא מהסרת מפיסא בעלמא ולא בהנאס
שהאריך בזה וכל דגי־יי דחוקין מאד וכל יסודו מדברי ?מרדכי שנתב
דב ש אדם דעלמ׳שיצא עליו שם שהו׳ננב *לדידי לק*ח ממרדכי באלו׳
כעין דיין וכן נדבר אחר לא מהני אפילי בתפיסה ונמו כן קש? לחרא
כ ש שיהא היק ובלא זה אין כאן כיש ונדע מינה מזק• הילכו־ לערן סדין
נאן שהעתיק דברי מהרי״קאפילו בדבר אחד אפילו אנו מבורר יכול
נראה לפעיד ברור שאין יטל ל הציל את שלי תידתכירי ע*י *אה ס<
לתפוס ימו הישך מרי מהרי’? גס קשה מד״ת העתיק דינו של
ימרי״ק
S

דלית ליה ססידא אבל כשחדרו רוצה לטיל מידו •סל להשמט תמנו
אפילי ע״י הנאה נמו שור שעלה על מדיו «״ל בפרס שהרב מוהרש״ך
והלח״ת והמ״ל נתט כןכתו שנארנר(-ב) נממן המבורר לו וט׳עדי״א
דלא סקרי וט' יוכל לעשות בכל «נץ ו©'• דין זההיא עהסרדכי סרק
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תפארה

הלכות דיינים סימן ד

ועקב

מדחילק בין זמורות לזמורות ולא חילק כפשוטו כיון שלא.היה
יוהרי*ק דוקא כאיהו דבר עצתו ועיין םח’ע תה שדייק ביה חבל באתת
מבורר ש"מדאפילו באינו מבורר יטל לתפוס אותו דבר עצמו ע’נ
דברי ההרי*ק והרי נניניסנזה כי המדקדק נתהרי״ק יראה שחילק בין
ואין זה נכון דהמעיין בלשק חהרי״ק יראת שעיקר הוכחה שלו
היל שהוא ליקיז תמנו בהורה ניביינא כמק דיין שנחי שם יו’ל וכן אי
מודאי יש לומר דרכינו קלונימוס 3א לזמר דאפילו ידוע שגנב מ’ח לא
הוי תצינא למיתר דאפילי ביפן שאינו מבורר כלומר' שאין לו חנימה מל
מהני בזמורות אחרות רק דקשיא
י׳יקו תמו! אפ"המצי שקיל לנפשיה
ליה לחה לו לרטט קלוכימום
וסימן ליו ואם יש חלוקים וטעטת ביניהם הקהל נקראים מתוקים
בהורת ניכיינא  16הוי שייך מביד
תירוץוה דנצסרךלומ׳שלקח זמורות
לגבי היחיד יצרידלמת להם תשכק קודם ■שירדו מתו לדק (מידכי פיק
אי לא כניד ונו' הרי להדיא דעיקר
אחרות לא נוציא לעז על אותו
התוכי־ כירוק וסי׳פ לא יחפור) והא מקראים מתוקים לגבי יודד דווקא
החילוק אס היא עישה כעין דיין
בענייני מסים אבל לא נשאר דברים  -ומ״מ צריך לתת משנין קידם
צדיק ינתקדהת׳לא ימע כדמשמע
שהיא חופם בהירה ניטינא או הוי
שייט לדק עמי (ת״ה ם־יק שח’א) יכלוה כשאין סיחיד תלמד חכם
פשטא דמלתא התם אלא וודאי
די:א לנפשיהאבל אם חופם למשכון
חשים
מחמת
בוה
דין
לו
ויש
אומנותו
שתורתו
חכם
תלמיד
הוא
אם
אבל
דמחוך כך הוצרך רטט קלינימוק
י-יצה לירד עמו מיד לדין בהא לא
אין .
לתרץ ולומר דר״ה לקח זמורו׳אחרו'
ת-קרי עבד דינא לנפשיה כלל אפי'
משוס דאית) זמורות שגנב אפילו אינו ידוע לא שייךבחרגנבא' גניב ולפי
בדבר אחר והן כן דברימהרי״ק מתחילה שהבאתי מקידס יזה שכתב
זה שפיר תפסועליידהא בגמרא תשמע להדיא שלקח זתורית אחרות
ריל״א כאן בשם מהרייק ותה שכתב בד״ח הס דברי מהרי ק אח נ
דאיקו דבר עצמו יטל לתפוס בלי הנאה אפילו בתורת גוביינא כי זה י א״כ שפיר מחלק ר״ק בק זמורות לזמורות שלא היה יטל לחלק טן
ידוע לאינו ידוע דסמודות אחרות אפילו מטרר לא מהגי וע״כ הוצרך
לא מיקרי דיגא כלל במה שלוקח את שלו וזה גרודונהני ניחא מה
שישלקמוה עלמהרי״ק כי לפי מה שנקבתי מקודם ס״ק א׳ לדעת
ר״ק לומר הא5זח משוס שלקח זמורות אחרות וזה כיור:
אף לכאורה יש לדק מטעם אחר דמ״ת מוכח נדבת תהרי״ק דאי ס״ד
הרמב"ס דאפילו לר״ג היכא דלית ליה פסידא לא מצי רק לח פיס ולא
,דכוונש רטט מאיר לחלק באותו ודבר עצמו בין מבורר לאינו
להטה ולהפסיד לחדרו א״נ מבואר דאפילו כלי הנאה והיזק מיקרי
מבורר א״כ האיך מיית• ראיה מדברי ר״קכיקדהוא לא מתלק רק טן
כביד דינא לנפשיה ולפי קנ״ל ניחא דיודאי בלי גוביינא רק שתיפס
אותו דבר לדבר אמר א״נ יש לומר דבאותי דיר אפילו אינו ידוע לא
לירד עמו לטן אין וה בכלל טנא לנפשיה לשיסת מהרי׳ק אבל
מהני ומנץ לט מדברי ר״ק חילוק זה בק תסרר לאינו מבורר אלא וודאי
כשהופס לנוניינא הא וודאי מיקרי טנא לנפשיה וזה שדקדק הרב
דגם רטט מאיר לא נמית כלל לחילוק זה רק כק אותו דבר לדבר אחר
נהגה׳שתופסו למשכון ויורד אח״נ עמו לטן וזה ברור ולחנם נדחק
ושטר מייתי ראיה מדברי ר״קוזה נכק לכאורה ונראה שזה נרמז בכלל
הסת״ע כזה ומה שנתב בד״ח במקום דמהני תפיסתו כוינתו אן>
דברי מהרי״ק שכתב ומדהביא רטט מאיר ראיה מדברי רטנו קלונימיס
שאק עכשיו מטרר שהוא שלו מ*מ אח״כיהיו שלו תכח מוחזק וכדומה
משמע בהדיא שרביט מאיר ור׳ק סיירי להי ונו' וטיט כמו
ואין טוכתו כלללחינו כתו שמשי הסח״ע ת־ו״ק:
שכתבתי ודי״ק :
אך נזה שכתב תהח״ק למלת בין אותו דבר לדבר אחר לא נהירא כלל
אבל באתת נן!אה לפע״ד דאין כאן ראיה כלל דוידאי אין מונה רטנו
י־י^-דמהשנתבוז״ל שהרי כל ראיותיו שהביא המתניתין דפיק התקבל
קלינימום לחלק בק.זמורות לזמירות דהתס לא שייך חילוק זה
לא תיירי מהאי נוונא וכו' עד היכא שיש לו תביעה על נין! המתון
דעיקר החילוק בזה הוא במלוה ונזקן! לתלוה תשום לא תבוא אל ביתו
בעצתו לא דיבר רטנו תאיר כלל עכ’ל • והאליתא שהרי כבר בארנו
וכן כשתופס דבר אחר דתאן שם לי' תשא״נ התס כיק דר*ה ידוע היה
דפשיטא שלא היה כוונת ויבינו מא ר להניא ראיה מפרק התקבל
לו דלא שביק לי' חמי ויותר גני זמירות מהעולה על חלקו א״כ מה הפרש
לעיקר החילוק כחפץ המטרו־ שעל זה התחיל •להביא ראיה את'כ שכתב
יש בק זמורות לזמירות ותהנ״מ אס היה לוקח זמירות אלו אואלו וזה
וראיה יצפרקקמא ז־ברטת רק כוונתי להביא ראיה דר״נ לאו בכל ניינא
חייריא״נאין כאןראיה לטנושלמהרי״קודי"ק-גם בלאי הכי כבר
פשיס וצמה טיק רטנו מאיר דעיקרטונתרטט קלוניתיש דוודאיכל
מה שאמרו לר״ה יתרגנבא נניב הוא רק מפני שהיה לוקח זמורות
הינחקודתדנחן המרדני טעם דלא שבקת חיים'זזה שייך באותו דיר
אמרות והי'ידוע להם שלא נתן חלקו בזמורות והגניבה לא היהיידוע
עצתו בתה א מפא מונח ג״כ שלא הביא המרדני מפ־ק התקבל לחפץ
להסא״כ טק שאינו מטרו־ לאעייד טנא לנפשי' אבל אס היה טמן
המטרר שהרי ב!ה הטעם תשום לא שבקת חיי׳ וכהך דפרק התקבל
י אין הטעם כלל משום לא שבקת חיי׳ כמבואר וזה ברור:סלקו סמורות שלו רק שהיה תופס ממני זמורות שגנב בזה פשיטא שכדק
גס מה שנתב חהרי״קוז״ל וכן תונה בם חתיך דכיי סה״ח יכי'עד
עביד כיק שיודע שגנב והוא תפסס חתנו והפה שאס' הוא הפה שהתיר
הא •’למדת שלא בא רטנו מאיר אלא לאפוקי היכא שאין לו תביעה
ודוק היטב ־ ולפי זה ממילא נדחו דברי חהיי׳ק ג”כמה שהקשה מדברי
על אותו מתון עצהועכ״ל• והנה הרב בעל תשנה למלך פ״ב מה״ם
המרדט פרק הגמל ומתוך כך הוצרך לחילוקי טן אותו דבר לדבר אחר
המה עליו דהא פשיטא שיש לומר יספר התרומות איירי בידוע ומבורר
ובין ע״י הכאהלשלא בהכאה אלא דברי המרדכי כפשוטו דאפילו אותו
שהוא שלוומ׳ת סילק בין ווקס! במליה דבנזקןז למלוה אפילו בתבויר
דבר שייך שפירעביד .אינשדינא לנפשי׳ כל שאינו מטרי* ואיט יכול
הסיר אבל באינו מבודר אפילו לא נזקיו לא מצי חפים לנפשיה ואין
לעשות דין לנפשי׳ כמואבארט • אמנם בענק החילוק הראשון שהביא
זיריו נכונים כלל ופשיטא דח״ת מוכת דיט של מהרי״ק דאי ס’ד
מהרי״ק מסברא דנפשי' דבתיפם שלא בתורת גיביינא לא מיקרי דינא
דטיני! רטנו מאיר בתה שחילק בחפץ' המבורר היינו באותו דבר
כללרקתופסבזו ישלקיים דבריו כי מדברי המרדטאק להוכיח להיפך
עצתו ומ’מ בעינן חפץ מבורר א’כ האיך מייהיראיה חתוך דברי ספר
אמנם הר' מהרש״ל ביש״ש תמה גס נזה דלא שבקתחיי' דנל אחד יתפוס
הקרומית כיון דספי־ התרומות לא תחלק ר«ן בין נזקן! למלוה או לא
מחטרו בעדים ראמ' שלו הוא י ובאמת נלפע״ד דלק׳ח לוודאי יש להטן
נזקן! א’כ שסיר יש לומר דבלא מקן! לא בעינן מפץ מבורר וכי בשביל
במו־דט דפשיסא דלא מיירי המרדני בחפץ שאיני עטרר שאיט יכול
שנובל לומר דסה״ת סיבר באינו תמרר אפילו לא נזקן! לא עביד טנא
לברר לעולס דא״כ פשיטאדתהלולתפים הלא יוציא ממט מ״ד-כדין
לנפשיהאבלפשיטא שאץ להטאראיה כלל מודאי יש לומר דס ה״ת
כל תופס בסדים שאינו יכול לברר בעטם שהוא שלו שתוציאקואפילו
לא מחלק כלל טן ממיר לאינו מבורר רק הכל מלוי בין נזקן! ללא
בעד אמד אם אמר של• הוא חייב להחזיר כדק נסכא דר״א וע״כ דכוונת
»קן> ותרהביא יבינו תאיר ראיה מסה״ת ש״מ דגם כוונת רטנו תאיר
המרדני שבאמת אח'כ יוכל לברר או שיהא שלו על פי קייס לי' מ׳ת כיק
יק לחלק ניןאיתי דיר לד'א וסל זה מביא ראיה מסה״ת דמחלק נ! יזה
שאינו מבורר וידוע בשעת תפיסה נא מהני ילפיזה •שלהבין מה זה
שסיי£מהי־י״ק הא למדח שלא בא יבינו מאיר אלא לאפיקי היני שאין לו
שנתן טעם משיס לא שבקת חיי' נמה נפשך אס הס יתפסו ג״כ באופן
קטעהעל איהומתק ס"צמי• אך נאמת בלא״ה אין כאן ראיה נלל לסי
הזה שיבררו אמ*כ ויזנו בטן אס כן אין לחוש כלום ואם כאני לחוש
מה סבאדטדפשיטאשלא היה טונה רטנו מאיר להביא ראיה מסה״ת
שיתפסו בלי שום טרור אז באמת נוציא מידם ואין כאן חשש כלל ובע״כ
לחילוקי בחפץ מסרר דזה לא נונר בסה״ת כלל רק כיונתי להניא
צריך לומר דסונתהמרדט שיש לחוש שמא כל אדם יתסיס מחטרו
שגם נסה .ת כתב דכל שנזקף למלוה לא עבת טנא לנפשיה ש״ת
בחזקה פ״י הנאה ונהאי בתנא יאס יאחרו לו מה תעשה אז ישיב למחר
_ _____
___
י
דמלהא דר נ לאנאמרה בכל גיונא כמי שבארנו לעיל ואם נאנו ללמוד
אני עומד עמו לדין ואברר ששלי הוא ואחר כך ישמס עצמי או שיוציא
נזילה מתחת ידו עד שלא מכל להוציא מידו לבך נתב דלא מצי תפס רק
דבר זה מחיך דךרי סה״ק ניפא מדלא חילק נין חפץ מבורר ש’מ

םח'י

בזה הא ליתא דבוה שפיר יש לומר דסה״ת בא לומר דאפילו
במבורר וטקן! למליה לא מהני:
גס מה שנתב מיזרי״ק וז׳ל יתדע שנן היא דלפי דעתך קשה כסייס
גניב ומטמא
נננא יייר
בתר גנבא
דברטת בתר
הפ״ת דברנות
שש המרדני יז*ל
יטעמא
וראיה הפ'ק
:
טעיסוכו' ומדהביא רטנו מאיר ראיה תדברי רטט קלונימצם משמע
ני-דיא מ־ביצו מאירירטט קלוניתיס סיירילהו הינאשישל! תביעה
על נין! המחק עצמו שעיר מצי עביד טנא לנפשיה דאי לא תימא
הכי לתה היציך יביט קלינימום לומר שלקח זמירות אחרוה לא נוציא
נוציא
חסרוה
שנקח זתיריח
»חר
צדיק " ׳!גיגי״יס
אותו ! •
נאהאריס
שגני
הזחא־יתבעצחן
אלא
ינאחרדלאלקיח
לעז «ל
וח־ח אמריגן ליה כהר גננא יט' משיס דלא כוי ידוע להם ונו' ענ'ל
והנה ־האחרונים תפסי על מהרי״ק בזה דכא בגמרא עשמע להדיא
שלקח זחוויית אחרית ינתומיס נאב ליישב דמ״א דייק מהר <’ק שפיר

בידוע ומטרד וזהו כוונת מהרי״ק דזהו דוקא ע״י הכאה שהוא תופסי
בחזקה אכל בלי הכאה בזה לא שייך לתיש דנל אדם יהפיסדבמה נפשך
אס ע׳יהכאה הרי אינויטל ובלי הנאה לא ירצה ליתן ואס באנו לחוש
שיתפוס בפתע פתאום יאס*כ ישחט עצמו עד שלא יוכל להנציאתמנו
א״כזהיונל לעשוק לעולס ואפילו אי לא עטד דינא לנפשי׳ וזה בריר-
ולפ״זינס עובדא דר’ה.בומ1מ' הי׳כמעש׳דר״ה הי׳ינול לברר את״כ שגנב
רק כחן דבשעת מעשה לא הי׳ ידוע הגניב' ומטרם' אמרי לי' בתר גנבא
נניבופעמאסעי׳יזדע האידמשדוכאמ׳לר״ה לתה לא משט דבאמ׳יכול
לברר שגנב ואי משוסשנחמץ לו היין הא כתלו התוס׳שס דימה אי! ראי׳
דהרבה צדיקים מניע להס כמעשה הרשעים רק לפי שטה קשה באמת
להם שהיי יזמין שאיני ניתן לאריס .ועושה דין לעצתו אס כן אי ם>'ד
דנשמבכד שפז־ עניד שמא היה •נזל לברר 1ע״כ דאפילו כשיטל לברר
לא
-
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ה־א הא שלדה ס* ו׳אשאי קרינה
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דעמק־דת
יבמה דהז ששימן•
מהפרת יכביפישרלשי לדעג־מ■
« הב*ב..יי ־*פר :מפת ל *^-י!
סכה דמה בר־ ה* -ד ישעה בהו :כזה
!־  v'Jr1״?^-?* ,יי «5E •r1״ *"בפרב
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כיל ה־ה א' דלק*־• פיהו־ מדיי
כנב .כ < נא v - 1
צו*ם
רק בתפיסב בכנהה אבל סשיבא
הגש <* ואץ להסלבמע שכנכת ברמילא ממכ כ־*שאמ־י=ל
כאכו •ננללישי ץ נבג■׳! " -־ י ה *IX
קי כשדה שנ»5אק אנאה3מגןלהז׳יכנא*ד שרהשיאס יש
לשם־דב־ש
לשיה
כמר ■מיד יי סרג מכה הריץ
נשקת הד? התשנו ?נ־ההתם
סר שכנה שאץ הדדי סמל כלם רץ עכדי
הסדורזצלכרק שי־ךא"נפבסאדהםכש ושאיה ימלמשדץיידשב־ו'
בס5א הבא -דתהמאמנוהמת •ס• היה משל־זלק מד כר המת
לתך דבהיפא ת־תת;א מת להקשה להקה״ת כיןדית :דאמלי הל־ה
•נבון תדק אי רמללתססלכדדלה כמתמיה השמאהתליקת בוש ד
אשי־־־בקנהלהיץ י־זתמתל־מת איללפיההדתהמ מ■—בא
 TCKW1Tלדק בשב' ידיי שהסבר התה ילא מ*־ שמלק ■מן
יי דיכא דדדק מימי בין שיכידמכא דכמ׳ימני'
דאתאדשד־קת־מה אבל בדלתא דהמה ידמה ה• שי-־מ־ש per
תקשי באתת קימא הנ׳ל דהי• ליה להת׳שייגהו בהיפא דה־ -בזק' •sc
וכיה כדגדשיכן כיה הפיני־ כל ייא •קיש שיש כדהרםתכה׳ה
ה׳כדבא-דזסכ הרשי־ בדבת ■"ת •דיי ק-י־דששהקסהקיהפ'51.״ ר*ת
כניושמועססידת לשדכי־ילאכץדבק יפיק־בבקלאדרן והא
השא דב־היה מדישלה• מיהא פרץ ־א %כב• כהד בדיל השקתק 4
אששא־ז־ת •פרק־ תא *? קינ?קכקיהבה יתהמ אין הבגשבעקרש
מק דשא בפרשז
!אתתי לא השר מק שתתה אשתי אצית משת אשש אהדת וש? קא תביד
קתמדאשהדככצרשאהי־ ־תהקדאהואדאכא•-ך־ מירשרשילמ
יגה
כציה דכ7י יכפר בבדי <בפד מתו ע’כ -
מש *פ־ שיד דפיכש דכד־ש הימי דשו• הי*כ אה—וכשמי מקך הההבר
י" ?37י?
ישנה קהדא יאשונה נראה נששיד
והכה שהקב•'ש□ הקמינפיו־היי השעדאהרישבסנשדדץ אץ דמן
לי ,^3
בפשיסות ייידא' 3ל זה'3ה ל^א
בערב בבת יביס דשין ־משש מישש %ת דפק ל•' דאיזמזבהבת־
ינ^ .*-נ דלתי־  : * . - w/מב ב"" שמר הס — ן **1לש ר
אשש יירם שיא  errבבקר זיתג !רעד נ '-
יבושו אכר אסר לדק בערב הבת דייש ממר־רונית וכריך סקמש
ש5דש*י יכה• שכתבו מיה' רפ״ק דכתוברז א־ :הה •ה ד*זי ש־
א’כ הסס האי כצוק אימיע הכת דא»י־זר»' כשכק'ל «-ה3וילה
כגתדדת הכ*ז דקאתר נמכדאהדמן ממככסה בערבשבפרויה
יך־ לש כ־ד שמו־ש'• א*כ שאיך 6פ %לסין סדא ל־ש״״הה בנא־ה
רמהשנו־מ־־ן מגש שלאה—י תמת־ דממכטיכוה דמן יתשמכאן
נב־ כשן נמל הסס המש לישת אששדאיג;
נ ■לנש * *-מי ■«1י ** * -י ־ ^-״*י שה מרש < אן כהלכה  * Cו *ן כן
כמל שיש ני במס לא תשכסק לק כ־עבוד עמד'
כאו נדבר ס־־ת שסה יה למ*ל מ־ הירי־בד־ידב-־יכהרה-ןיככלם
מיק שמפומה בה קושיה כשנת דק*• עמד
ההמד^דיהככלג הב^דה^ יכהד^סיהןדה כ *5להלכה כ^דלד3ד
תמש •בכי־ בבדי ייבד ביתי כלפע'ד ג׳כדכך
מ־הב-האדדבם ההד*"—תה •כ:כ־׳תנ־• ונלש7=3ה ו»ב
.יה־ מ שהזשד־ק הכ-ניכ ת־תדא־יב—הלה• •שש —־ בו כהפרש
תמה נא ת־ רן משו הנרש דשיפא "קמשין
חכ~כץ שאס הקדש ושהמך תצרש אבל אתי
דההזראבה• יהכהר“-לא לק-הקושישההוסל" עלס^ע״כ
התרת לשקמה יל שערק• יה׳ה כהן נדזל מק
ממד נמר זמשש ודשהש דאין ימת מתה שבת דאזש-דת—כא
שתתקתיזממק6סרשהאיארעס פסכפ*כ6ק צגידלתקנמ לי
יממכא שמ-ק דדימ-מז
בשבת שאש ימרת אשתו •כמד כהן אסר שהסקתי לי תה נא יז־־סכז
6מד הבל א■ זר השתת
pk־ לא הד כציה שיהא
שתא המת בה אששו מצי דמא מן לדבר
השיה שמת
תד-6
הזהר ישבש ד*כיההכיץבשרה' "ראש שהמרו שלשה דבריהס •לא
איר ■*—-
■אהמ
נתמסר דמני
r-c
נ—-
,
פסהקהיהד אפינו הר־בס יאמד קשה הוש־ש ממשלה• לר־-־בשי
ישקס בשש• משיית רק כתבז וכיד ק*י כביד כמה פ50ע דמנע
לכלול תרי-־שו ויצדיק מ• ככיפהמש אבל כיה תבושר ד5ן הזה
“ה הד־בנן •הכי מ־דא מ סה מ־ד־
דאתו־ אפתר ממ כהונש
קיש־א לס־׳ש כנ׳ל •לוד רש דתו של מד>בר צ’ב בפרה הכיר שימגד
ואדייש רתדנזמא דהתה ־ש צשמא־את לפ״יה־י דאת-ת; הסה
דיש מת-דנה-ש״י ממש למר׳ת •כר־־ש דקר בש’ס '%ל( :ב) את
3ש• «-אץ ־מ •ש זי־ת שבה ־ש לשבי ן תת
•»
נ - .־—
זת-בש־בשבת־בכ״יש-כש׳ך ימהר׳; מקא לדק אהד אבל לקבל
בקישיש ילקשת״ש בשבת נאידש צמד ישכיר ש־מיזש •תא
זש
כשכבש תושר כצד שומימש אנא שאקיכזללנסהבעל מן שימא
סיתקשישיש היכ הש־ש דתקמ4־ש :שינס בלילה נבדשש-שבזדם
דכברי— -K
■י
״**-•-ז
&ז נכסרתתה הענשא.ת דתואיב הא• ממת
יבהימה ההש כל דש מק שאיני •כול לכפיה בכל מק א'כ לא מעיל
כמק
וקשה סה
יבש■«•) נכד נראה:". :קשת י־ודז בקישי־כג דלאניהאאין דנקבשנה
הד*; במרק שלו דקותר משא •מיה ש' מתיל ל3-א לביד מיה ו' לקבל
ישיא עברי הה %ת3והה־ספ שהל-שבדיממנכשיהלאה-שתושהא
השכמת א*כ מא לא תרצה ל—א ושרות יק אתיכם כתיב רעקררדעתי
•כתיב כ-ד שכבד כתבי •מהידל דברי דד -יתר ידבר• משכה •קשה *־כ
ולפעדינ דל^תלא הבד לפי' הכיס' ריש כתיבות דכדס אשת כשן
מת שנא ג״י אהוש; א’כ כ־־ק צר־כץ נכתוב תששנמדדש להומה
ימדתה הב' הקנו בכל הנדה 5נ *5מ!ס ד א'כ כל שאיהד כבענוש
במל־ה הוא המם מכ-ק שהסרה על כצהו א־כ נכהא־ •:ונא לא שק■
ה—בהכרז ימ’כ צר־ד לרמ■ זקיייי־ש־נ :־ק-סההזל ככאיעכסי
שיהע 3ק מרכה מ& אינו בא לביד רק לו■*־ שישנא כססש פמהגבק
נתהי־תו ה3כ מדהרת צ־תרץ תרץ לא ־*תדנן שישכיז בז מוס ירשי
סיכת מש“ דלינשר• בשבת י* תכזב א־ ־כת נשבה דקכלי' בזבה ואו
אם סכמה א• שלא י3יא־ כמה כלל ת־שאאסד־כ לי ענד דשייכ *עזי'
נאהי־ש־נ־ שיזאיכתיב ורדשתמאר כמדע*• דל 5י־־תמא״שדת
סמכה דאהיר' איב כדכא מכיל? לקבל עשניתד יאף ל5דש'י הקם
השוס ההא ■הי-דע׳-כמה *.־כ לא שק־ניכשרתבקאמסהמק
מין דת־שא דכמק דנייש• כאי שכתב• היזהב' יהא דבריך בר -הני
נקפל־ לאסר שבת מיה %א למקדש משא ^£ד ז7ז—תא
ששדק־ מא להיציא קיל כד• שייו* כמס ואץ ת 7ק כצל וכל מבוא
כשי - sxscofc
לביד 6פי׳לויבז #עמס לאפר « r%נ ל»סמ א( :ג)במסן
אך צהכם<מ־ש'יס»ישה*דהםעס אפר דס> ?tow 7ד ם5זה דנץ
וסהר♦ לגר שאיש סיר זהי דסת <ד^*כ ול«*ד דקמצ^לנגפדא
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סימן תתכה
שאלה :ילד הרים קולות בלילה עד שלא
יכלו שכניו לישון והלך אדם אחד
והכה אותו ילד וגרם חבלה.
במשנה פ״ב דב״ב (כ ):איתא שיש לשכנים טענה
שהרעש מפריע מקול הריחיים ,והנה קול
רעש של ילדים ,אם זה ביום אינו יכול למונעם אלא
רק לבקש מהם שמפריעים מנוחתו ,עיין בשו״ע סי׳
קנ״ו ס״ב שעל רעש שאדם עושה בביתו כגון קול
הפטיש או הריחיים אין יכולים למחות ,ומ״מ בחצר
מדינא אפשר למחות ,והנה בביתו אף שמדיני ממונות
אין יכולים למחות מ״מ נראה דאינו מדרך המוסר ,וכן
בכל דבר שאינו עוסק בביתו לצורך פרנסה וכדומה,
אבל להכריחם בכח עד שיכה אותם שיש בזה לאו
דבל יוסיף ודאי אסור ,ודע שהאיסור להכות קטנים
חמור טפי דלאו בני מחילה נינהו ,וכן שמעתי בשם
רבינו החזו״א זצ״ל שלצער קטן חמור מלצער גדול
שגדול יכול למחול אבל קטנים לאו בני מחילה נינהו
(ובאמת מסופקני בד״ז ,דלכאורה כל הא דמצינו
דקטנים לאו בני מחילה נינהו היינו לגבי לזכות
מממונם לאחרים ,אבל אם ציער קטן ומבקש מחילה,
כיון שאינו נוגע להבא ,מסתבר ראם הוא בן דעת
אפילו בגיל הפעוטות ,מספיק לזה שאינו מקפיד וכפי
הדעת שנצטער בה כך מוחל עליה ,אמנם שמעתי
מעשה על הגר״י קנייבסקי זצ״ל שחשש שביזה פעם
לקטן בשוגג (מחמת תוכחה) והיה לבו נוקפו והמתין
עד שגדל הקטן ובלילה שנעשה בר מצוה הזדרז
לבקש ממנו מחילה תיכף ,אבל כשהיה קטן לא מועיל
מחילתו כמ״ש).
ונראה שהיה ראוי לו לבקש מאבי הבן למונעו
מעשיית רעש ,ואם לא הצליח ,היה צריך
לבקש רב ורק ברשותו ושליחותו יכול להכותו
בתקיפות ,עיין ח״מ סי׳ שמ״ט שבית דין מכין קטנים
כדי שלא יהיו רגילים בגניבה ,ונראה שב״ד יכולים
לצוות אף להכותו גם כדי לחנכם וללמדם דרך ארץ
בתקנת שכנים המקובל ביניהם ,אבל בלי ב״ד אין
רשאי להכותו ולא שייך בזה "עביר איניש דינא
לנפשיה" עד דעביד חבלה ,והכא אינו ברור שדינו
כמזיק ,ובית דין לא יצוו אלא אחרי התראות חוזרות.
ועוד שמעיקר הדין רעש שאדם עושה בביתו ומפריע
לשכניו ,אין השכנים יכולים לעכב וכמבואר בשו״ע

והנהגות

חו״מ סי׳ קנ״ו ס״ב רכן הכרעת הרמ״א ,ומ״מ תקנת
שכנים המקובל שלא ליתן הילדים להרעיש בשעות
המנוחה ,והוא ממרת המוסר ,ויש לב״ד לכוף
שיתנהגו בשלום וכמנהג המקובל.
ומיהו אם הכה וחבל מרוב כעס לאחר שהילד ציערם
מאד ,לאחר שקיבל לכך רשות מהורים או בית
דין אין אדם נתפס על צערו ,עיין "פתחי תשובה"
(תכ״ד) גבי במלמד שהכה תלמידו שפטור שאינו יכול
להבליג ,וגם כאן מסתבר דפטור אם הכה אותו הכאה
קלה ,אבל אם חבל בו בודאי חייב ועבר על לאו
שבתורה וצריך כפרה.
ועיין "פלא יועץ" (בערך "הכאה") שאין רשות
להכות קטנים אלא הרב לתלמידו או אב לבנו
לבד ,ובשו״ת מהרשד״ם על מורה שהכה לקטן
בתקיפות ותבעו אותו לדין וקצצו לו קנס.

סימן תתכו
שאלה :אדם ששכר בית ושילם דמי ביטוח
ונשרף הבית אי רשאי לתבוע
מחברת הביטוח את כל דמי הבית
לעצמו.
לכאורה שייך בזה הדין "כיצד הלה עושה סחורה
בפרתו של חבירו" ,אשר לפ״ז המשכיר
יקבל את דמי הבית מחברת הביטוח ,ויחזיר לשוכר
כל מה ששילם לחברת ביטוח כל הזמן ,דידוע שיטת
הרא״ש ,הר" ,,הרמב״ם והטור דאף שמתה בפני
המשכיר שייך לו ,והרמב״ם מסיים (בפ״א דשכירות)
"וכן כל כיוצא בזה".
והפוסקים דנו בזה ,ויש מורים הלכה למעשה כיון
שהמשלח קיבל הנאה ממעות השליח
חולקין כמו הדין בש״ע ח״מ (קפ״ג סעיף ו׳) שאם
הוסיפו לשליח סחורה שייך לשניהם ע״ש ברמ״א
וסמ״ע ,וה״ה כאן דהמשלח מקבל על ידי מעות
השליח לכן חולקין (חוץ מדמי ביטוח ששילם השוכר
שמקבל בחזרה).
ומאידך נראה שיש גם סברא שכאן שייך
לשוכר ששילם הכל ,ודמי להכניס
בהגרלה שאם יישרף ירויח ואם יישאר יפסיד,
דמי לעושה סחורה בפרתו של חבירו דשאני

הכל
כסף
ולא
הכא
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במקרה שאם יתן לאחד מהם יגיע לישוב ,ואם יתן
לשניהם יחיו חיי שעה ,בכה״ג דאין שייך חייך
קודמין ,לכו״ע יחלקו המים לשניהם שיחיו שניהם חיי
שעה אפי׳ שעי״ז אף אחד מהם לא יגיע לחיי עולם,
ע״ש במהרש״א בח״א שם ,וכן שמעתי שדייק כן
הגה״ק בעל חידושי הרי״ם זצ״ל (ונדפס בסוף ס׳
חידושי הרי״ם עה״ת בליקוטים לב״מ שם) (ועד״ז
כתב החזו״א בגליונותיו לחי׳ הגר״ח הלוי הל׳ יסוה״ת
יעו״ש).
ולפ״ז הכא במכונת החייאה השייכת לבית חולים

לכאורה היה צ״ל הדין ג״כ שאינו יכול
להעדיף חיי עולם ולבטל חיי שעה מהטרפה ,אולם
נראה דלא דמי ,דהתם אפשר לקיים שניהם ולתת את
הקיתון מים לשניהם ולקיים עכ״פ שיחיו שניהם חיי
שעה ,לכן חייבין לעשות כן ,אבל בנדוננו שלפניו חיי
שעה עכשיו וחיי עולם לאחר זמן ,ואם יתן לחיי שעה
כבר לא יוכל להציל לחיי עולם ,זה לא חשיב חלוקה
לשניהם אלא עושה מעשה בידים הגורם למנוע הצלת
חיי עולם ,וא״כ אח״כ שיבואו שניהם לפניו שיוכל
להציל או חיי עולם או חיי שעה ודאי יש להעדיף חיי
עולם ,וכיון שלדעת הרופא קרוב לודאי שמזדמן
במוקדם הצלת חיי עולם מותר לו להניח ולהשהות
מלהשתמש במכונה זו כדי שיוכל להציל לחיי עולם
דוקא דעדיף ,ובלא״ה נראה שכיון שמכונת ההחייאה
שייכת לבית החולים ולפי תקנותיהם אין להשתמש
במכונה זו אלא להצלת חיי עולם ,ואין לבזבז מכונה
זו להצלת טרפה לחיי שעה גרידא ,נראה שאינו
מחוייב לעבור על התקנון ולגזול כדי להציל יהודי
טרפה לחיי שעה ,ועוד שלא מצינו חיוב הצלה היכא
שצריך לגזול ממון חבירו כדי להציל נפש ,ואף
דמותר לגזול ולשלם אח״כ במקום פקו״נ (עי׳ תוס׳
ב״ק ס :ד״ה מהו) אפשר שאין זה חיוב אלא רק היתר
־ בפרט כשמדובר להציל טרפה ־ וד״ז צ״ב ,ולמעשה
דעתי נוטה להתיר לרופא לקיים תקנת בית החולים
שזהו גם דין תורה להציל לחיי עולם כשמצוי ,ומיהו
כיון שאין הדבר ברור ,ונפשות תלויים בהלכה זאת
אף לחיי שעה ,אצפה לשמוע דעת גדולי הוראה.
וקבלתי תשובות מכמה גדולים בארץ ישראל,
והסכימו לדברינו להתיר לרופא לקיים תקנת
הבית חולים שהוא ג״כ דין תורה וכמ״ש ,ובעזה״י
נביא דבריהם במק״א ונדון בהם ,ואשמח לשמוע עוד
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תהסא

דעת הת״ח באח ובגולה היאך להתנהג בזה ,וידידי
הגר״י זילברשטיין שליט״א מצא עצה מחוכמת
להתקין שעון חשמלי למכונת ההחייאה אשר יגרום
לכיבויה כל זמן מסויים( ,והרופא דואג להפעיל
מחדש כל פעם לפני שמתכבה) ולאחר שיכבה מותר
יהא להעתיק המכונה לחיי עולם ,כיון שעכשיו איננו
פועל ,אבל כשהצעתי זאת לרופא השואל ,טען שאינו
מסוגל לעשות כן ,כיון שכאשר הקרובים רואים
שמעתיקים המכונה לאחר הם פותחים בצעקות (אף
שהמכונה כבויה) ,ובינתיים הבעל חיי שעה מת,
ומפחד שיאשימו אותו ברצח החולה .לכן חוזר ושואל
למעשה ,אם לא להתחיל לחבר המכונה לבעל טריפה
לחיי שעה (כתקנת הבית חולים) או כן לחברו אל
בעל החיי שעה עד שימות ,אם זהו דין תורה להצילו
מפני שהוא קדם ואסור לדחותו.

אך עדיין יש לברר מה הדין במקרה וחיברו חולה
למכונת החייאה ואח״ב נמצא שהוא טריפה ושוב
בא לפניו חולה שניתן להצילו לחיי עולם ,אם מותר
להעביר את המכונה ולחברה לחיי עולם ,שבניתוקו
מהמכונה הוא כרציחה ובאי הצלת השני הוא רק
העדר הצלה ,ובזה השאלה חמורה מאוד ,דהרי לפי
תקנותיהם הטריפה כגוזל המכונה ,אי נימא שנדחה
מפני שלם ,וד״ז תלוי לכאורה בפלוגתת מהנוב״י עם
הבי״צ ומנ״ח הנ״ל ,ובזה יש לעשות העצה הנ״ל
שתהא המכונה מחוברת לשעון חשמלי וכשיבוא חיי
עולם יוציאו הקרובים מהחדר וכשתכבה המכונה
יעבירו המכונה להצלת חיי עולם ,ואי״ה במק״א נברר
דבר זה בעזה״י.

סימן תתנט
שאלה :חולה שרופאים מומחים קבעו
שצריך להכניס לו צינור לכליות אף
שכואב ,אם מסרב ־ מהו לעשות כן
בעל כרחו.
במרה שיש סכנת חיים אין ספק שמותר ,וגם חייבין
לעשות כן ולא להתחשב ברצונו ,שאיסור
הכאה נדחה במקום פיקוח נפש ,והיינו באופן שאין
חשש שכאבים הללו יגרמו להחמרת מצבו ,אזי חייבין
הרופאים לעשות כל מה שביכולתם לרפאותו אף
שמסרב ,ובסכנת חיים לא מתחשבים בכאבים אם
ברור שיכול לעמוד בהם( .עיין מ״א ש״כ ס״ק ו׳

תקסב

תשובות

חושן משפט

שכופין חולה לקבל תרופה).

מיהו במקרה שלפנינו היו הסכויים קלושים גם לדעת
הרופאים ,והחולה אמר שאיננו מוכן לסבול
יותר ייסורים נוראים ,הנה אף שאין הולכין בפיקוח
נפש אחר הרוב ,מ״מ לא מצינו חיוב על החולה
לסבול כאבים נוראים במקום שגם לאחר הכאבים רוב
הסיכויים הם שמצבו לא ישתפר ,ואף שלדחות
איסורים מותר גם במקום שע״פ רוב לא יועיל היינו
מפני שנאמר וחי בהם ,אבל החובה להצילו יסודו
ממה שנאמר "והשבותו לו" או "לא תעמוד על דם
רעך" ,וכשהחולה דורש הצלתו או שותק נראה
שהרופא מצווה על כל פעולה היכולה להצילו אף
שע״פ רוב לא יועיל ,אבל כשהחולה עצמו מוותר
ואינו מוכן לסבול ויש רוב דלא יועיל ,לא מצינו חיוב
לה^כו בעל כרחו ,ובפרט שהייסורים גופא עלולים
להחמיר מצבו ,ומותר לו להחליט לצפות לישועת ה׳,
אף שלרופאים לא היה נראה לעין כיון שיש רוב
וכאבים כהנ״ל( .עיין ברמ״א אהע״ז סימן ד׳ סעיף
ל״ד שברוב עכו״ם מפקחין עליו הגל בשבת אבל אין
חיוב להוציא ממון להחיותו עיי״ש היטב).
ובמקום הצלת אבר שאינו נוגע לחייו ורוצים
הרופאים להכאיבו נגד רצונו ,נראה שתלוי
אם לרופאים כדאי הדבר והטיפול מקובל על כל אחד
נראה שמותר להם לעשות כן דבטלה דעתו והוא
מפונק וטועה ,ואין בזה בל יוסיף שמתכוונים לטובתו
דוקא ,אבל אם זהו המצאה חדשה ולא כל אחד
מסכים לכך ,או בייסורים נוראים אינו חייב לסבול
להחזיק איבריו ,ואי אפשר להכאיבו בעל כרחו צער
גדול בסכנת אבר ,שאינו מחוייב בייסורים להחזיק
א^ם ,ואף אם לדעת הרופאים טועה בזה טעות
מרה ויתחרט אחר כך ,אם הסבירו לו המצב ומסרב
אין לרפאותו בסכנת אבר בעל כרחו כה״ג.

סימן תתס
שאלה :אם מחללין שבת עבור חולה
במחלה שאין בה סכנה אבל יש
חשש שיתפתח החולי למצב של
סכנה.
אין ספק דאף שעכשיו אין שום סכנה עדיין ,אם
עלול להתפתח למצב של סכנה ח״ו חייבים לחלל

והנהגות

שבת ודוחין כל האיסורים ,וכמבואר בשו״ע בסי׳
תרי״ח וביאור הלכה שם ובסי׳ שכ״ח ס״ה עי״ש
במ״ב ,אמנם נראה שבאופן שאינו אלא צד זהירות
אבל אין שום חשש רציני שיכנס לחשש סכנה ־ לא
נקרא חולה שיש בו סכנה ,ואסור לחלל שבת עבורו.
ורואים בחוש מקרים שאף הרופאים בעצמם היו דוחין
הפעולה במקום איזה צורך ,וכגון שאין רופאים
לפניהם וכדו׳ שלא היו קורין לרופא אחר כיון שאין
בזה צורך דחוף ,רק לגבי חילול שבת מזלזלין לגמרי
שלא מבינים ערך שבת קודש ,כל כה״ג נראה שאין
היתר לחלל שבת ,אבל כשיש איזה ספק במדת
הרצינות אין להתמהמה ויש לחלל שבת כשעלול
להסתכן.
ומיהו לפמ״ש המ״מ פ״ב דשבת (הלכה י״א) הטעם
שאמרו ביולדת שכל מה שאפשר לשנות משנין
כיון שהוא דבר טבעי ואין אפילו אחת מאלף מתה
מחמת לידה ע״ש ,לפי זה היה נראה דבחשש רחוק
שיתפתח למצב סכנה ,הואיל והשתא באופן הטבעי
כולם יוצאים מזה ראוי להשתדל לעשותו ע״י שינוי
או על ידי עכו״ם ,אמנם בסכנה קרובה לפנינו אין
אפילו להתמהמה לדרכים אלו דוקא.

סימן תתסא
שאלה :חולים חשוכי מרפא אם חייבין
לדאוג ולהמציא להם הנשמה ,הזנה
ותרופות אף שהם סובלים קשה
ולא יגיעו לעולם להכרה.
האחרונים דנו בזה ,ועיין בבה״ל (שכ״ט) דפשיטא
ליה שאפילו בגוסס ויש תקוה שסממנים
יועילו להאריך חייו ברגעים ,חייבין בכך אף במקום
חילול שבת ,ולפי התורה כל רגע ורגע בחיים אף
בכאבים חשוב מאד ,ויכולים לזכות ברגע חיים
לתשובה כמבואר במאירי ,וזוכין בכך לחיי נצח שאין
ערך לחשיבותו.

אמנם מחדש שם הבה״ל שאפילו קטן מרוצץ או
שוטה מרוצץ שלעולם לא יתודה ויקיים מצות,
ג״כ דוחין שבת לחיי שעה שלו ,ומוכיח כן מסוף פ״ק
דכתובות בתינוק הנמצא בעיר שרובה עכו״ם שמותר
לו לאכול נבלות ולחלל שבת ומ״מ חייבין להצילו
ולפקח עליו את הגל ,חזינן שבהצלה חייבין אף שלא

תשובות

יורה דעה

הדבר כן אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו
לא חטא מעולם וכו׳ אמרו חכמים מקום שבעלי
תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו
כלומר מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם
מפני שהן כובשים יצרם יותר מהם" ,ולפ״ז יש לתמוה
למה לענין מוכיח או ש״ץ נפסול אותם ,הלוא אדרבה
הם הראויים לכך והקב״ה קרוב להם מאד מאד.
ונראה שלא מפני פחיתות מעלתן פסל אותם
הרמב״ם ח״ו ,אלא אדרבה מפני התועלת,
שאם הבעל תשובה מוכיח אינו מצליח בתוכחתו,
שאינו משמש דוגמא מספקת כיון שטעם טעם חטא
ולא נשאר במצבו אף הם ילמדו מדרכיו ויחטאו
וישובו ,וכשמוכיח על עבירות יכולים לומר לו גם
אתה לא שמרת בעצמך ,ולכן המעולה יותר להביא
ירא ה׳ מנעוריו ,וכן בש״ץ שמוציא הקהל תפקידו
לעורר את העם לתשובה ולמעשים טובים בתפלותיו
המעוררים לתשובה ,והוא אינו זוכה כ״כ מהטעמים
שהבאנו ,אף שכלפי הקב״ה הרי הוא מעולה מאד
(מיהו לשון הגר״א שם צ״ב ,ואולי גם הוא נתכוין
לציבור דוקא).
אמנם כל דברינו לענין לדרוש או להתפלל לכשרי
עם ישראל ,אבל להחזיר בתשובה את פושעי
עם ישראל ,אדרבה הבעלי תשובה הם הראויים לכך
ומחוייבים בכך [כמבואר בשע״ת לרבינו יונה שער א׳
העיקר העשרים] .וזו תקנתם ,שבהם רואים ולוקחים
דוגמא ששערי תשובה פתוחים אפילו למי שהרחיק
מאד וכן בתפלותיו רואים דוגמא שמפושע אפשר
להגיע לדביקות כזאת ואשרי חלקם שמעוררים רבים
לתשובה.

לכן נאה ויאה הדבר כמ״ש ,שאם באים להחזיר
תועים ופושעים החוב מוטל עליהם דוקא ,אבל
למנות דרשן עבור כשרי ישראל מועיל יותר ירא ה׳
מנעוריו ,והאמת שהיום שרוב בית ישראל תועים
בדרכם ,וכשרואים יהודי חוזר משערי טומאה זה גורם
להתפעלות ,ויש לכך השפעה רבה בקרב הכל ,ע״כ
נראה שהיום אף הם ראויים להיות מוכיחים וש״ץ
לכל אחד ומצליחים ב״ה יותר מאדם אחר.
ולפי זה בזמננו כיון שמועיל
מוטל עליהם החובה
ונפלאותיו ,והאמת שכהיום גם
גדולה לבעלי תשובה וצריכים

יותר בבעלי תשובה,
לפרסם מעשי ה׳
בכשרים יש השפעה
לעודדם מאד לפעול

והנהגות

שפט

ולעשות( .ובמק״א ביארתי שבפרשת בהעלותך (י —
ל״א) משה רבינו הפציר ביתרו שלא יעזוב אותם
ואמר לו "והיית לנו לעיניים" .וביאר הגה״ק האדמו״ר
מסאטמאר זצ״ל שיתרו ידע היטב דרכי הערב רב
והיאך ללחום בהם ,ולכן הפצירו בו שיהיה להם
לעינים ,והוא הדין עד היום בעלי תשובה הם המכירים
דרכי הפושעים שלמדו מהעכו״ם ,מהם נדע דרכי
הפושעים ,ונדע היאך ללחום נגדם ונצליח בס״ד.

סימן תסג
שאלה :מלמד תינוקות שמכה הילדים יותר
מדי.
הדבר מפורש בש״ע הגר״ז שמלמד המכה שלא
ברשות הרי זה כמכה אחד משאר ישראל
ומעבירין אותו ,ומפורש בש״ע (ח״מ סי׳ ת״כ)
וברמב״ם (רפ״ה דחובל ומזיק) שהמכה קטן עובר
בל״ת.
וביותר שהמכה קטן עונשו חמור שאינו בר מחילה,
ועובדא ידועה אצל מרן הגאון רבי יעקב
קנייבסקי זצ״ל שדימה שפגע בקטן שלא בצדק ,ולא
היה יכול אז לבקש ממנו מחילה שקטן אינו בר מחילה,
וחיכה עד שיגדל הקטן ובליל הבר מצוה מיהר לבקרו
ולבקש ממנו מחילה ,וצערא דגופא חמיר טובא.

ויש מורים החושבים שהותרה להם הרצועה להכותם
לגמרי אף שלא לצורך חינוך ,וזה איסור חמור
כנ״ל ,וכן אם לפעמים משתמש גם במדת אכזריות או
כעס על הילד ואין בזה ברכה או תועלת לילדים הרי
הוא עובר בכך איסור חמור כמ״ש.
אמנם להורים אסור לומר לילד שהוא צודק והרב
מכה יותר מדי ,שבזה מאבד כבוד רבו ,ולא
יזכה לעולם לכתר תורה ,רק כשהילד יתלונן ישתוק
ויאמר לו שצריך לברר ,ורק אצל הרב מברר היטב
ואם לדעתו הכהו יותר מדי שלא מגיע לו מתרעם
ומבררים הדבר.

וצריך לחפש מחנך הראוי ומבין את דרכי התוה״ק
ולא אחד שהולך ח "ו בדרך הגויים
הפסיכולוגיים שמדמין שנותנים לילד מה שרוצה ובזה
משקיטים אותו ואין לעכבו יותר מדי ,אבל זהו נגד
תורה״ק ,ומאידך יש שמחמירים מאד בהכאות עד
ששונאים את הילד מאד ואינו מסוגל להשפיע כלל

שצ

תשובות

יורה דעה

והנהגות

על הילד ,שצריך לזה יחס של אהבה ,וצריך מלמד
ראוי שיצליח בתפקידו.

הדיוט שהיה במקדש בעבודתו ושמע שמת לו מת
וכו׳ אע״פ שאינו יוצא מן המקדש אינו עובד מפני
שהוא אונן ע״ש ואם יצא חייב מיתה ,וע״ש בכ״מ
הטעם שצריך לישאר שם לדאוג לאחר במקומו
ולעמוד שמה עד שיגמור עבודתו ,הרי שחייב מיתה
אם עוזב עבודה אף שאינו יכול לעבוד ,שחייב למנות
אחר במקומו כמוהו אף שהוא אונן ואינו יכול לעבוד.

סימן תסד

ונראה לפרש בזה מה שמסיים הרמב״ם שם בכהן
גדול שנעשה אונן שיעבוד עבודה שהיה
עוסק בה ,ומשמע שכהן גדול רק גומר ולא שרינן לו
להתחיל כעבודה ע״ש במ״ל ,אבל לדברינו אולי מותר
אף להתחיל ,אלא שבהתחיל חייב לגמור ולא לתת
לאחר מפני שאין כמוהו ,והרמב״ם נתכוין שחייב
לגמור משא״כ להתחיל מותר ואינו חיוב.

ובנידון שלפנינו הילד הגיע הביתה עם חבורות על
גופו וטענת המורה שהילד בידו ומתנהג
כפי הבנתו אינה טענה כלל ,שלכל דבר יש דין תורה
גם בהתנהגות זאת וכמ״ש.

שאלה :לימוד תורה בבין הזמנים.
שמעתי מבחור שבא לחזו״א זצ״ל ליפרד שנוסע
הביתה ל״בין הזמנים" ,ואמר לו רבינו
ה״חזון איש" זצ״ל שבבין הזמנים ודאי צריך לנוח
להחליף כח ולא צריך ללמוד כמו בתוך הזמן ,אבל
לכל הפחות חייב ללמוד כמו בעה״ב ,ושאל הבחור
מה נקרא לימוד כמו בעל הבית ,וציטט לו החזו״א
זצ״ל את דברי הרמב״ם בהלכות ת״ת פ״א הלכה י״ב
שאומר כיצד בעל אומנות ועוסק במלאכתו ג׳ שעות
ביום ובתורה תשע ,ומבואר שבעה״ב ע״פ תורה הוא
שלומד תשע שעות ביום ושלש שעות עובד ,ואמר
החזון איש זצ״ל לבחור שלפ״ז ילמד בבין הזמנים
תשע שעות ,ונבהל ה״חזון איש" זצ״ל כששמע
מהבחור שגם בתוך הזמן מסופק הוא אם לומד תשע
שעות!

ולדעתי מהאי טעמא נשארו האמוראים בבבל ולא
עלו ,אף שאפשר היה לעלות וכמבואר
בש״ס כמה פעמים ,כי רוב בית ישראל היו בבבל ולא
רצו לעזוב עבודתן באמצע.

ומרגלא בפומי דברי הגמרא בברכות (טז ).שדברי
תורה כנחל שמעלה את האדם מטומאה
לטהרה אף דברי תורה כן ,וביארתי לפי דברי הכ״מ
בפ״ו מאבות הטומאה שטמא הטובל כשעולה
מהמקוה נטהר ,אבל לא כשהוא בתוך המים ,והרמז
לתורה הוא כך — רכל זמן שהוא בתוך המים בתורה
לא מורגש טהרתו ,אבל כשלומד ומתנהג כדבעי גם
בעת שיוצא מהמים כמו בבין הזמנים ,אז הוא סימן
שטהור ,וא״ש המשל והדמיון תורה ומקוה אהדדי.

לפיכך אף שמצוה גדולה לעלות ארצה ,מ״מ אתי
עשה דת״ת דרבים ודחי עשה דיחיד לעלות
לא״י ,וראוי לו להמשיך עד שימצא אחר שימלא
מקומו ,ובכיוצא בו אמר הצדיק הירושלמי רבי הירש
מיכל זצ״ל "משורר ששיער חייב מיתה" שאין לשנות
מעבודה לעבודה כשמוכשר וממונה למה שעובד בו,
ולכן אסור לשנות מעבודתו עכשיו שזקוקים לו
לעבודה אחרת בארץ ישראל ,וחייב לישאר בעבודתו
עד שמוצא אחר וכמש״נ.

סימן תסה

סימן תסו

שאלה :רב אחד רוצה לעזוב רבנותו
ולהקדיש חייו לתורה בארץ
ישראל.
נראה פשוט שאסור לו לעזוב עד שמוצא אחר

שאלה :עתונים עם מאמרים שנזכר בהם
דברי תורה אם מותר להכניסם
לבית הכסא.
מצוי מאד בכל העתונים היהודיים בין בכתב

במקומו ,ונראה לדמות דין זה להלכה
מפורשת ברמב״ם פ״ב דביאת מקדש (ה״ו) שכהן

אשורית בין בשאר שפות וכתבים ,שמוזכר

וכמו כן בנידון דידן הרוצה לעזוב את הקהלה בלי
ראש ומנהיג ,ואין לו עבודה במקום אחר רק
רוצה לנסוע לארץ ישראל להקדיש חייו לתורה ,הלוא
הוא מניח עבודתו ויוצא ,ואם אין אחר במקומו הא
חזינן דהחמירה התורה בזה מאד כמ״ש.

איזה דבר תורה בהרבה מאמרים אפילו בתוך הערכה

תשובות

יורה דעה

והנהגות

שט

הלכות מלמדים
סימן רפ
שאלה :להכות תלמידים במקל
בתלמודי תורה לפעמים קורה שהרב מעניש
תלמידים ע״י הכאתם במקל בחזקה ,עד
שלפעמים נשאר בגופו רושם המכה ,או צובטו בידו
להכאיב עד השארת סימנים ,ויש ליזהר בזה מאד,
שלפעמים מכה מתוך כעס וכשמגיע לכלל כעס מגיע
לכלל טעות ,א"כ אינו עושה מלאכתו באמונה ,וגם
עלול לגרום לחילול השם .ונשאלתי דין תורה בזה
מהו.

יסוד הדבר בחז״ל ב״ב כא" .כי מחית לינוקא לא
תמחי אלא בערקתא דמסאנא (פירש רש״י מכה
קלה שלא יוזק ברצועת מנעלים) ומסקינן דקארי
קארי ,ודלא קארי ליהוי צוותא לחבריה" ,פירש רש״י
אינך זקוק לייסרו יותר מדאי ולא לסלקו מלפניך אלא
ישב עם האחרים בצוותא וסופו ליתן לב ,וכן ברבינו
גרשום שם שבשביל רוב הכאות אינו מתפקח אלא אם
כן קרי מנפשיה קרי ואם לא ליהוי צוותא לחבריה
דקרי ,ע״ש.

ובפתחי תשובה ח״מ (תכ״ד) מביא תשובת שבות
יעקב במלמד שחבל בתלמידו במכות ,ראם
נתכוין למצוה פטור ,אבל למיגדר מילתא כשהגזים יש
לחייבו שכר הרופא ע״ש .ולכאורה קשה שבסנהדרין
ע .איתא שבת שבע אם שלמה כפתה אותו לעמוד
ויסרה אותו במלקות ,שראתה בו בהיותו נער שהוא
בעל תאוה ע״ש ברש״י ,ולכאורה הרי המכה לבנו
גדול עובר בלאו (ועיין תנחומא פר׳ שמות דברים
נוראים בזה) ,אלא נראה מכאן יסוד בחינוך ,שאם
הילד רק אינו שומע לרבו או שאינו משתדל להבין לא
יכה אותו במקל ,אבל אם מבין רק רואים שהולך
בדרך רע ח״ו ועלול להשפיע על כל דרכו ,שרואים
שהוא בעל תאוה וכדומה ודבוק בה אזי הותר גם
להכותו ,והיינו שאם התרו אותו ועדיין עומד בסורו
ואין עצה אחרת כה״ג שרי נמי להכותו ,ועיקר דברי
חז״ל שמזהירים לא להכותו היינו במה שנוגע לעצם
הלימוד כשאינו שומע או שאינו חוזר על תלמודו ולא
כשהוא רע או מפריע.

אכן גם באופן שמותר להכותו אין עונשין אלא אם
כן מזהירים קודם לכן ולא שומע ,וכמו בכל
עונשין שבתורה שמענישין רק באזהרה קודם והיינו
שמאיים עליו בעונש חמור כהנ״ל ,ולא מתחיל
במכות ,אלא מענישו באופנים שנהגו בהם המלמדים,
כגון שתחילה מזהירו ומסלקו מן ה״חדר" (באופן
שלא יסתובב ח״ו ברחובות) ונשאר בחוץ לזמן ,או
שמחייבו לפני כולם לכתוב כמה וכמה פעמים
שמעכשיו יהיה טוב וכדו׳ ,ופשוט שצריך לשתף
וליידע את ההורים בכל זה ,ואם כל זה לא יועיל והוא
עדיין רע או מפריע אזי מכהו או מסלקו לגמרי מן
הת״ת ,ואין למהר לסלקו וכמבואר בנמוקי יוסף שם,
שאין לך רשות לסלקו אלא ישב בחבורה עם חבריו
וסוף אפשר שיתן אל לבו .ומ״מ נראה דהיינו דוקא
כשאינו רע או מפריע לאחרים ,אבל ברע יש לנהוג
כהנ״ל להכות לאחר שהוזהר ,ואם גם זה לא יועיל
ונשאר רע או מפריע ומזיק לאחרים מותר לסלקו.
ומ״מ פשוט שאם שומעים אותו מדבר ניבול פה או
מביא דברים פסולין לכיתה יש לסלקו מיד שבזה
מקלקל האחרים כחולה המרבק שאסור להיות
בסביבתו ,אבל בשביל שאינו מקשיב טוב ומבין אין
להתיר הכאה ,אלא רק כשמפריע או רע כמ״ש.

ודע שההורים טועים שמדמין שמסרו את הילד
לת״ת טוב ,ובזה יצאו ידי חובת חינוך הילד,
ח״ו לחשוב כן ,שמלבד מה שהילד נמצא ברשותם
בערב ובשבתות וכדומה ,וזמנים אלו הם מועדים
לפורענות לילד ,הנה גם בת״ת יש לעמוד תמיד בקשר
עם המלמד לשמוע כיצד מתנהג בנם ולעזור לו ,ורק
בזה מקיים חובת חינוך ,כי ה״מלמד" אינו מוטל עליו
בפרט כל תלמיד ,רק כלל הכתה ,וההורים חייבים על
כל בן בפרט לחשוב ולחנכו כפי דרכו .וביארתי
במק״א שחובת האב ללמדו תורה היא מה״ת ,וכ״ש
להכשירו במעשים ומדות שהן גופא תורה ,והאב
אפוטרופוס על בניו ,וכשמועל בתפקידו אזי חטאי
הבן נזקפים לחשבון האב ,שלא חינכו כראוי ,והקב״ה
יזכנו לחנך בנינו כרצונו ית״ש ,וכמש״נ "כי ידעתיו
למען אשר יצוה את ואת ביתו אחריו" ,וזהו יסוד
ושורש היהדות.

שי

תשובות

יורה דעה

ויפה אמר הגאון וצדיק רבי יוסף חיים זוננפלד
זצ״ל ,שחז״ל אמרו כל הקורא ק״ש בלי
תפילין מעיד עדות שקר בעצמו .והיינו טעמא שקורא
המצוה להניח תפילין והוא עצמו אינו מניח ,והוסיף
הגאון הנ״ל כדבר פשוט ,שהוא הדין הקורא ק״ש
שנאמר בו ושננתם לבניך ,ללמדו עד שדברי תורה
מחודדין ,אם אינו מחנכו הרי הוא מעיד עדות שקר
כשקורא ק״ש כל יום ,והוספתי שבתחילת הפרשה
נאמר ואהבת בכל נפשך והיינו במסירות נפש.
וכשנאמר באותה פרשה והיו הדברים האלה על
לבבך ושננתם לבניך היינו נמי כה״ג במסירות נפש
כפשוטו.

סימן רפא
שאלה :מנהל ת״ת הגר בחו״ל ורוצה
לעזוב ולעלות לא "י
נראה דכל זמן שלא דאג לאחר שימלא את מקומו
אסור לו מן הדין לעזוב .וסמך לזה מדברי
הרמב״ם בפ״ב דביאת מקדש (ה״ו) שכהן הדיוט
אסור לו לעזוב המקדש באמצע עבודה ואפילו הוא
אונן שאינו יכול לעבוד בעצמו ,ותמה הראב״ד שם
כיון שאסור לעבוד למה אינו יוצא ,וביאר בכ״מ כיון
שהתחיל לעבוד אינו יכול לעזוב אלא לאחר שנשאר
ורואה כהן אחר במקומו .ונראה בגדר חיובו דכיון
שהוא עובד הציבור אינו רשאי להפסיק אלא כשבטוח
שימשיכו עבודתו כראוי ,ואף כאן שרוצה לעזוב
עבודתו כמנהל ת״ת חרדי ,צריך להבטיח להעמיד
אחר במקומו שימשיך כמוהו .וק״ו הדבר ומה במקדש
שהוא בלאו הכי אינו ראוי עכשיו לעבודה שהוא אונן,
מ״מ אסור לו לצאת עד שמעמיד אחר במקומו ,כאן
שהוא ראוי עדיין לעבוד ,רק שחשקה נפשו לגור
בארץ הקדושה ,ודאי דאין ראוי לעשות כן ,ומה גם
שהמצב הרוחני בת״ת עלול לרדת מטה מטה לאחר
שיעזוב ,ע״כ נראה פשוט שחייב לישאר עד שימצא
אחר במקומו ועכ״ם בדומה לו ,והעונש התם חמור

והנהגות

מאד שחייב מיתה בידי שמים ,וגם כאן ימתין עד
שימצאו אחר ולא יצא באמצע עבודתו ,כך נלע״ד
הדין בת״ת ,ישיבה ,כולל ובית ספר חרדי לבנים או
לבנות ,כשאין אחר במקומו לא יעזוב ושכרו רב על
כך ,ורמז לכך מהאיסור לכהן לעזוב באמצע עבודתו
וכנ״ל ,וגם בנ״ד אם יעזוב המנהל אין מנהל אחר
חרדי בסביבה למלא מקומו.

ונראה שגם לדעת הראב״ד שהאיסור הוא רק בכהן
גדול ,מ״מ חזינן דאף שהוא אונן ומריר
טובא על מות קרובו ולא מוצא סיפוק לנפשו לעבוד,
בכל זאת התורה אסרה עליו באיסור מיתה בידי שמים
להפסיק ,שחששה שזה עלול להפריע לעבודה וחייב
לגמור עבודתו ,ה״ה כאן אף שנמאס לו כאן לא ימהר
לצאת אלא לאחר שיציע מועמד אחר המתאים למלא
מקומו ,ואז יוכל לצאת לדרכו ,ואם הם אינם ממנים
את מי שהציע זהו אשמתם ,והוא את נפשו הציל.
וכן מצינו גדולי ישראל שהשתוקקו מאד לעלות
לא״י ,ואפ״ה נמנעו שחששו שבלעדיהם הציבור
ירד ח״ו ברוחניות ,וזהו זכות גדולה יותר מישיבת
ארץ ישראל ,והקדוש ה״חפץ חיים" זצ״ל השתוקק
מאד לעלות ארצה ,וכבר היה מוכן לו כל צרכיו,
אעפ״כ נמנע מלעלות כשהגאון רבי חיים עוזר זצ״ל
הסביר לו שתהיה ח"ו סכנה לישיבות ,וכן בזכרוני
שהקדוש רבי אלחנן ווסרמן זצ״ל סמוך למלחמה היה
באנגליה ,והציעו לו לא לחזור לפולין ,וענה "קפטן
אינו עוזב את הספינה בדרך ,ובפרט כשרוח סערה
מתקרבת" ונסע במסירות נפש חזרה למקומו.

ובנידון שלפנינו שנמאס לו בחו״ל ,וחשקה נפשו
לעלות לארץ ישראל ,צריך להימנע עד
שימצא אחר במקומו ,ואם יזכה ימצאו או ימציא להם
אחר במקומו ,וה׳ יוליך אותו בדרך הטוב ,ויזכה יחד
עם בית ישראל לעלות ברנה לארצנו הקדושה ,ונזכה
כולנו יחד לביאת המשיח ולגאולה השלמה במהרה
בימינו אמן.

תקמב

תשובות

חושן משפט

סימן תתכה
שאלה :ילד הרים קולות בלילה עד שלא
יכלו שכניו לישון והלך אדם אחד
והכה אותו ילד וגרם חבלה.
במשנה פ״ב דב״ב (כ ):איתא שיש לשכנים טענה
שהרעש מפריע מקול הריחיים ,והנה קול
רעש של ילדים ,אם זה ביום אינו יכול למונעם אלא
רק לבקש מהם שמפריעים מנוחתו ,עיין בשו״ע סי׳
קנ״ו ס"ב שעל רעש שאדם עושה בביתו כגון קול
הפטיש או הריחיים אין יכולים למחות ,ומ״מ בחצר
ומדינא אפשר למחות ,והנה בביתו אף שמדיני ממונות
אין יכולים למחות מ״מ נראה דאינו מדרך המוסר ,וכן
בכל דבר שאינו עוסק בביתו לצורך פרנסה וכדומה,
אבל להכריחם בכח עד שיכה אותם שיש בזה לאו
דבל יוסיף ודאי אסור ,ודע שהאיסור להכות קטנים
חמור טפי דלאו בני מחילה נינהו ,וכן שמעתי בשם
רבינו החזו״א זצ״ל שלצער קטן חמור מלצער גדול
שגדול יכול למחול אבל קטנים לאו בני מחילה נינהו
(ובאמת מסופקני בד״ז ,דלכאורה כל הא דמצינו
דקטנים לאו בני מחילה נינהו היינו לגבי לזכות
מממונם לאחרים ,אבל אם ציער קטן ומבקש מחילה,
כיון שאינו נוגע להבא ,מסתבר דאם הוא בן דעת
אפילו בגיל הפעוטות ,מספיק לזה שאינו מקפיד וכפי
הדעת שנצטער בה כך מוחל עליה ,אמנם שמעתי
מעשה על הגר״י קנייבסקי זצ״ל שחשש שביזה פעם
לקטן בשוגג (מחמת תוכחה) והיה לבו נוקפו והמתין
עד שגדל הקטן ובלילה שנעשה בר מצוה הזדרז
לבקש ממנו מחילה תיכף ,אבל כשהיה קטן לא מועיל
מחילתו כמ״ש).
ונראה שהיה ראוי לו לבקש מאבי הבן למונעו
מעשיית רעש ,ואם לא הצליח ,היה צריך
לבקש רב ורק ברשותו ושליחותו יכול להכותו
בתקיפות ,עיין ח״מ סי׳ שמ״ט שבית דין מכין קטנים
כדי שלא יהיו רגילים בגניבה ,ונראה שב״ד יכולים
לצוות אף להכותו גם כדי לחנכם וללמדם דרך ארץ
בתקנת שכנים המקובל ביניהם ,אבל בלי ב״ד אין
רשאי להכותו ולא שייך בזה "עביד איניש דינא

לנפשיה" עד דעביד חבלה ,והכא אינו ברור שדינו
כמזיק ,ובית דין לא יצוו אלא אחרי התראות חוזרות.
ועוד שמעיקר הדין רעש שאדם עושה בביתו ומפריע
לשכניו ,אין השכנים יכולים לעכב וכמבואר בשו״ע

והנהגות

חו״מ סי׳ קנ״ו ס״ב דכן הכרעת הרמ״א ,ומ״מ תקנת
שכנים המקובל שלא ליתן הילדים להרעיש בשעות
המנוחה ,והוא ממדת המוסר ,ויש לב״ד לכוף
שיתנהגו בשלום וכמנהג המקובל.

ומיהו אם הכה וחבל מרוב כעס לאחר שהילד ציערם
מאד ,לאחר שקיבל לכך רשות מהורים או בית
דין אין אדם נתפס על צערו ,עיין "פתחי תשובה"
(תכ״ד) גבי במלמד שהכה תלמידו שפטור שאינו יכול
להבליג ,וגם כאן מסתבר דפטור אם הכה אותו הכאה
קלה ,אבל אם חבל בו בודאי חייב ועבר על לאו
שבתורה וצריך כפרה.
ועיין "פלא
להכות
לבד ,ובשו״ת
בתקיפות

יועץ" (בערך "הכאה") שאין רשות
קטנים אלא הרב לתלמידו או אב לבנו
מהרשד״ם על מורה שהכה לקטן
ותבעו אותו לדין וקצצו לו קנס.

סימן תתכר
שאלה :אדם ששכר בית ושילם דמי ביטוח
ונשרף הבית אי רשאי לתבוע
מחברת הביטוח את כל דמי הבית
לעצמו.
לכאורה שייך בזה הדין "כיצד הלה עושה סחורה
בפרתו של חבירו" ,אשר לפ״ז המשכיר
יקבל את דמי הבית מחברת הביטוח ,ויחזיר לשוכר
כל מה ששילם לחברת ביטוח כל הזמן ,דידוע שיטת
הרא״ש ,הר״ן ,הרמב״ם והטור דאף שמתה בפני
המשכיר שייך לו ,והרמב״ם מסיים (בפ״א דשכירות)
"וכן כל כיוצא בזה".

והפוסקים דנו בזה ,ויש מורים הלכה למעשה כיון
שהמשלח קיבל הנאה ממעות השליח
חולקין כמו הדין בש״ע ח׳׳מ (קפ״ג סעיף ו׳) שאם
הוסיפו לשליח סחורה שייך לשניהם ע״ש ברמ״א
וסמ״ע ,וה״ה כאן דהמשלח מקבל על ידי מעות
השליח לכן חולקין (חוץ מדמי ביטוח ששילם השוכר
שמקבל בחזרה).
ומאידך נראה שיש גם סברא שכאן שייך
לשוכר ששילם הכל ,ודמי להכניס
בהגרלה שאם יישרף ירויח ואם יישאר יפסיד,
דמי לעושה סחורה בפרתו של חבירו דשאני

הכל
כסף
ולא
הכא

תשובות ופסל

fy•,י תורה
האדם לאדם>:
וענתה סה'

מאת חכמי אשכנז וצרפת
יו״ל עפ״י כ״י בודליאנה
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התשובות והפסקים המתפרסמים כאן לקוחים מכתב־יד הנמצא בספריית בודליאנה
שבאוכספורד ,מס׳  692לפי קטלוג נייבואר (אופנהיים  .)317צילום ממנו נמצא במכון
לתצלומי כתבי־יד העבריים שעל יד בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים
תמס׳ הסרט  .)17285בקודכס זה כרוכים ביחד חיבורים שנתחברו ונכתבו בתקופות
שונות .החלק הראשון (דף  )87—1מכיל חיבורים שנכתבו על ידי מחברים שחיו במאה
הט״ו .החלק השני (דף  )318—88מכיל חיבורים שנעתקו ונכתבו על־ידי סופר חכם בשם
שמואל? בשנות ע״ה—ע״ו לאלף חששי .)1317—1315( 2במקום אחד (דף  )133מנה
הסופר את החיבורים שהכניס לקובץ זה ,והם :א• דייקות «; ב .עיבור; ג .ספר האלקושי;
ד .סדר עולם; ה .נימוקי פרקי !$בות; ו .חיבור של של״ז סימנים ,בהם :תשובות,
פסקים ,בירורי הלכה ואגדה ועוד ? שני החיבורים הראשונים :דייקות ,עיבור וחלקו הגדול
של ספר האלקושי אבדו .בחלק של כה״י שהגיע אלינו ,נמצא :פרק כד־מ מספר
האלקושי; סדר עולם; נמוקי פרקי אבות והחיבור של של״ז סימנים.
החיבורים שנשתמרו בחלק השני של הקודכס ,ידועים היו לחכמי ישראל ,ובחלקם זכו
לתשומת לבם .על הפירוש למס׳ אבות— נימוקי פרקי אבות ,כתב א .ברלינר" .בנוסח
סדר עולם שבכ״י זה השתמש ב .ראטנר <׳ .מן החיבור של של״ז סימנים העתיק מ .לוצקי
קטעים אחדים בשביל ב .מ ,לוין ? והוא הכניס אותם ל׳אוצר הגאונים׳ .כמה מן הקטעים
שנעתקו בשבילו מסר לפרום׳ א .אסף ,וזה הכניס אותם לשרידי ספר המקצועות"
שפרסם.
חיבור זה של של״ז סימנים ,שייך לסוג חיבורים הנקרא בפי חכמי אשכנז וצרפת בשם
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השם שמואל מופיע הרבה פעמים בכה״י בעיטורים ,דבר המראה בדרך כלל בכתבי־יד סימן
לשם הסופר (לעתים על שם המחבר).
בסוף החיבור "סדר עולם" ,כותב המעתיק" :עד עכשיו ...שהן בכלל חמשת אלפים ושבעים
וחמש שנים לפרט״ .בשולי דף  ,125מציין הסופר :עד כאן כתבתי בשנת ע״ה ליצירה.
כנראה ,שהכונה לספר הדייקות לרבנו שמואל (הרשב״ם) ,על חיבור זה ראה א.א.אורבך,
ערוגת הבושם ח״ד (המבוא) ,עט׳  142ואילך.
בין החיבור "נימוקי פרקי אבות" ובין החיבור של של״ז סימנים ,נמצא מכתיבתו של הסופר:
שמואל ,כמה חיבורים קטנים" :ויצבר יוסף כל תיבה כתובה ש וקר׳ סמך" (אולי הכונה
לר׳ יוסי בר קלונימוס הנקדן ,ראה עליו ,ערוגת הבושם זז״ד ,עט׳  ;)121מלון ארמי—עברי
(נשאר רק קטע :אברינגו—ברך) ,בביאור המלים ,משתמש :בלש׳ אשב׳ ,בלשון רומי ,בלע׳.
ועוד ליקוטים.
ראה מאמרו ,לקוטי בתר לקוטי למחזור ויטרי ,עמי  187ואילך.
ראה מבוא לסדר עולם ,שההדיר ,וילנא תרנ״ד ,עט׳  160ואילך.
ראה אוצר הגאונים ,כתובות ,התשובות ,עמ׳  162הערה א; אוצה״ג ,גיטין ,החשו׳ ,סי׳ תסג.
ירושלים תש״ז ,וראה שם הערת המהדיר בסוף סי׳ מט וסי׳ סד.
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"לקוטין"" "אסופות" .בעל הליקוטין שלנו ,הכניס בו :תשובות הגאונים" ,1מספר
המקצועות ,1,תשובות רבי׳ גרשום מאור הגולה ,מם׳ הדינים של ר׳ יהודה הכהן ,מספר
מעשה המכירי ,תשובות רש״י ומספרי דבי רש״י ,מצפנת פענח של הראב״ן ,מספר הישר
של ר״ת״י ,מס׳ יראים של ר׳ אליעזר ממיץ ,מכתבי ר׳ אפרים בר יעקב מבון ,13מסדר
עולם וכתבים אחרים של ר׳ שמחה בר שמואל משפירא ,מספר התרומה של ר׳ ברוך בר
יצחק מגרמיזא ,מס׳ הראבי״ה וקונטרסים של ר׳ אליעזר בר יואל הלוי ,14מתורתו של ר׳
שמשון משאנץ ,מכתבי ר׳ אברהם מטול ,מתורת ר׳ יהודה החסיד ,מכתבי ר׳ שמואל בר
אברהם הלוי— ר׳ בונפנט מוירמיזא ,מתורת ר׳ יעקב בר שלמה מקורשן ,מסמ״ג של ר׳
משה בר יעקב מקוצי ,נימוקי צרפתי ,1מכתבי ר׳ יקר הלוי ,מתורת ר׳ יצחק ממוריט,

תשץ־ית ר׳ מאיר בר ברוך נזרוטנבורג ועוד.
 ; /שחיבורים כגון :ם׳ הישר של ר״ת ,צפנת פענח של הראב״ן ,סדר עולם של
ר׳ שמחה משפירא "י ,ס׳ התרומה ,ס׳ הראבי״ה ,סמ״ג ,היו לפני בעל הליקוטין ,אולם
חלק רב מן החומר שבליקוטים ,אשר כנראה יש ליחסו לר׳ שמשון משאנץ ובית מדרשו "ן*,
ולר׳ שמחה בר שמואל משפירא ובית מדרשו ,הגיע אליו באמצעות תלמידיהם .אשר
לתורת רבי׳ שמחה ,יש לקבוע ,כי מלבד הסדר עולם של ר׳ שמחה ,היו בידיו כתביו של
ר' שמואל בר אברהם מוירמיזא — תלמיד חבר של ר׳ שמחה ,,7שנמסרו לבעל הליקוטים
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לדוגמה ,בס׳ ראבי״ה סוף סי׳ תקצה" :מה שחידש רבינו זקיני מ״כ כתוב בליקוטין" (ראה
אפטוביצר מבוא לס׳ ראביה ,עט׳  )130באו״ז ח״ב סי׳ לח" :מצאתי כתוב בליקוטיי שכתבתי",
או״ז ח״א סי׳ תנח :״נודע לי כי יש לו כתוב בליקוטין . ..ורואה אני כל אלו הליקוטין
וכו"׳ .בדבר ספר אסופות ,ראה א .ז .דזובאס( ,מבוא) ספר האסופות ,לונדון ,ת״ש ,ב .בנדיקט,
ספר בעלי אסופות ,ירושלים ,תש״א ,עט׳  2ואילך .וראה להלן בהמבוא סוף פרק ב.
על כל השמות של מחברים וחיבורים המפורטים כאן ,ראה מפתח אישים וחיבורים.
בכ״י שלנו מופיע :״בספר המקצועות דרבי׳ חננאל״ ,על עניו זה ראה א .אסף שם ,עט׳ .7
במקומות אחדים בכ״י שלנו" :מס״ה שנכתב לפגי ר״ת" .ראה סי׳ ס ,קח ,ריב (מספר הסימנים
לפי מספרם בהמפתח של בעל הליקוטין ,ראה להלן פרק ב ושם תמצא מם׳ המקביל להם
בספר).
בסי׳ מח" :מיסוד רבי׳ אפרים בר יעקב מבונא יליבא" ,נציין ,כי לפגי בעל הליקוטיז היה
4י־*כי רבי׳ אפרים מבונא ,בדף לפני ם׳ הליקוטין ( ,)137רושם אחרי מובאות של ר״ח:
זה העתקתי מפר״ח כתיבת ידו של רבי׳ אפרים מבונא זצ״ל".
™^הסימנים הלקוחים מס׳ ראבי״ה ,חותם בעל הליקוטין בדרך כלל :אבי העזרי .על הפסק

1

של הראבי״ה בענין תוספת כתובה ,אשר לא נמצא בס׳ ראבי״ה ,כותב (סוף סי׳ רצד)" :ע״כ
נמצא בקונטרס של אבי העזרי בכתב יד הר׳ יחיאל בר קלונימוס".
בסי׳ רצ ,בשאר מקומות " :צרפתים".
בריש סי׳ קצג ,סי׳ רלח ,סוף סי׳ רצב" :מס״ע של הש״ר" ,בסימנים פח ,צב :פי' הש״ר
בספרו״ ,בנוגע לחיבורים של רבי׳ שמחה ,ראה א .א• אורבך ,בעלי התוספות ,עט׳ ,344
ערוגת הבושם ח״ד ,עט׳ .165
ראה במבוא סוף פרק ב .וכמפתח אישים וחיבורים.
כמעט כל הסימנים (מלבד סי׳ רעב :סדר חליצה מנימוקי הר״ר שמואל הלוי) השייכים
לר׳ שמואל הלוי ,מיוסדים על תורתו של רבי׳ שמחה ,אותו קורא בשם "מורי" ,סי׳ קלט,
חתום בסוף" :מרבי׳ שמחה ומה״ר שמוא׳ הלוי הנק׳ בונפנט זל״ע" ,על היחס בין ר׳ שמואל
הלוי וביו ר׳ שמחה ,ראה או״ז ,ע״ז סי׳ רעא ,סוף עמ׳  ,71וראה א .י .איגום ,תשובות בעלי
התוספות ,עט׳ .206
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על ידי ר׳ יקר הלוי בנו של ר׳ שמואל הלוי .קשה יותר הוא זהוי המקור שממנו שאב
בעל הליקוטים את תורתו של ר׳ שמשון משאנץ ,כדי לעמוד על מקור זה ,יש תחלה לברר
מיהו החכם המכונה בפיו של בעל הליקוטים — בשם "הרב" "מורי" ׳» ,כנראה שיש
ליחס לו גם חלק ניכר מהסימנים ,אשר בעלותם לא צוינה במפורש .לחמשה מחכמי דורו
מוסיף בעל הליקוטין את התואר מו׳— מורי" :תשובת מו׳ דיר״ר יעקב שיחי׳״ס־׳
" ,22ונר׳
* *18
20
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לי"*
תשובו׳ של מו׳ הר״ר יצחק בר משה מן ויינא" < ,2ומורי הר׳ יקר אמר * *
למו׳ הר״ר מאי׳ בר ברוך" י•" ,2מורי הרב ר׳ יצחק ממורים"  ■2,אמנם נראה שהתואר
״מורי״ משמש כתואר כבוד בעלמא הן לגבי ר׳ יקר ד,לוי והמהר״ם מרוטנבורג  ,2°שהוא
מזכירם פעמים רבות בלי תואר זה ,אותו דבר חל גם בנוגע לבעל אור זרוע ששמו
נזכר פעם אחת בלבד" ,2ובנוגע לר׳ יצחק ממוריט .לעומת זה ישנן הוכחות ,כי "מו׳
הר״ר יעקב שיחי׳ " הוא ר׳ יעקב בר׳ שלמה מקורשן ,היה רבו של בעל חליקוטין ,בסוף
סי׳ ח׳  27אחרי תשובת ר׳ יעקב בר שלמה מקורשן ,מוסיף בעל הליקוטין" :והרוצה
להחמיר יחמיר והמיקל לא הפסיד ...כדפי׳ מורי״ .בסוף סי׳ קפד הוא כותב:
"הורה הרב בשם ר״ת דבזמן הזה אע״פ שיש חרם שלא יעקל שום אדם ספרי חבירו
וכו׳" ,הוראה זו מובאת בתשו׳ מהר״ם בר ברוך ,ד״ק סי׳ קמד" :שמעתי דין מ״ו ה״ר
יעקב בר שלט׳ וכו"׳ .להנחה זו אגו מוצאים אישור גם ממקומות אחרים בהליקוטין.
בסוף סי׳ לו  ,28אחרי דברי ר׳ שמשון משאנץ ,מ,ציין בעל הליקוטין" :שמעיה מפי הרב",
בסי׳ קמו ,אחרי הבאת דעתו של ר׳ אליהו מפריס בענין קשר של תפילין ,29ודעת ר״ת
החולק עליו ,כותב בעל הליקוטין" :ומורי אמר לי בשם רבי׳ שמשון וכו"׳ .ידוע כי ר׳
יעקב בר שלמה מקורשן היה תלמידו של הר״ש משאנץ ,אשר "קיבץ תשובות והוראות
לפניו״  .3°נראה שמרבו זה קבל בעל הליקוטים מתורתו והוראותיו של’ ר׳ שמשון
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בעל הליקוטין היה בידידות עם ר׳ יקר (ראה עליו בהערה  1לסי׳ קנט שבספר) וקבל ממנו:
"ומורי ה״ר יקר א״ל מהא ראיה וכו׳ " (סי׳ כא) לד,פסקים וברורי הלכות של אביו ר׳ שמואל
ר,לוי ,הוסיף ר׳ יקר הערות ובירורים שלו ,אשר בעל הליקוטין קיצרם ,לדוגמה ,בסי' קלז:
״כל זה לשון הר״ר בונפנט וקצת האריך הסופר בנו הר״ר יקר שיח׳ מלשו׳ התשובה...
התשובה ארוכה מאד ונקצרה".
ברובם בסוף הסי׳ :מ״ר = מפי רבי ,מקובץ רבי ,בסוף סי׳ קמג :מ״ר שיחיה ,בסוף סי׳ רפא:
מקובץ ר׳ הישיש שיחיה.
 22סי׳ כא.
 21סי׳ שיט.
סי׳ שיז.
 24סי׳ ריט; שלא.
סי׳ צט.
לדוגמה ,בסי׳ קלז :וקצת האריך הסופר בנו הר״ר יקר .בסי׳ רפב :כך נראה לה״ר מאי׳ בר ברוך.
בר ברוך.
כאן עלי לציין ,כי להלן בהערות לרימפתח של הסימנים שבס׳ הליקוטין ,אני מראה פעמים
מספר על ספר אור זרוע כמקום בו נמצא בירורי הלכה שבסימנים אלו ,אין זאת אומרת,
שבעל הליקוטין לקח אותם מהאו״ז ,שהרי בעל או״ז שאב בירורי הלכה אלו מתורת ר״ש
משאנץ ,ר׳ יהודה שירליאון ואחרים ,כלומר מאותם המקורות ,אשר גס בעל הליקוטין שאב
מהם (הגם מכלי שני) מבלי לנקוב בשמם.
 28שם סי׳ כז ,וראה שם הערה .7
בספר הנדפס סי׳ ד וראה שם בהערות.
השוד ,אשרי ,הל׳ תפילין סי׳ יג.
ראה תשובות מיימוניות ,הל׳ מאכלות אסורות סי׳ יג ,וראה ,בעלי התוספות ,עמ׳ .263

»

מבוא
משאנץ""* .רק שמו של חכם אחד ששמש וקבל מר׳ יעקב בר שלמד .מקורשן ידוע לנו
בשמו והוא ר׳ שמואל מאיזנכא *« ,אליו כותב מהר״ם מרוטנבורג" :אשר כתבת שקבלת
מה״ר יעקב וכו׳" ,תשובה זו של מהר״ם אל ר׳ שמואל מאיזנכא ,נכתבה בנדון ההלכה
עליה דן ר׳ יעקב בר שלמה מקורשן בסי׳ ח שבליקוטין ובה ההוספה הנ״ל של בעל
הליקוטין .נראה איפוא שיש מקום להשערה ,כי בעל הליקוטין שלנו אינו אלא ר׳ שמואל
מאיזנכא,
נגד ההשערה שהסופר שמואל שהעתיק את החיבורים הנמצאים בחלק השני של ד,קודכס
שלנו ,הוא ר׳ שמואל מאיזנכא עומדת לכאורה העובדה שכד",י נכתב על־ידי הסופר
בשנות ע״ה—ע״ו לאלף ד,ששי ( ,)1315—16כלומר כשלושים שנה אחרי מאסרו של
1־,ר״ם מרוטנבורג — בעל התשובה הנ״ל אל ר׳ שמואל מאיזנכא .אולם אחרי העיון
®ברר שאין לפנינו קושי של התאמת התאריכים .מדברי הסיום של בעל הליקוטין לסי׳
שיח" :המקום יביאנו לשיב׳ טוב׳ חוקן" ,יש להבין שהכותב משאלה כזו ,עומד בגיל
שלפני השיבה והזקנה .מהר״ם בר ברוך מתחיל את תשובתו הנ״ל אל ר׳ שמואל מאיזנכא:
"הגדלת הוספת חכמה" ,סגנון של דברי שבח ,בהם פונה זקן אל הצעיר ממנו .’2אם
תשובתו של מהר״ם אל ר׳ שמואל מאיזנכא נכתבה קרוב למאסרו ( ,)1286כשהיה בערך
בן שבעים ” ,ור׳ שמואל היה בגיל ארבעים בערך ,יוצא לנו שבעת שכתב ר׳ שמואל
וערך את ס׳ הליקוטין ,היה קרוב לגיל שבעים ,אם כן אין שום קושי— מבחינת
התאריכים — לזהות את שמואל הסופר ומחבר הליקוטין עם ר׳ שמואל מאיזנכא ,מקבל
התשובה הנ״ל מאת מהר״ם מרוטנבורג .יחד עם זר ,עלי להדגיש ,שהשערתי בדבר בעלותו
של ר׳ שמואל מאיזנכא על ספר הליקוטין שלפנינו אינה קשורה בשאלה אם כתב היד
שלפנינו נכתב על ידי הסופר שמואל בשנות חמשת אלפים ע״ה—ע״ו .בכתבי זאת הסתמכתי
על העובדה שבהרבה מקומות בכד",י ,ישנם עיטורים ונקודות על השם שמואל ,דבר
המקובל לראות בו סימן על שם המחבר או הסופר ,אבל אין בכך משום סימן מובהק,
שהרי יודעים אנו שישנם כתבי יד שהסופרים העתיקו אותם מכתבי יד שלפניהם על סימני
הנקודות והעיטורים שבהם ,ואף עם הקולופונים של המעתיקים הראשונים ,מבלי לרמוז
לשמם הם .הספק אם המעתיק של כה״י שלנו היה אמנם שמואל ,התעורר אצלי גם בקשר
* 0הערות בסימנים אחדים שבס׳ הליקוטין• ,בחתימת :אברהם לעי״ץ ,בדרך כלל מפענחים
 *30עלי לציין ,כי כנראה גם תשובות רבי׳ גרשם מאור הגולה הנמצאות בס׳ הליקוטין נלקחו
מאוצר הכתבים של ר׳ יעקב מקורשן ,ראה סי׳ קסח (בהפירסום) והערה  9שם.
 31כנראה שבסוף ימיו ,גר ר׳ יעקב בר שלמה מקורשן בעיר איזנכא ,ושם שמש לפניו ר׳
שמואל .בהגהות מיימוניות ,הל׳ שחיטה פ״ו אות ט ,נאמר :ביסוד ה״ר מאיזנכא מעשה
בא וכו׳ ,אולם בכתבי יד עתיקים של הגהות מיימונית (כ״י אוכספורד מס׳  ;589כ״י קמברידג׳
מס׳  13.1אד ).יש :ביסוד הר׳ יעקב מאיזנכא בא מעשה לפני ר׳ בקורקבן וכו׳ (וכנראה
"לפגי ר"׳ ,ד,כונה לפני ר״ש משאנץ).
 32זה שמהר״ם כותב אליו" :מורי קרובי הר׳ שמואל" ,הוא רק תואר של כבוד ,אשר מהר״ם
בגודל ענוותנותו רגיל לכתוב ,אפילו לתלמידו שהיה "קנקן חדש" (ראה תשו׳ מהר״ם ד״ק
סי׳ ח) ,בפרט בתשובה זו לר׳ שמואל ,בד .מהר״ם נוזף בו על אשר העיז לא לציית לפסקו:
״הרי הוכחתי בכתבי הראשון ...וא״כ למה התרת" .כנראה לא נחה דעתו של מהר״ם על
שהשמיע דברי כבושין אלו ,עד שכתב דברי פיוסין :ואל תזהיהנו ...לימדתני וכו׳.
 33ראה א .א .אורבך ,בעלי התוספות ,עמי .424 ,407

מבוא

ראשי־תיבות :לעי״ץ = לזכר עולם יהיה צדיק ,ובכן צריכים לקבל ,כי הערות אלו היו
לפני בעל הליקוטין ,והוא הוסיף :לעי״ץ ,או העתיק ראשי תיבות אלו מן המקורות
מהם שאב את סימנים אלו להחיבור ,אולם אהרי בדיקה התברר לי ,כי רק'בשלשה מקומות
בשלשה מקומות אחרים חתום בסופן של
חתום בסופן של הערות :אברהם לעי״ץ
הערות רק  :לעי״ץ 5י• ,ובשנים אחרים חתום  :אברהם ״״ ,אם כן מתעוררת בעיה ,האם אברהם
לעי״ץ אינו המעתיק הראשון של החיבור שלנו ,בפרט ,שבמקום אחד כתוב" :ולי הכותב
נר׳ ...אברהם" .37

>

)

 34בסוף סי׳ קכג; קמב; קנ.
 35בסוף סי׳ נב; עג :רעד.
 37סוף סי׳ הנ״ל.
 36סוף סי׳ רכה; רס.

מבוא

כפי שאנו רואים ממפתח הסימנים ,סידר אותם בעל הליקוטין לפי קבוצות של הלכות,
אמנם לא בסדר קבוע ועקבי ,וזה הוא סדר החלוקה:
א .דיני איסור והיתר ,סי׳ א—סו.
ב .הלכות חמץ ומצה ,סי׳ סז—פא.
ג .הלכות סעודה ,גיעול וטבילת כלים ,סי׳ סב—צג.
ד .הלכות שבת ,יום טוב ותענית ,סי׳ צד—קלה.
ה .הלכות ציצית ,תפילין וכלאים ,סי׳ קלז—קנג.
ו .הלכות משפטים = דיני ממונות ,ריבית ,שבועות ונדרים ,סי׳ קנט—רג.
ז .הלכות אישות כולל נדה ומקוואות ,סי׳ רנא—שיט.
ה .ענייני משומדים ,סי׳ שכ—שכו.
ט .שונות ,סי׳ שכז—שלז.
המחברים אשר אליהם יש לייחס מספר ניכר של הסימנים בהחיבור ,הם:
א .רבי׳ שמחה בר שמואל משפירא ובית מדרשו (ר׳ שמואל הלוי מוירמייזא) שבעים

""?,,זימנים.
ב
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

רבי׳ אליעזר בר יואל תלוי = ראבי״ה ,עשרים וארבעה סימנים.
רבי׳ שמשון משנץ ובית מדרשו (ר׳ יעקב בר שלמה מקורשן) עשרים ושנים סימנים.
רבי׳ יעקב בר מאיר = ר״ו 4עשרים סימנים.
מהר״ם מרוטנבורג ,עשרים סימנים.
תשובות הגאונים ,עשרה סימנים.
ספר מעשה המכירי ,שמונה סימנים.

'S \yljT׳
‘׳אג׳',ז ׳זו'־>/
על החידושים שבספר ,כפי שהוא מתפרסם על ידינו הן בתחום ברור נוסחאות התלמודים,
המדרשים ופירושיהם ,הן בתחום תולדות ההלכה ,על האספקטים ההסטוריים והחברתיים
רמזתי בדרך כלל בהערות .ברצוני להביא כאן רק כמה דוגמאות לתרומתו של החיבור
—•-----------------------בתחומים הנ״ל.
א .ר׳ מאיר הכהן .כותב בהגהות מיימוניות ,הל׳ חובל ומזיק פ״ה אות א :״כתב ראב״ן *
שפוסקים דינו (של המגביה ידו על חבירו) כן לקרותו רשע ופסול לעדות ...עד שישוב
מרשעו ויקבל דין ...וכן פסק רא״ם  1אהא דם׳ האומר • דעני המהפך בחררה ובא אחר
ונטלו ממנו נקרא רשע ,שיש לחזן הכנסת להכריז עליו בבית הכנסת ברבים וכן היה
מורה ובא רבינו מאיר  4משמר׳ .הוראה זו כפי שנמסרה לנו על ידי ר׳ מאיר הכהן קשה
להבינה ,כסי שמשתמע מדבריו ,מטרת הכרזה זו היא כדי "שישוב מרשעו ויקבל דין",
ובכן אם הרא״ם קאי בשיטת ר״ת רבו" :דכל היכא שקרא רשע ב״ד מחייבת אותו להחזיר
1
3
4

ראה להלז בספר סי׳ צג הערר.8 ,

 2ר׳ אליעזר בר שמואל ממיץ בעל היראים.

קידושיו נט ,א.
= מהר״ם מרוסנבורג.

כד
תשובות ופסקים מאת חכמי אשכנז וצרפת חכמי אשכנז וצרפת עמוד מס (22הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

5
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י—
הרמים״« ,אם כן מדוע לנקוט נגד המסרב לציית לפסק ב״ד בענין זה ,רק בהכרזת החזן,
הלא הרבה דרכים יש ביד ב״ד לכפות על בעל הדין לקבל עליו פסקם ,ואם רא״ם לא סבור
כר״ת ,נשאלת השאלה על מה מסתמך הפסק של הכרזת החזן .מתשובת מהר״ם בר ברוך
שבכ״י שלנו• מתבהר לנו יסוד פסקו של הרא״ם ,והשתלשלות העובדות שהגיעו אותו
להוציא הוראה זו .מהר״ם מוסר לנו בתשובה זו" :שמעתי בשם רבי׳ אליעז׳ ממיץ ,פעם
אחת ישב ברין עני המהפך בחררה ובא אחר ונטל ממנו ,ואמי אין דינו מסור בידי ,לא
אמרו חכמים אלא נקרא רשע ,אני מה אעשה לו .וישב עמו בדין אחד מבעלי בתים
שבעירי ,ואט׳ לו ר׳ בזה לא יצאנו ידי חובתינו ,יש לך להכריז בבית הכנסת שמותר
לקרותו רשע עד שיפייסנו ,והודה לו ועשה כן" .מסיפור זה יוצא ברור ,שמבחינת הלכה
קבע ר׳ אליעזר ממיץ ,ש״אין דינו מסור בידי" ,ברם אותו "אחד מבעלי בתים" אשר
ישב אתו בדין ,הגיב נמרצות על אזלת יד ב״ד" :ואני מה אעשה לו" ,בהעמידו את הנדון
על יסוד ההלכה ,שהרי ״לא יצאנו ידי חובתינו״ = חובת ב״ד לד1ן על העניים והחלשיםנגד התקיפים ,ותבע במפגיע מאת האב״ד רא״ם—מגדולי חכמי ישראל בדורו" :יש
לך להכריז בבית הכנסת וכו׳ " .מהר״ם מרוטגבורג מסיים את הסיפור ,בנימה של סיפוק
ושמחה ,על הטוב והישר שנעשה לפני כחמישים שנה ,ביוזמתו של "אחד מבעלי בתים
שבעיר״" :לא זזו משם עד שאותו עשיר החזיר הקרקע לעני שהיה מהסך בה" ,יתר על כן
מהר״ם מצא לנכון לקבוע נוהל זה לדורות ,והשיב לשואלו (בדבר :אחד שהגביה ידו
על חברו) :.״וכן תעשה גם אתה״ ,נוהל זה נתקבל ,כנראה על דעת הקהילות ,בשנת 1497
למעלה משלש מאות שנות אחרי המעשה שאירע במיץ ,קובע קהל רגנשבורג ,בתקנות«
שלה" :המגביה ידו על חברו ...ויש עדים בדבר ,יכריז עליו החזן בתפלת צבור...
ויקרא לו רשע עד שישוב ויבקש כפרה".
ב .לתשומת לב מיוחד ראויות הנוסחאות במובאות של הירושלמי שבספרנו ,בסרט
בהסימגים השייכים לרבנו שמחה בר שמואל משפירא ובית מדרשו .אביא שתי דוגמאות
מהן :א .בסי׳ שכו « ,כותב ר׳ שמואל הלוי מוירמיזא בשם רבו רבי׳ שמהר" :,ובירושלמי
דקידושין 10גר׳ ר׳ חייא בר בא בשר׳ יוחנן מי שחציו עבד וחציו בן חורץ וקידש אשה
אין חוששי׳ לקידושיו ודכוות׳ אין חוששי׳ לגירושיו ,ושמואל א׳ חוששין לגירושיו,
משומד חוששי׳ לקידושיו ולגירושיו ,גוי אין הוששין לא לקידושיו ולא לגירושיו",
דברי שמואל לא מוזכרים בירושלמי קידושין שלפנינו ,אלא בירושלמי פסחים פ״ח סוף
ה״א ,אולם בשום מקום בירושלמי שלפנינו ,אין בהלכה זו ההמשך המובא כאן בכ״י שלנו

 5ראד .חידושי הריטב״א ,קידושין שם ד״ה הא דאמרי׳ ,וראד ,נמוקי יוסף על רי״ף ב״ב פ״ג
 6בם׳ הליקוטין סי׳ קעג ,בפירסום שלפנינו סי׳ צג.
רמז תשמ ב.
 7כנראה שהמדובר בבית דין של בוררים ,ור׳ אליעזר ממיץ ישב בתור אב בית דין כשלישי,
וראה בתשובות שבות יעקב ח״ב סי׳ קמב" :פה ק״ק מיץ נהגו מעולם ומשנים קדמוניות שלא
להושיב דיינים קבועים ,רק דנים על פי זבל״א (=זה בורר לו אחד) וזבל״א והאב״ד הוא
השליש",
 8ראה  ,Gmeiner “Regensburgische Chronik" rv, nודאה מ .פראנק ,קהלות אשכנז ובתי
דיניהן ,תל-אביב ,תרצ״ה ,עמ׳ .53
 10פ״א סוף ה״א.
 9בפירסום שלפנינו סי׳ קעו.

כד.
תשובות ופסקים מאת חכמי אשכנז וצרפת חכמי אשכנז וצרפת עמוד מס (23הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

תשובות ופסקים

אלא באנפאי ,לחזוקי ולזרוזי אתני בהדי דלא אתני בהדיה ,דלא לפרושי כלל ,אלא אי
בעי למיפרש פריש ,ועוד דלא כפליה לתנאיה יי ,דלא תיפרוש ואי פרשת מחייבת
בממונא ,והלך ראובן לישתבע דכולי ממונא טבע ופטור.

סימן צ " א י
ועל היהודי שנתפש ודנוהו למיתה ,והלך יהודי ואמ׳ לכותב לכתוב לקהל שבעירו שהשר
חפץ ליקה ב׳ זקו׳ של זהב ולפוטרו ,ומחמ׳ זה סמכו על דבריו ובאו לידי הפסד זקוק
ב ,כי השר לא אמר דבר זה מעולם ,אלא גלח שלו אמר כן והיהודי נהרג ,ואעפ״כ
הוצרכו לתת זקוק של זהב ,שאלת אם חייב לשלם להם אותו זקוק .נראה דפטור מכמה
טעמים ,כי לא היה להם לידור הזהב ,אלא א״כ ינצל היהודי ,כי אפי׳ יצא מפי השר
הלא פיהם דבר שוא ,אין הין שלהן ולאו שלהן צדק ,ואם כך דיברו ואע״פ־ לא הועילו,
הרי לדידהו קא אנסי להו ,ומה הוא יכול אם השר מעביר עליהם הדרך ,וסשיט׳ דמדיני
אדם פטור ,דלא עדיף מגרמא בנזקין ,דקיימ׳ לן דפטורי ,ואפי׳ בדיני שמים ,קרובני
לומ׳ שהוא פטור שהרי לדבריך ,אינהו דאפסידו אנפשיהו ,והם לא ביחנו דבריהם ,לכן באו
לידי הפסד ,והוא נקי מן התשלומין.

סימן צ " ב
ועל ישר׳ המוכה והלך בזעמו וקבל לגוים ,וגרם להבירו הפסד ,כתבת בשם רבי׳ שמחה
דפטור ,מההי׳ ישר׳ שאנסוהו גוים והראה ממון חבירו דפטור י ,ומה לי אנסוהו גוים
ומה לי זה שליבו אנסו ,איני סבור ששמעת דפטור ,אלא מקנס הקהלות ,אבל מן הממון
חייב לשלם מה שהפסידו ,ואפי׳ דמי בושתו לא ינכו לו ,ודמי שאר ה׳ דברים שאין
גובין אותו בבבל  ,5ואע״ג דאמרינן אי תפס לא מפקינ׳ מיניה ,הלא פר״ת « ,דוק׳ אי
יתפם המזיק עצמו ,כגון השור והכלב והשונרא גופיה דאזקוה ,דאם לא כן הוא יתפוש

 13ראה משגה תורה ,הל׳ אישות פ״ו הי״ד ,ובמגיד משנה שם והגהות מיימוניות שם אות ו.
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תשובות סי׳ קעא—קפג שבקובץ דידן (בפירסום זה סי׳ צא—קא) נכתבו— כנראה ע״י מהר״ם
מרוטנבורג .תחת אחדות מהן חתום :מאיר בן ברוך וישנן בלי החתימה ,אשר תוכנן לא משאיר
ספק בנוגע למחברו (כגון סי׳ קעה) .סימנים קם—קפא זהים עם הסימנים קלד ,שבו ,שנדפסו
בתשו׳ מב״ב ד״פ .,בגלל שינויים קלים שבין הנוסח שבכ״י דידן לבין הדפוס ,לא ראינו
צורך בפירסומם מחדש.
כנראה .שצ״ל :ואעפ״ב לא ובו'.
ראה תשו׳ מב״ב ד״פ סי׳ ש.

3

 2שם פד ,ב.
ב״ק קיז ,א.
שם טז ,ב תום׳ ד״ה ואי תפס ,וראה או״ז ,ב״ק סי׳ צו.
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סימן צב ,צג

כל אשר לו ,ולא מפקיג׳ מיניה ,א״כ יבא לידי תקלה׳ .ואדרב׳ רבי׳ שמואל כתב ,דאם
ראובן הכה שמעון תחלה וחור שמעון והכה גם הוא את ראובן הכאה גדולה יותר ממה
שהכהו ,חייב לשלם העודף בארץ ישראל או בחוץ לארץ ,ע״י קבעו לי זימנא לארעא
דישר׳ ,וע״י כן נתרצה שכנגדו לדון כאן  ,5וראיה מתני׳ בם׳ ,שני אנשים שחבלו זה בזה
— משלמי׳ במותר נזק שלם " .ולא דמי להא דאמ׳ בם׳ בן סורר ז ,נרדף ששיבר כלים
של רודף פטור ,דהת׳ מיירי שרודף אחריו להורגו ,כדמסיים עליה שלא יהא ממונו חביב
עליו מגופו ,ועוד ה״מ בשעה שזה רודפו ,אבל בנדון זה כבר ניצול ממנו ,כשהלך
בפני השופט לכך חייב .ועוד הת׳ איירי דוקא כשבישבירת כלים הוא מציל עצמו ,אבל
בנדון זה ,שבזה אין מציל עצמו חייב .וראייתו מדאצטריך לאפוקי טעמ׳ שלא יהא ממונו
הביב מגופו ,א״כ לא מיירי אלא ברודף שניתן להורגו להציל לנרדף נפשו .ולדבריך
הוה ליה למימ׳ משום דלבו אנסו בשעת כעסו .ולית דין ולית דיין דחייב .אם לא במקום
שב״ד מכים ועונשין שלא מן התורה ,שתיקנו באתרא דלא 8שכיחי מכים ,כדי לעשות
] שיהיה פטור באתרא דנהוג נהוג באתרא דלא
סייג בפני הפריצי׳ שלא ילך [
וששאלת אם אחר שהפסיד המכה ממונו ,חייב ללקות ולתקן עוותו
נהוג לא נהוג.
בדיני ישראל כאשר ישיתו עליו הקהל בדיניהם וכמנהגם .סבר׳ הוא דפטור דמשום רשעה
אחת אתה מחייבו ואי אתה מרחיבו משו׳ שתי רשעיות ,בפירו׳ ריבתה תורה חובל
בחבירו לתשלומין" ,ותרתי לא עבדינן בההוא גברא .מי׳ אם שכנגדו משלם הפסידו
ילקה כמנהג הקהל.

סימן צ"ג
ושכת׳ על המגביה ידו על חבירו נקרא רשע י ,מאי נפק׳ מינ׳ .זו לא שמעתי ,כיוצא
בו שמעתי בשם רבי׳ אליע׳ ממיץ ,פעם אחת ישב בדין ,עני המהפך בחררה ובא אחר
ונטל׳ ממנו ,2ואמ׳ אין דינו מסור בידי ,לא אמרו חכמים אלא נקרא רשע אני מה
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ובתשובה אחרת ,כותב מהר״ם בר ברוך ,בנוגע ה׳ דברים" :נ״ל דישומו דמי חבלתו ה׳
דברים  ...דנהי דאין דנין דיני קנסות והבלות בבבל ,הא אמר בפ״ק דב״ק אי תפס לא
מפקינן מיניה ,אע״פ שפר״ת דאי תפס המזיק עצמו דוקא ,נ״ל שהדברים ק״ו ואפילו ממון
המזיק שהוא בעין בידו נותנין לו רשות לתופס וכו"׳( .מצוטט לפי תשובות מיימוניות,
נזיקין סי׳ טו) ,והשוה שו״ת מב״ב ,ד״פ סי׳ תתקצ״ד ,תשובות בעלי התוספות ,מהדורת איגוס
סי׳ ס״ח ,תשובות מהר״ח א״ז סי' קמב.
כלומר ,לפי רבי׳ שמואל ,דיינין אפילו דיני קנסות ,מפני שהוא מרוצה לדון בבבל ,מללכת
לארץ ישראל ויוצא הוצאות ,השוה או״ז ,ב״ק סוף סי׳ צו וסי׳ צז ,ולפי זה יש לנכות לו
ה׳ דברים.
 7סנהדרין עד ,א.
ב״ק לג ,א.
המילים מטושטשות והקריאה בלתי ברורה ,ויותר מובן היה :באתרא דשכיחי מכים ,והשוה
שו״ת מב״ב ,ד״ס סי׳ תתקצד.
כתובות לב ,ב.
סנהדרין נח ,ב.

2

קידושיו נט ,א.

תשובות ופסקים

אעשה לו? וישב עמו בדין אחד מבעלי בתים שבעיר ,ואט׳ לו ר׳ בזה לא יצאנו ידי
חובתינו ,יש לך להכריז בבית הכנסת שמותר לקרותו רשע עד שיפייסנו ,והודה לו ועשה
כן י .לא זז משם עד שאותו עשיר החזיר הקרקע לעני שהיה מהפך בה ,ורואה אני
שהדברים ק״ו א״כ בממוג׳ ,לא יהא ממונו חביב מגופו• /וכן תעשה גם אתה .אבל מה
שכתבת בשם רבי׳ אב״ן ,רכל היכי דמיקרי רשע פסול לעדות ולשבועה ,וכללא היא ,והרי

ראובן תובע שמעון ומשביעו ,תרויהו מיקרו רשעים ,כדאית׳ ברי׳ פר׳ שבועות הדיינין",
דאתרויהו קרי׳ סורו נא מעל אחלי האנשי׳ הרשעי׳ האלה ולא אשכחן דמיפסיל משו׳
שבועה ,אלא מי שנשבע על שקר ,אחד שבועו׳ שוא ואחד שבוע׳ ממון  /אלא ודאי לא
פסלי׳ ליה ,אלא חיכי דעבר בלאו ,כמו משומד אוכל נבילות להכעיס או משחק בקוביא
ומפריחי יונים ,דרבנ׳ פסלינהו ,ד,יכ׳ דלית להר אומנות אלא היא ,ומלוי בריבית וסוחרי
שביעי׳ ,דבשביל חימוד ממון עושין כן ,ואפי׳ באבק ריבית ובשביעית בזמן הזה פסול,
אבל איסור דלית ביה ממונא ,ולית ביה מלקות ולא כתיב׳ מדאוריתא ,אלא מדרבנן
ואסמכוה ו־בנ׳ אקרא ,כגון המגביה ידו על חבירו ,ועני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה
ממנו ,אין לנו ראיה לפוסלם לעדות ולשבועה .מי׳ שוב מצאתי שר׳ אב״ן כתב כך ,וזה
לשו׳ רבי׳ אב״י העזרי בן בתו ,זקני כתב שפוסקין דינו לקרותו רשע ,ופסול לעדות
ולשבועה ,ושכנגדו נשבע ונוטל ,עד שישוב מרשעו ויקבל דין ,ואפי׳ לא תבעו זה לדיין
אלא אחר עכ׳׳ל ?

סימן צ״ד
וששאלת המכה את הבירו ושוב פייס אותו י ,אם הוא פטור מדיני הקהל .דבר זה אינו
תלוי בראיות ,דהיא גופא שקונסי׳ אותו כל עיקר לא מפגי הדין ,דהא אין דנין דיני קנסות
גזילות וחבלות בבבל ,אלא משום דב״ד מכין ועונשי׳ שלא מן התורה ,2ורשאין בני
העיר להסיע על קיצתן י והכל לפי צורך השעה ולפי מה שהוא אדם ,אם רגיל בכך
יחמירו עליו מה שיתראה לקהל יעשו ,ואשכחן בפ״ק דראש השנה י דאפי׳ דברי׳ שבין
אדם לחבירו צריך את י• המלך ואת הבירו ,שלאחר שיפייס את המלך או׳ לו עלבוני מחול
לך צא ופייס את חבירך.
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על דעתו של ר״ת בענין זה ,ראה ריטב״א ,קידושיו שם ד״ה והא דאמרי ,ובים של שלמה,
קידושין שם ,פ״ג סי׳ ב ,וראה תשו׳ מהרש״ל סי׳ לו ,וראה במבוא שלי לספר זה פרק ג
ובהערות שם• •־= ?
ראה הגהות מיימוניות ,חובל ומזיק פ״ה אות א ,וכנראה שתשובת מהר״ם זו שימשה מקור
לדבריו שם.
 7ראה טור ח״מ סי׳ לד וב״י שם.
 6שבועות לט ,ב.
השוה סנהדרין עד׳ א.
השוה הגהות מיימוניות הנ״ל ,ודברי ראב״ן אלו יותר מפורשות ,תמצא בספר ראב״ן ,מם׳
סנהדרין ,על מימרא דריש לקיש כל המגביה וכו׳ ע״ש .פסקו זה מנמק הראב״ן שם — ,בסכמו
קביעת ההלכה בפלוגתא דאביי ורבא אי בעינן רשע דחמס ,וכותב" :וכיון דקיי״ל כאביי דלא
בעינן רשע דממון ,המגביה ידו על חיבירו ומכה את חבירו נקרא רשע ופסול לעדות" .וראה
א .אפטוביצר ,מבוא לס׳ ראבי״ה ,עט׳  340ואילך ,וראה במבוא לס׳ זה ,לעיל עמ׳.

בעניין החיוב לפייס ,ראה או״ז ב״ק סי׳ שכו—שכט.
 4יז ,ב.
 3ב״ב ח׳ ב.
סנהדרין מז ,א.
צ״ל :צריך לפייס את המלך וכו׳.

ארבע מיתות שרק ו דנ״ח ע״ב
UHlOrV

אשר

על הרג חשק שלמה והרג תט״ש
דצא רמזו חשו׳  mדהרג חוט השגי

לשי זה יש לגמגם עצת על ה׳־ג שרי
מארץ שטוב שם בסי״ג דע״ה עיאוו׳יל
ונמצא צלל העולה הכל הגי חילי דנחיננ׳לנ״ד דראונן
הלז אשר הריס יד להטת כאגרוף רשע לשמעון לא
גןונ עשה ורשע הויופשיל לעדות נו׳ ומודע דיש
חרש רגמ׳יה ע״ז וזה פשוט מפי סופרים ט׳יע״ש וק״ק
7טרח וכתב כל מ״ש דעונר על לאו המנה אח חנרו
וסיים דראונןהלז לא טוב עשה ורשע הוא'ופסוללעד4׳
דהרי׳יד אפייה פסול.
והלא אפי׳לא הנה את מכירו
לעדות ולשבועה אפי׳ מדאוריית׳נדנתי׳וא״נ ע׳ חהו
זה שנתב העולה מנל הגי מילי דנתי׳ לניד דר' הלז
רשע הוי ופסול לעדו׳נו׳ננר׳לפוס הגי חילי דנתיכנא
הוא דפסול לעדות ול&נועה והיינו משוס דקענר על
לאו דאורייתא הא לאו הני לא חפסיל וגס הרב לא
הזכיר שמץ מנהו מדנרי הרכ״י ודישנן סמיטן עלוהי
לנייד והויאחיצתא דאחיא נק״ו לנייד דחריס יד והכס
גאגרוףרשע ויש .לישנ דקושט׳קא׳לפי נ״ד ואה“ןדאפי׳
מגביה ידו ולא הנה אפייה רשע מערי ופסול לעדו׳ואי
<מי י׳יל דס־יל להרב ז״ל דמגניס ידו ע״ח רשע מיקרי
ופסול לרננן דוק א לא כץ נתצהו דא״ו עעבר על
^W׳ 42i4'5«7_nלאו דאורייתא ופסול לעדות מדאורייית׳

וניוד.

יש לישג ועיין נס׳ פני מנין ח״א נדכ״י
"“אי׳ש כדברי הרמנ״ס דנחב דכעינץ לאו
 .י*
עיש מ מעש׳ יע״ש ועייןלהרב כאר חים חיים מתהר׳יח
מוציריז״ל חאנ״ה סי׳י״ג דנ"ח ע״ב מ״ש נעניץזה ונהרג
ורע אגרהס תחיית סי׳י״ב מה שפלפל קצת גוה ואתו"יי
ראיתיו .
ראונןהנה את חכרו ומסיכת זה ני ימה לכנו
מסרו לגוים ועי״ז פור ממון להציל עצמו
}■
אי חייב המוסח לשלם מה שהרעו וגס אי חייב נידוי
עיין ל מירי׳ ס נשפה בחיית סי׳שפ״ח ס״ו וע״« לסרב ש״ך
ולסת כנ"סג סס נמה שהאריך ועיין נמשו׳ כנעי חיי
&*מ סי׳ רל״ד ח״ש נזה ועיין להרג זרע אנרהס נהייג

א□

וזתייח סי׳ י״נ וסי׳ י״ג מה שהא־ריך נדנרי מזר׳ים
ונהרג זכור לאברהם ח״נ חח״מ מעינח מ״ם ",

ז״ל

ראונןהכה אח’הקטן עיין צמרןהחני״נ ז״ל
נחח״ת סי׳ ציו ונהרג עולת שמואל גחח״ת
&י׳ יו׳ל דחייג לשלם קנס לפי נשחו יע״ש ועייןלהר׳
נג״הג נת״מ סי׳ ת״כ הג״הט

אמן א׳

•

להננ"הג גח"מ סי׳ ת״ך הג“סט אות י׳יג
;«ץוין
מ״ש כמנה את תכירו דצריך להתיר לו
1
■
חרס של ענרימות אע״פ שאין החונה מתרצה

מכה

את אשתו עיין למורה באנייה סי׳ דע״ן
ועיין לסי׳זנור לאנרהס ח״נ דשי״ו ע״נ
ונהר׳ פח״א ז״ל ח״א סי׳ ס׳ וע״ש מה טפלפל כחכמה
כסוגיין
למנח אח חנירו ותשו׳למכה את
אשתו עיין להנג״הג ז״ל מיתוקיו
להרמנ״ם נה׳ תשו׳ פייא מה שרמז מט׳ יסוד החשו׳

חשוכה

דשי׳י דייה •

עץ ילא מאדם אחד שהיה רגיל
להטת את תכירו נו׳ נייד תנין
׳ ־.
־גז׳ ליב ינרי רש?י צרינין כיאור למה הוצרךלז׳ שהיה

_ךגיל ■ועיין■להר' פני שלמה גדיצ״ט ע״־ד מה שפירש

גנונתו־ועיץ להר׳ «ו נס,

 n"7חח״מ סי׳ א׳ וג סי׳ נ׳

מבין  -ב [נאבארו ,בכור יצחק בן יעקב] עמוד

קלר

שת ^זר׳מהר״א גאטינייו ז״ל דפי׳ דנרי רש״י נאור*
וי־פ״רך
סי׳ נ' •>ס״ה vג׳ ,HU
« ,».דברי הסתייע ד___
rv-1-n
»»» .ישב
וכרוח׳׳ וע״ז
והכנ״הג דנתנו דאפי׳ יחיד אם הוחזה נערוהעונסיר
אוחו ע״ס ונהר׳ חשע שלמה שנת׳ ע״ד דהוא אתת
ויציב ועיין להר״י ן׳ תיגאש נוזשי׳ הנדפסות נליסוטיי
הרמנ״ן גסי׳ ע*ל דנת׳ לסדא דלעשות ה?ראח
בעינן שיעשה העבירה פעמים אס אין העס פרוצים אר
אס העס פרוצים אפי׳ נפ״א ע״ש והיינו גמ״ם ררא״ב
ז״ל כדעת רש"' והסייע ז״ל ודעיתיה אכל מס שיש
הפרש בניהם הוא דלי"ץן׳מיגאש מא״נרזר דכגיעשג׳
פעמים מקודם רשאין נ״ד להענישו ולפי דגרי 1־^6
בעינן רגיל ורגיל סלעי כה מחה פעמים נא׳ רגיל
ועיין להר׳ עושה שלום נאותרי׳ש נדפ״ה ע׳יד מה
שרמז נזה ות״ש שם משם רפ״יועי* להר׳ אסלת יעאב
^גאזי ז־׳ל נתענה לסוןדקל"וע״ג מי״תע"גועיין מס=ל
נדמייו ע״א

קץ ידא •עיזה שהיה רגיל נוי
rWOlD
וי יל דדינא הוא ט׳ עסיהל עי
להר׳חמרא וחיי מ״ש משם הראשוניס כיה לתרץ דגרי
דש״י ועיין להקשנוק יעקג גסי׳ לל מ*ש למרץ ג״ע
דכמ־י5ך~~־—
לבעלי זרועות־
אלעזר לא ניתנה קרקע
שנאת׳ ואיש זרוע לו הארץ נו' עיין מה
טפירש״י זיל דהכונה דלא ניחלקרקע אלא למי שהוא
געל זרוע יען אס כאין גננים ט'יהיה חוק לעמוד
שגג דן ע"ט וע׳ להר׳ ח״א דהקש׳ דאס כן מאי שיינא
׳מימרא דר״ל נחר הני עונד אדמתו כו׳ומנח זה פי*
לנעלי וטעות היינו זרוע וכה
דלא ניחנה קרקע
לענוד אח האדמה ט׳ והטח׳&יינא שפיר הך דרסא
דעוכד אדמתו נו' ומדנחי׳ עבד אדמתו חסר וי״׳ר
־דרים לה נעבד עפ״ל וסי׳ אשר פי׳ הר׳ז״ל הלא הוא
נתח הרמים ו״ל פי׳ נן נפריטיו ועוד פי׳ פי׳ אחר
וזיל נדס׳ינ ע״ג ויש לפרש דלעיל אמר חילת׳דדרשא
וסשיז׳מפרש פשטיה דקרא ואיש זרוע לו הארץ דאיוג
הוא דאמר הכי לחנייה שאין הדבר תלוי נמע״ט אלא
מת הזרוע ונעלי זטעות להם לנדס ניתנה הארץ ט"
־ע״ש ועיין לסר׳ שליה ז״ל נדט״ועי׳א ונדט"ז ע״ג 5

א״ר

ותמהני

טונא נמ״ש דאיוג הוא דאמר
לחבריה הטן נו׳ואח׳ הממיר לא
נן הוא ונהפוך הוא ד11יפו התימני אתר לאיוב הט
*כמבואר שם נסי׳נ״ג דמענה זאת היא חעגס דאליפז
דקאת׳ ליה לאיוב החפץ לשלי ט תצדק ואס בצע ט
תחם דרטך נו׳ולא רעתך רנה ואץ קץ לעונותיך נו׳
׳ואיש זרוע לו הארץ ונשוא פנים ישב נה ועיש פירש״י
דפי׳ דנונת אליפז נא לה הדברים אינו אלא דמועיתו
־טל פניו והק׳ ליה נחמיהא ואיש זרוע לו האיץ וני
’מחמת שהייתה גדול תירש אח הארץ כלום הוא .ראוי
להתקיים ונשוא פנים ישג נה יאריך נח נו׳ עי׳ש וביז
׳דלא נהרמ״ה ז״ל ואיוג לא קאחר הט ואץנר׳טנא
'הצתונ נמ״ש סרמ״ס כיון דאליפז אחרה לחילחיס
ואס נדחק דנונת סרג ז״ל יסיה דמדקאמר ליה אליפז
הט לאיוג תוכרח דאיוג הכי קאחר הרואה יר׳דהא
'ודאיליח׳וצ״י ועיין להר׳צמח דוד נח"ב דקל"א ע״ד
מיש ע״ד ר&״י
מיד עונדאדמחו ט׳ עיין להרג
הגדול מהרחי׳א ז״ל נס׳פחחעיגים
י •
־נתב נזה לפי דרכו דרך הקדש דאדמס הוא רמז
לשטנה והאדם צריך להיות ענד לה כו׳ ע״ש ונספר
• <ןראימ העין בלמי? ע״ג שנס ופי׳ דרך זה ניחר שא«ן
מיתטלייאומ ־

•אמר״ל

מס  269הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

7'.׳*?*’ה

ארבע מיתות £רק'ו *1מח ע״ב
על חבריה בעונש החגניח ידו ועיין מוס׳ ככודחק׳
אותר דחורג וחצה שניהם שוו בשיעוריהן דמהיכן
נלנ׳יח ע״א ד״ה אתר רב הונא יע״ש ולרב הוגא תיקצץ
אחה לחד הורג ממנה דיו לבא תן הדין להיו׳נגדון
ידו ומ׳״ש רשי׳י נלי׳ה קץ ידא שהיה רגיל עיין לחרב
<זה מכה נמדד דוקא במו בן הורג ומ&׳יה לא חשיב
שני שלמה נדצי׳ט מ״ש גדעת רש״י לתה סוצרך לומר
מנה נחקוסש״ל ועיין להרב יענץו״לגספר ג״ע
דהיה רגיל יע׳״ש ונס׳חמרא ומיי ת״ש .בדברי התום׳
«לי.ךעיו גדכ״א ע״ב מ״ש בדברי מין באורך ובל וה
וילר״א ראוי לקינרו שנאמ׳יאיש זיוע לו האיץ והסוס׳
•נחמו מלבד דגדול נח הדוחה ואין נו נדי שביעה
ז״ל נקעו כר״ל והטעס הוא משוס דר״ל אתר מילח׳
נפשעי־דקר׳ואץ לווו ממנו מה שאץ נן בשאר מיתרי׳
ועול דעלייןקשס מה שהקשינו אמאי
דיש לגו צרחות ולוח׳ דלא מיירי קראי נסכי ועוד
לא מני חחניא ני ע״< נרא׳ נת״ש הרץ
כיון דנל אחד החמיר־על מימרא דליל אס כן נמצא
דנץ שהנה אח ב״ן חבריה ליתיה בהאי נללא וכן
דנולס נאחד מודים לר״ל דגנלל מאחים מגה כיון
ראיתי להר׳ חורה חיים דנ״ב בפי׳יע״ש וכיב הי׳חיא
דגקר׳ חוטא ב״ש רשע וכן לגני השאר ועוד דנמד״ר
דגל אגר תושב אינו חייב נחבלה נעלמ׳יע׳יש וכן הר׳
לקטו נסתיז דרשאדר״ל בפסוק לרשע למה חכה רעיך
מ“הג נס׳חתראוחיינדפ״א ע!ג הניא דברי הרץ
ואס כן איח לן למיתר שפיר להלנה כי־״ל ומשוס הני
־ד דוק׳ נוי בישראל אמרינן דחייב מיתה אבל נ״ן בנץ
* נקעו הפו&קיס נותיה דר"ל יעויין נהרמנ״ס בהלכות
לא אתריגן דמייב מיחה יע׳יש ובת“ש הברת הרץ t׳y
חובל ותייק פ״ה ונעור וש״ע ח״מ פי׳ת׳יך ונשאר סוס׳
^וצר החכמה,דהוסיף בדבריו חיבת ני׳ש יע״ש
ע"עאף דציייל ג״כ קשה מי זה אמר דלרשע דאחר
|אה״ר!12345671
קרא קתי על עין זה אימא דלרשע ר״ל לרשע עחיקא
דלוקא
דהר׳ין
נוחיה
ס״ל
חלת׳
דסרנין
ולעולם דהמריס ידו אינו נקר׳רשע כני עמדו על זה
בנ״ן שהנה אח ישראל גאתי דחייב חיתס
הח״א והרב עלה .דיונה ז“ל!ושאד ספרי דני רב דנל
לא בנין שהכת אח נ׳ין וחתוך חי׳ש משם הרץ ודעי׳
:
:
אחד צמר דרך לעצמו עיין עליהס
חורתן של ראשוניה אחה תחזה דאין מקוה לת״ש הר׳
שמח חיישכש׳מק־ן דחדגריו מס תתבאר דהאי דינא
לפי זה תמהני על הרג נאמן שמואל
ליתיה בנין ני אס מוי נתור «הנא את ישראל אבל
שכת׳נח׳ סי׳ לעד "ל ע״ג על מה שנשאל
גנ״ן שזנה את ישראל פעור יע״ש ובהר׳ לתס יאודה
{גל ראובן שהכה את ועלו נחוךקהל ועדה וס״יז על
גיקי׳יו ע״א ת״ש עי׳ד ותתוךדנרי הראשוני׳שהעחןתי
התיבה כו' האריך הר׳ וכת' וכבר מהר״יוייל ז״ל-כת׳
ליאה בבירור דהאי דינא איתיה אף ננ״ן שהכה את
משס הי־׳יאודה החשיד דהמכה אח חנירו יבקש ממנו
ישראל ול״ס אלא אס איתיה לב ננ׳ין שיזכה את נ״ן•
מחילה ויצקה על אשר הנהו ולא ישוב עוד להגביה
.
וכדנחינג׳
י» עכ״ל
לן
לגבי
דעונשיןמ״ה
דאתרינן
נללא
ידוע מאי דאתור רבנן המגביה ידו
(331
עיין עוד למהר׳יג מורינו ז״ל הובאו
על חכרו אמי״א אץ לו תקנה אלא ,קבורה
•
דבריו בספר חמרא וחייבדק״ה ע״א
שנאמר ואיש זרוע לו האין הרי אפי׳ בהגביס בלא
הכאה דיינינן ליה גדיגא רנה כל שכן החנה תשני
הרמנ״ם ז״ל פסק צה׳מלניס פרק יו׳ל
ואתר
•
רבים ותוך בית הכנסת כו׳ יע״ש
ה׳יח דענו"ס שהנה אח ישראל נז׳אע״ש
התחיל׳ רנה לא ידעתי מאי קאת׳והיי אפי׳ בהגבהה
6 !»/חייכ מיתה אינו נהרג נו׳ ומרן חתה ע״ד ונקש
בלא הכאה דיינינן ליה בדיג׳ רבה נו' תאחר דלא קי״ל
✓•,ת למצוא ראיה לדברי הימניים יע׳יש והח״א והר׳ אהבת
לר״א וכיון דצא קי״ל כוחיה היני יחב' דייניגן •ליה
<גולס שדו ניס נרגא בראיה זו ע״ע ועיין להר׳לחס
׳*
נ דיו א רנה ועשה ק״ו ואס נוגמו דיק"ו הוא חת"ס ר״א
יאודח שם מ״ש לתרץ דברי תין והר׳ ליע נליקועיו
אף ללא קי"לטותיה מכל מקום מציגו דגיול עונשו
ןעיין להר״ןז׳יל נתיית״ש ועיין להרא״ס ז״ל בס׳שמוון
ת"ת ת״ש דייניגן ליה הוא4מגוחגס
ה״ש ובהר׳מהרש״י ונס׳חו״ר למהרא״ב ז״ל ועייןנספר

וקרי

Kשר

ובהאי

והנה

יומרא וחיי דפ״א ע״ג ועייןלהר׳פ״ל נד״א ע׳יד לכת׳
דפשיעא דלן המנה את נ״ן חני־ו אינו חייב מיתה
___________ ___1
---------------------- —1ע״ש
בהאי נללא לאץ שגשיןמן הדין נהר׳
שרי הארץ חח״מסי׳ י״ג תה שהאריך
* י
גוה ובספר וןו״ר מחהרח״ג פ׳ פינחס• ד״ק ע״ב מ״ש
גנלל זה דאין עונשין מן הדין ננ״ן ומ״ש עוד נם׳
אגור׳גאהלך נדס״ע ע״ד ונה׳יה נעל •דיני היס נדרך
*«ער דק׳יץ סע״ד ועיין גס' לימודי ה׳ לימוד ז׳
1ליתוד ט׳ מה שהאריך נבלל זה דאין עונשין מ״ה נץ
לישראל נין לנץ ועיין לקמןבדס״י ח״ש הרב ח"הואה
סיתיחי ע״ל ונהרג זרע אברהם חח״מ סי׳י״ב בתחילת
צוונתווגהר׳קהצחיעקנ חתהר״יע אלגאוי ו’ל נחום׳
דרבנן ד״ו ע״א וע׳נהר׳ח״וח בלע״ו ע״ג ד׳יה גת׳ גזל
נו׳ ונע״דגד״ה אע נו׳

11יין
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לקיש המגביה ידו על חבירו
נו׳ • הנה ארבע סברות
ןאתוץ במגביה ידו על חנירן לי״ל מך" רשע לרבי
^#.קר׳חועי) <7ראה 7וךך־ קר&ע 7נצ א׳ווו&יף

להרג סיי יאיץ ח״א סי׳ י״ג* דפלפל
עיין•
בחכמה העי אחי־ינן הלקוח נמלה'את
י
חנירריע"ש'נחח״מ ואחר זחןראיחיו לא יכולתי להשחש׳
גלנ״ק ואתה תחזה ועיץלהננ״הג נח״ת סי׳ח״ב הג"הט
אוח י״ד עש״ב
להרנ״י נח"ת סי׳ ל״ר ת״ש נתחודשין
< .׳ במגביה ידו על חנירו אע״ס שלא
הכהו אפייה מסול לעדות ודבריו מגומגמים קצת וע«׳
שם להרבננ"חג שס שנתב דפסול לעדות ולשבוע׳יע״ש
ה שרמז .ונהרב ח שק שלתה ובמטה שמעץשתץראי־תי "
להרג יזווח יאיר גס׳ חוט השני נחשו׳ סי׳ ח״י
ע״א וב׳ דעמד בדברי הנ״י והעלה דמגניח ידו ע״ח
אע׳יפ שלא הנהו פסיל לעדות ולשבועה מן החויה
כיון שהקורה קראהו ישעווגם העלה דנשם דגפסולי
דאורייתא אינו נפסל אלא כי אם ע״י עבירה דאית נייה
מעשה אבל הינא דליח ניה מעשה אינו נפסל צמו גן
גענירח׳דרננן ג״נ היגא דעניד מעשה נפסל לא <ן
*
־ 7צא עביד מעשה וק"ו הדברים יע׳יש
ותמהני
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קלב

ארבע מיתות שרק ז רג״חעייג

ליי

אתא ריד נו׳ב״ן שייחד שפחה לעבדו בז׳
עייןלעיל נדג״ז ע״א להונאה סס חיתרא
*
ןז ועיין מש״ש ועיין להרג שדה הארץ
,
יז״א ס׳ וישלח
אחא רב דימי ס׳ נ״ן שייחד הפחה לעבדו
נו׳עייןלהר"ןנחי׳צמנילתיןדהניא מחלוקת
היחנ״ס והר׳יד ויל דל דעת היחניים ונס הריין ז״ל
גגי נח איחנהו בגירושין והייגו אס יערישנס הוא או
סיאכו׳והר״ד ז״ל בחב דקרוג הדבר צומי דנני גח
אץ לו היתר לעולם בגירושין נמ״ש אחר אציף ישראל
נו׳ והרץ דחה ראיה זו ע"ש ומ״ש מוהר״ד כמ״ש אמר
£היישראל נו׳הואמדרש רנותינו נירוש׳פ״ק דקי׳וח״ר
ננ״ר פי״ח סי׳ט׳וע״ם ח״ש חהרש"י ז״ל נאסר רמו
תת ח״ל נפ״ט חה׳חלניס ה"ח ולפי דברי חהר״ל ז״ל
והר״ן ו״ל מפורש יוצא כת״ש אחר אלא' ישראל לא
יחד שהו הקנ״ה על הגירושין אלא על ישראל הנוגס
על הגירושין מחש  f>ltדחר מפיץ גירושין חנ״ן כל
עיקר ותר מפיץ לה מגירושיןבכתב אבל לעול׳שניהם
ומודים דנגיחשין קא משחעי רבנן דני מדרשא וזה
יזויא תיונתיה דה  rמחרש״י ,"1ל שם נד״ה ננל ספר
מצאני דנתב ואין לפרס נמ״ט לא יחול שתי נו׳ הוא
עצחומ״ש ר״י דאין לגוי קידושין נו׳יע״ש שהרי מציגו
רבנן קמאי שפירשו הני
צהרב שדה יאושע נפראא אחא דמי׳
ד״ב דנתב דמ״ט בירושלמי תהו שיהא
* י
<הס גירושין דנגירושץ דידהו יהיו סטורין הנאים
על הגרושות נדידן נו׳וסשיט לה דאין גירושיןמדחני
י״ית בן גוי שנירש ארן אשחו כו׳קורא אני עליהם לא
יוצל נעלה הראשץ אשר שלחה נו׳ ונתב הרב ש״י
משמע אחר סגויגייר דואא ענ״ל

י*י

ועיין

ותאהבי

לפי פירושו בירושלמי איך לא
תמה על הרמנ״ם ז״ל שפסק
להיסף דאיהו ו״צ אאי אס נא עציה לאחר שגירשה
דהפרישה מניחו אי נהרג הבא עליה אי צא ומשורש
יוצא דאיןגירושין והנא עליה נהרג לפי פירושו והר״ס
גתז״ל פסק להיפך דניון דהפרישה מניחו הרי היא
גרושה וסטור נל הבא עליה דחסיב פנויה ואילולי
דנרי סיב ש״י לץ להרמג״ם הירושלמי יעויין נהרג
היפה ז״ל אבל לפי דברי הרב ש"י א״ט איך לא הרגיש
מדברי סרמנ״ט זיל נר׳דנעלס מיניה דמר דניי הרים
נתויל מדלא הזכירם
_

אמל

דש״י

ר״א אחר״ח נ״ן טנא על אשתו שלא
כדרגה נו׳ עיין לאמן נדס״ו מהש״ס
גד’ה והנה אמרינן לעיל נדנ״ח ע״נ

דיה שלא נדרכה כו׳ שמחוך שלא
נהנית נו׳ עיין להי־ב גובי הלנות
ככללי ההיא סימן ץנ״ג מה שתמה כדברי רש״י הללו
ועיין להדב מוהריחיש נחי׳ לאירוסין גלכ״ג מהש״ס
ולהרג פריח נחי׳ליוחא לדע״ז ונהרג באר,מיס חיים
מחוהרי׳יץ הלוי ז״ל נחי׳לאי׳שס ונחרב לימודי ה׳ליחו׳
ן׳ונחרנ מטס אפרים באוגטריס הרב מוהר״א ארליט
ז"ל נפ״ג תה׳אישות ונהרג י?ח אליהו ז״ל בנימוקיו
להרחנ״ס נדל"דיע"גנ ובספרי הקטן פני תבין ח״א
נדאמ״נע״ב
ד״ס מיאינא מידי נו׳עייןלהר׳גאר
uiil״
מיס חיים נדנ"ב לסי׳ קידושין ח״ש
כדברי התוס׳הצלו ובהרג רוח אליהו נחי׳על הרחכ״ם
גדנ"ד ע"ב ונחועפו׳ ראם להרג מחי״א גאטינייו זי׳ל
*נס׳וישצח נדיס וישכב אותה ויעניה ונאונטריס עפר
יע?נ מס ועיין ח׳יש לאמן כדנו׳ו נ סוגי׳ד&לא נדרכה

גוי

שהנה את ישראל חייב מיחהזשנאמר נו׳עייו

להר׳ין'שהניא ים חי שסוגר דל או דואיד
גוי שהגה את ישראל וה״ה גוי שהבה את חנירו דינא
הני הוא נו׳והר׳ין ז״ל לחה דנריו והקשה דא״נ ־צתיז
מנו נכלל ו׳מצוח ספינות דמים והיא הריגה ליחשנו
מנה את חנרו א״ו דזאא הנה ישראל חייג מיתה נמו
שהרגו מרעיה ענ״ל והנא משטח דנייו משמע דמסשס
אס איתא להא אמאי תנו ש״ד ליחשנו מנח ואנא
ידעגא דה״ו הורג דהשח׳נתנה אתרי׳דחייג תיח׳נ״ש
הורג וחדלא חנו נכלל ז׳חצוון מנה מונרח אתה לזמר
דדואה תנה אח ישיאל תייג ולא מנה את גוי חנירו •

ולכאורה

יקשה דמאי קושיא אם לא היהי
דונה בהדי ז׳ מצות הריגה והים
מונה מנה הייתי אותר לצטור תשים דאי״ל איןעונשץ
מן הדין לזה הוצרכו לתנותבהדי ז׳מצות הריגה וא׳יע
מא• או׳אגל אי אש׳הא אש׳ליחשנו בהדי ז׳מצוון וליהוו
המניא דנשלמ׳אי אמרי׳דגוי שהנה אח ישראל דואא
חייג ולא את חנרו צ״א אמאי לא מנו הא בהדי תניינא
ל5י׳מ ונחו שמר ע;;דו ע״ו התכרשיס עיין להר׳חאוס
לעניס ובספ׳חמר׳וחייב ת״ש היג המגיה זיל שם גד׳יף
ע"ג ונשאר ספרי דני רג ע״ע אנל למאי דרצו לומר
ד דיין זה איתיה ג״נ כגוי שהנה אח גוי חנייו ק׳אמאיי
לא מנו בהדי תגיינ׳דזית וצהר״ן ים לחרץדס״ל דהאי
נלל׳דאין עונשין חן הדין לא נאתר ש1א לגני ישר|
דוח׳אנל גני נץ עונשין חן הדין נחו שכן נהג ניב
תנא נס׳פ״ל נדרך דוד דנ"ג ע״ד נדרך אפשר ועיין
צהרב לימודי ה׳ד״ט חס שחמה ע״ל ועיין צהר׳עושס
שלום ד"ז ע"ג מ"ש ע״ז ועיץלהר׳חמר׳וחיי בד״פ ע״א
ונהרנ המגיה סס דנחב נדעח הראיש דצנ״ן-עונסין
מן הלין ונ״ב בשיירי נלהג נכללי הקראות וי"ו יע״ש
א״נ לקית להר״ןדטשיר קא מאשי ליחשג מנה אח חנרו
ואנא ידענ׳דהקורג אח חנירו חייב אף כלא הכהו
והרגו נלא הנאה חייב חיחס אייו חחנה
יש ליישב בדברי הר״ןאנל לעיקר ראו׳
נ"ל לתרץ ולו׳ דל״ק קושיית הרץ להגי
“אשלי רנרני דאאמר דגוי בנוי ג״נ חייב ולאו דואאישראל והוא דהטעס דלא נאט מנה נחאוס ש״ד הוא
משוסדנשחנה דינודחנה מש״ד דנש*ל אס הרג
כשוגג באופן שחשג דהיה מותר להרוג וכיוצא לזה
חייג נח״ם הימני׳ס ז׳׳צ נפ״י מה׳מלנייה״נ אנל נהנה׳
את חנירו אס הנהו בשוגג פטור דאפי׳לישראל אחרינן
אס הנהו בשוגג פטור רחיסגי לן דחייב במויד אבל
גהנאה בשוגג סשיט׳דפטור ולתן'ש הרג ח״א נסוגיין
לדחות ראיית מרן הכי׳מ ז״ל ואס נן כשהכהו אח גוי*
מכירו בשוגג ודאי דפטור לאעיקר׳ חמי אחה לחד
מגוי שהכה את ישראל ונשם דהאש פשיט׳ להו דלאז
כנל גוונא איירי אלא נמזיד נחו נן .בגוי שהנה את
חני׳ו ואם נן אם היה מנינן נתאוס ש"ד לג״ן שהנה•
את נץ הייתי משוה הנאה לש" ד והייתי אותר דנש״ר.
נעיין ג״< מזיד גמור אנל אס היה בשוגג היה פטור,
ומש״ה לא תנו הנאה בתאום שיד ודוחק לומר דנב*
גוי ונץ איןחילוא נין הריגה להנאה ואידי ואידי חד
שיעזרא נינהו ואין חילוק ניניהם דוה אינו דאם נן
לא היה לגו לוחי דמי שהנה אח ישראל דחייב איחה
דוק׳נחזיד הוא* דחייב מיתה ולא נשוגג ואמאי לא
ניח׳ דאפי׳ בשוגג חייב חיחה נחו שהנה את חברו
עייץ לעיל בדנ״ו ע״ב דאמרו חגרע־ג־רעכו׳ א״וצ״ל
דגנייהכאה אינו חייב אלא אס הנהו יחזיד דואא ולא
נקוגג •וא׳*נ לא חשיב מנה נחאוסשייל דאייה הייתן
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v

אוצרהחכמההלכות

חובל ומזיק

קמכן

מקל וחומר ז .א .ק״ו גמור וז״ל" :נראה לי כי הקדמת הרב

אמתית ונכונה בו׳ גם מה שאמר כי אזהרת מכה אביו ואמו
למדוה ממכה כל אדם וכובתו נראה שהיה לומר שלא נלמד בק״ו
רק שהוא בכלל מכה כל אדם שאותו דוקא למד בק״ו ,זה אינה
שהרי ע״כ מאחר שנעשה הק״ו להכות כל אדם׳ א״כ גם אביו
ואמו בכלל הק״ו כו׳" עי״ש.

ז) אבל דברי הרמב״ם ברור מיללו כמו שהסברתי אני

שזוהי כונת הכתוב וז״ל הרמב״ם בפ״ד מה׳ ממרים ה׳ ח:

"אזהרה של מכה אביו מנין עונש שמענו אזהרה לא שמענו,
הואיל והוא מוזהר שלא להכות אדם מישראל הרי אביו ואמו

בכלל" (הכס״מ מביא המקור לד׳ הבבלי בסנהדרין פה) וא״ב
מפורש יוצא שכונת הק״ו הוא שאביו ואמו הם בכלל כל אדם,
וה״ה פירוש ק״ו שכונת הכתוב לא יוסיף הוא שלא להכות את
|אתע!ז
הצדיק.
1123 456 7
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קמח

קונץ על יד

ג) צלשון המכילתא מובא גם בירושלמי סנהדרין בפרק
הנחנקין ה׳ א (וכעין זה בפרק ד מיתות ה׳ ח) ובבבלי
סנהדרין פה• .

ד) הרמב״ם בסה״מ שורש יד מביא( :בהמשך למה שהבאתי
לעיל באות א) ",,.כמו שזכרו באזהרת מקלל אביו ואמו ומכה

אביו ואמו אשר לא נתבארו בכתוב כלל שלא אמר לא תכה
אביך אך חייב המיתה למי שהכת או קלל אז ידענו שהם מצות
לא תעשה והוצאנו להם ולכיוצא בהם האזהרה ממקומות אחרים
בדרך היקש תה אינו סותר אמרם אין מזהירין מן הדין כו׳
שאנחנו לא נאמר אין מזהירין מן הדין אלא כדי שנאסור מה
שלא נתבאר איסור כלל בצד היקש ,אמנם כשנמצא העונש
בביאור התורה לעושה זה המעשה נדע בהכרח שהוא מעשה
אסור מוזהר ממנו ,ואמנם נוציא בהיקש האזהרה בשביל שיתחזק
לנו שרש אמרם לא ענש הכתוב אלא אם כן הזהיר כו׳" יעוי״ש.
גם בזה אין להסיק מסקנא בכונת הרמב״ם אם כונת
האזהרה מן הדין היא למוד של ק״ו או הכנסת כונה בכתוב.
ה) הומב״ן בשורש ב מביא את ד׳ הרמב״ם הנ״ל בשורש
יד ,ומעיר על זה כדלהלן" :וזהו כלו טענת ופשרה משובשת כו׳
ואפילו היה העונש מבואר ומפורש לא יוציאו לו אזהרה מן הדין
רצוני לומר ק״ו בשום פגים בו׳" יעוי״ש ,וכנראה הבין הרמב״ן
שכונת הרמב״ם היא ק״ו גמור ,אלא שהוא (הרמב״ן) מביא
סברת עצמו" :וכן אזהרת המכה אותה (כלומר מכה אביו וא«ו>
למדה ממכה כל אדם כו" /דעת הרמב״ן שזוהי מטעם הקש —
לא מצד ק״ו ולגבי היקש הוא אומר שם"... :אבל על ההיקש
מזהירין ועונשים ואע״פ שלא יהיה העונש מפורש כלל כמו
שביארנו למעלה ממאמרם וכי תימא אין עונשין מן הדין היקשא

הוא"
 )1המגילת אסתר בשורש ב הנ״ל רוצה לסתור את דבלי
הרמב״ן ורוצה לומר שצדק הרמב״ם ובאמת מזהירין בכגון זה

הלכות זזוכל ומזיק

קמז

הדברים שכונת הכתוב הוא כך׳ ז .א .שפירוש לא יוסיף הוא שלא
הצדיק ונבוא בזה על הסדר ":
להכות את
r
;אוצר החכמה,

א) הרמב״ם בסה״מ בשורש יד מביא"". :ולפעמים לא יבאר
האזהרה בכתוב בלאו גמור׳ אבל יזכור העונש לבי״ד ויניח
האזהרה ,אבל העיקר אצלנו לא ענש הכתוב אא״כ הזהיר ואי
אפשר מבלתי האזהרה לכל מי שחייב לו עונש ,ולזה יאמר
בכל מקום עונש שמענו אזהרה מנין כר ,וכשלא תהיה האזהרה
בכתוב ילמדוה מסברה מן הסברות התלמודיות כר יעוי״ש,
וא״כ מדברי השורש הנ״ז ,אין לברר מהי כונת ק^ו ,וי״ל

שבאמת הק״ו דמביא הרמב״ם הוא אחת מן הילפותות של הי״ג
מדות.
ב) המכילתא בפ׳ משפטים עה״כ ומכה אביו ואמו מות
יומת מביא" :עונש שמענו אזהרה לא שמענו ת״ל ארבעים יכנו
לא יוסיף והרי דברים ק״ו ומה מי שהוא מצווה להכות הרי הוא

מוזהר שלא להכות מי שהוא מצווה שלא להכות דידהוא שיהא
מוזהר שלא להכות" ,רואים אנו בעליל שדברי הרמב״ם בה׳
חובל ומזיק ובה׳ סנהדרין שהזכרנו הם הם ממש דברי המכילתא
וזהו המקור ,ולפלא שהכ״מ לא הביא מקור זה להלכה זו בשני
המקומות הנז׳ :אמנם ,הרמב״ם בעצמו בסה״מ בהאזהרות ל״ת
שיט — שלא להכות אב ואם — ,מביא מפורש אותה המכילתא?
דגם בכונת המכילתא יש פנים לכאן ולכאן בכונת הק״ו ,אם כי
בודאי ובודאי יש מקום לומר שפירוש הק״ו הוא דכך הוא
בונת הכתוב כפי שהסברתי ,ומטין הדברים כן מלשון הרמב״ם
במצוה תש" :ומזאת אזהרה הוא אזהרה מהכות כל אש מישראל,
אם החוטא אנו מוזהרין שלא להכותו שאר אדם לא כ״ש"
בלומר ,שכונת הכתוב הוא כך ,ויעוין בתום׳ פסחים מא א
ד״ה —׳ איכא בינייהו צלי קדר — "".וי״ל דהאי קל וחומר אינו

אלא מגלה דבשול דקרא איירי אף בשאר משקיף ,ויעוין תו׳
חולין קלז א .ד״ה — אתיא גיזה גיזה— .
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•קמו

קובץ על יו
«יצו התנסה:

הלכות חובל ומזיק

טז> פ״ה ה׳ א" :אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין
:בחברו ,ולא החובל בלבד ,אלא כל המכה אדם כשר
מישראל בין קטן ובין גדול ,בין איש ובין אשה הר״ז
עובר בל״ת ,שנאמר• לא יוסיף להכותו ,אם הזהירה
תורה מלהוסיף בהכאת החוטא קל וחומר למכה את
הצדיק".
יאוז״יז ]12345*7

F

הלכה זו נשנית עוד פעם כמעט באותו הנוסח בפט״ז מה׳

׳סנהדרין ה׳ יב" :מת תחת ידו פטור ,ואם הוסיף רצועה אחת
ת5ל האומד ומת הרי החזן גולה ואם לא מת הרי החזן עבר על

מצות ל״ת שנאמר לא יוסיף ,והוא הדין לכל מכה את חברו
שהוא בל״ת ,ומה אם זה שנתנה תורה להכותו צוה הכתוב שלא
להכותו יותר על רשעו קל וחומר לשאר כל האדם" (וכן כ׳
הטור והמחבר בש״ע חו״מ סי׳ תב ה׳ א יעויש״ה) ויעוין בב״ח
שם דק״ל טובא בהבנת הרמב״ם שב' שמכה את חברו לוקה
משום קל וחומד יעוי״ש; אבל פשטות הדברים נראה שאין כונת

הרמב״ם שהעונש הוא מצד ק״ו (או האסור כד׳ הב״ח שם)
כי לפי״ז הלא קיי״ל שאין עונשין מן הדין ,אלא הכונה היא שאם
אגו אומרים שכונת — לא יוסיף — הוא שלא להכות יותר
מהראוי להחוטא שנתנה תורה רשות להכותו ,ק״ו שכונת לא
יוסיף הכתוב בתורה הוא שלא להכות את הצדיק (ויעוין בספר
"עצי הלבנון" ,להגרי״ל צירלסון ז״ל חאו״ח סי׳ כב שמביא שם את
הדקדוק שאין מזהירין מן הדין).
והנה עדית הדבר צריך בירור אם הפירוש ברמב״ם הוא
שאנו למדין זה באמת מצד ק״ו או הבונה כפי שהזכרתי שק״ו
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העושים דיו לעצמם
["גמילת החוק פיתם" לאור יפותה המלגה]
פאת
הרב אברהם שרפן
א

בתקופה האחרונה היו מקרים בהם יחידים או קבוצות פעלו באופו עצמאי בכה
הזרוע לשם ישומם והשלמתם של חוק וסדר בתחומים שונים הן בתהום המצותי מוסרי
והן בתהום המדיני בטחוני .בתחום הבטחוני מדיני היו יהירים או קבוצות שפגעו בתושבים
ערבים וברכושם המתגוררים בחבלי יהודה ושומרון ,וזאת במטרה להחזיר את בטחונם
של התושבים היהודיים בתחבורה ובדרכים המובילות לישובים וכן פגעו במתפרעים
ערביימ^שגוחגים באלימות פיזית של זריקת אבנים ובקבוקי תבערה וגרימת נזק לרכוש
יהודי .בתחום המצותי מוסרי יחידים או קבוצות הניחו חומרי חבלה ,בחנויות שמכרו
עתונים הלוגיים המלאים מינות ופריצות והשפעתם ופגיעתם ,רעה וקשה בעקרונות
תורת ישראל ומצותיה ובמוסר היהודי ,וזאת במטרה להפסקת מכירת עתונים אלה.
ארועים אלו העלו בקורת צבורית נוקבת על אותם שנוטלים את החוק לידיהם.
מציאות שפוגעת בסדרי חוק וסדר צבודיים ומעודדת מצב של אנרכי׳ של איש הישר
׳איצר
בעיניו יעשה .השקפת התרבות המערבית וראיית המשפט הכללי במדינות דמוקרטיות
בעולם ,שהתפקיד לישומם ואכיפתם של חוק וסדר מסורים ביד המופקדים על החזק והם
השופטים השוטרים שמתמנים ע״י הצבור והמדינה ואין ליחיד כל אחריות וכל זכות
לכפות על זולתו שמירת החוק והסדר.

ב
ראשית נקבע באופן עקרוני את השקפת משפטי התורה לאחריותו של היחיד
לישומם ואכיפתם של חוק ,משפט וסדר .בעניו חובת פריעת חוב ע״י הלוה .איתא בגם׳
כתובות רף פו ,ע״א "אמר לא ניחא לי דאיעביד מצוה מאי ,א״ל תנינא במה דברים
אמורים במצות לא תעשה אבל במצות עשה כגון שאומרין לו עשה סוכה ואינו עושה לולב
ואינו עושה מכין אותו עד שתצא נפשו" הרי שצותה חורה לכסות על קיום מצותיה
וחוקותיה אף ע״י מלקות עד שתצא נפשו.
נצבת בפנינו השאלה ,ביד מי מסרה תורה הכה והסמכות לכסות על ישום מצותיה
כולל שמוש בכח הזרוע .ביחס לכפיה על קיום מצות עשה כתב הקצות החושן שו״ע
חו״מ סימן ג׳ ס״ק א׳ דכה מכפיה מסור דוקא לבי״ד מומחין משום אשר תשים לפניהם
אלו כלי הדיינים ,וכן דרש את האמור סנט׳ כתובות הנ״ל שהדבר מסור ביד בי״ד
מומתין בלבד ובודאי שליחיד אין כח כסיה .לעומתו בעל נתיבות המשפט שם ,חולק על
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תורה שבעל*פח

הקצות וסובר דכפיה לקיום מצות התורה מסורה לכל אדם וכל אדם מצות למפריש
הבירו מאסור אפי׳ מי שאינו בכלל בי״ד ,והוכיח דבריו מדברי הגם׳ בב״ק דף כה ע״א
בדין עבד נרצע שכלו ימיו ויצא להרות שאסור בשפחה כנענית דרבו יכול להכותו ע״ם
להפרישו מאיסור זה ,הרי שכח הכפיה מסור גם ביד יחיד ול״צ בי״ד מומחיו .ואמנם בעל
הקצות בספרו משובב נתיבות סי׳ ג׳ ס״ק א׳ מסכים שבהפרשה ממצות לא תעשה
כדוגמת האמור בעבד נרצע וכן ,פי שרואה חבירו״לבוש שעטנז יכול להפשיטו מעליו
אפי׳ בשוק דבזה היחיד יכול להפעיל כה ולכפות ע״מ למנוע מחבירו לעבור על אסור
ל״ת וזה בהכאה בעלמא וכל שחדש הקצות שביהם לכפיה לקיום מצוות עשה שמכין עד
כדי שתצא נפשו יש צורך דוקא בבי״ד מומחיו .אמנם הוסיף הקצות שיש מצות ל״ת
מיוחדות שבהם מצינו כפי׳ אפי׳ עד שתצא נפשו וזה בעבירות מיוחדות כגון רודף נערה
המאורסה או במקום שקנאין פוגעין בו אמל כללית בשאר ל״ת הכפי׳ בכה מוגבלת.
הרי שביחס למצות ל״ת מסכימים הקצות והנתיבות דיש ביד היחיד להשתמש
בכת והחתם סופר בתשובותיו חלק חו״מ תשובה קע״ז ס״ק ג׳ ,חולק על הקצות
ביחס ליכולת הכפיה של היחיד לקיום מצות עשה וסובר שבאופן עקרוני כל יחיד ויחיד
מצוה לישום ואכיסות מצות התורה בין מצות עשה בין מצות ל״ת וז״ל שם "...ומ״מ
אמת נכון שאין בין בי״ד ובין כל שום איש מישראל ,שיכול למחות ולפגוע בעוברי עבירה
ולא כלום ואפי׳ תלמיד בפני רבו לא מקרי אפקרותא לפגוע בהם ולהכות באגרוף רשע עד
שתצא נפשו ,ובי״ד שהזכירו בכל מקום לישנא בעלמא הוא ואורחא דמילתא שיש כה
בידם ...ונחזור להנ״ל דדבר זה מוטל על כל ישראל ובי״ד שליחותיהו דכל ישראל
עבדי שנתמנו שלוהא דישראל ועי״ז נפטרו כל אחד ואחד מלהשגיח כי העמידו גברי
רבדבי בחרקיהו."...

החת״ם קובע ג״כ שעקרונית מדין דכל ישראל ערבין זל״ז רשאי ואף מצוה כל
יחיד ויחיד לישם ואף לאכוף קיומם של פצוח.

לפי״ז מתעוררת השאלה מדוע בכל מקום בדברי חז״ל כאשר עוסקים בישומם
ואכיפתם של מצות בין מצות עשה בין מצות ל״ת העוסקים בפועל בזה הם בי״ד או
גורמים אחרים שמוטל עליהם אחריות וחובה ולא מצינו שנמסר הדבר בידי יחידים סתם" .

בסוגיות הגמ׳ בענין כפיה למצות בכתובות דף פ״ו ע״א וחולין ק״י ע״ב נאמר
מפורש שהעוסקים בכפיה הם בי״ד .בכתובות בענין מלקות שבי״ד מעניש על
ל״ת אומרת הברייתא בד״א במצות ל״ת אבל במ״ע מכין אותו עד שתצא נפשו
משמע ברור שמדובר בבי״ד וכן בחולין שם נאמר מפורש מ״ע שמתן שכרה בצדה אין
בי״ד של מטה מצווים עליה הרי שבי״ד הם שמצווים לאכיפת המצות.
והוסיף הר״ן בחדושיו לחולין קל״ב ד״ה בד״א במצות ל״ח שהכפיה שנעשית
ע״י בי״ד אמורה בין במצות עשה ובין במצות ל״ת ובלשונו שם .,אבל אם היה בפסח
והיה אוכל חמץ מלקינן ליה ולא רצה לעמוד מלאכול חמץ אע״ג דמצות ל״ת היא
מחינו ליה תו עד שיאמר רוצה אני או עד שתצא נפשו" .יעוין ברע״א בדרוש וחרוש
כתובות פ״ו שהתקשה אם כך להבין את דברי הגם׳ ,אף שלדעתו ג״כ הכפית למצות
קיימת גם בל״ח וכן כתב המנחת חנוך מ״ע ח והוכיח בהרחבה שגם במצות ל״ת קיימת
חובת כפי׳ על בי״ד.
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הרב אברהם שדמן :העושים דיו לעצמם
סג
וכן בדברי הגט׳ קטן אוכל בבלות בי״ד מצוין להפרישו נאמר ב״ד אע״פ שבאופן
עקרוני כל יחיד מצווה בכך .וכן במצות מילה כאשר אין האב מל את בנו באמר שבי״ד
מצווים למולו אף שלא מצינו חובה מיוחדת שחייבה תורה את בי״ד לקיים את מצות
המילה בבן .הירושלמי מם׳ סוטה פ״ז ה״ד על הפסוק ארור אשר לא יקים את דברי
התורה הזאת (דברים כ״ז כ״ו) שאל "וכי יש תורה נופלת ...ר׳ שמעון בן חלפתא אומר
זה הבית שלמטן וגרס הרמב״ו עה״ת שם זה בית דין של מטן דא״ר יהודה ורב הובא בשם
שמואל^דבר זה קרע יאשיהו במלכים כ״ב י״א ואמר עלי להקים" אף שדבר התורה
ארור אשד לא יקים נאמר לכל אחד מישראל ולא דוקא על בי״ד של מלך ובכ״ז
הירושלמי רואה את המיישמים את קיומה של תורה הם בי״ד או המלך הממונה .וכן
מצינו בדברי ראשונים רבים שקשרו את עבין אכיפתם וישומם של מצות לבי״ד הדמב״ם
בהלכות מתנות עניים פ״ז ,ה״י כתב מי שאינו רוצה ליתן צדקה או שיתן מעט מן הראוי
לו בי״ד כופין אותו ומכין אותו מכת מרדות עד שיתן מה שאמדוהו ליתן ...וכן בהל׳
עבדים פ״ב ה״ז ,ועוד.
בחום׳ סנהדרין דף ב ע״ב ד״ה ליבעי וכן תום׳ בב״ק ט״ו ע״א ד״ה אשר ותום׳
מבתות מא ע״א ד״ה ענשיתו ,וז״ל אבל אעשה גמור אפילו בי״ד של מטה היו מכין אותו
עד שתצא גפשעוכן ביד רמה סנהדרין דף י״ח ע״ב וכן בספר התנוך מצוה ו׳ ועוד.
ג

גם את הגט׳ בב״ק כ״ח ע״א בדין עבד נרצע שכלו ימיו שרבו יכול להכותו ע״מ
להפרישו מאסור שפחה כנענית ,ממנה הוכיח הנתיבות שבכפיה למצוות אין צורך דוקא
בבי״דוכל יחיד ויחיד יכול לכפות ,פירש בעל התרומת הדשן בשו״ת שאלה רי״ח שההיתר
שניחן לאדון לחבול בעבדו ע״מ לאפרישו מאסור נובע מכך שהעבד נתון תחת מרותו
משמע שלאדם באשר הוא בלא סמכות ,לא נתנה הרשות לכפות על המצוד .או האסור,
התרומת הדשן .דן בשאלה הבאה :בעל ששמע אשתו מקללת ומזלזלת באביה ואמ$
והוכיחה בדברים זה כמה פעמים ולא הועיל אם מותר לו להכותה כדי ליסרה שלא תעשה
זאת .והשיב דאע״ם דבעל המכה אשתו עובר בלאו דפן יוסיף כפי שהביא המרדכי בפי׳
המדיר בתשובת רבינו שמחה ,כתב מ״מ לאפרושי מאסור המור זה ודאי שמותר והביא
ראיה מדין עבד נרצע האדון רשאי לחבול בו וכלשון רש״י "שאין עושה דיגא לנפשיה
רק לשמים כלומר במקום שאדם כופה אף בכח כדי להציל מאסור מותר לו לעשות
דינא לשמים היינו שמותר לו לקחת את החוק לידיו ואינו צריך לפנות לבי״ד כדי
שהם יכפו על המצוד .הזו .ושם בסוף דבריו כתב וז״ל ״ ...הא קמן כל מי שהוא תחת
ידו של אדם ורואה בו שעושה דבר עבירה רשאי להכותו ולייסרו כדי להפרישו מן
העבירה ואין צריך להביאו לבי״ד שיפרישהו המה בכחם בגזירתם...״.
ע״פ דברי התרומת הדשן פסק הרמ״א בשו״ע חו״מ סימן תכ״א סעיף י״ג ת״ל
"וכן מי שהוא תחת רשותו ורואה בו שהוא עושה דבר עבירה רשאי להכותו ולייסרו
כדי להפרישו מאסור ואץ צריך להביאו לבי״ד" דבריהם צריכים באור אם באופן
עקרוני יש סמכות ביד כל אחד לפעול בכח לאכיפת שמירת המצוות ואין צורף בבי״ד
מדוע הצריכו תנאי שדוקא לאדון שעבדו תחת רשותו או לבעל שאשתו תחת רשותו,
נתן הרשות לכסות ואף להכות או לחבול כדי שישמרו את המצוות מהד״א ששון בשו״ת

©ד

תורח שבעל״פה

תורת אמת סי׳ מ״ו התקשה בדברי התרה״ד דעבד נרצע שכלו ימיו הרי יבא כבר
מרשות רבו ,ובאר דברי החרה״ד בשלושה אופנים א ,דעבד נרצע עדיין חשוב תחת ידו
ב ,דאין כוונת התרה״ד תחת ידו ממש ,ג ,דאפשר דאתא לאפוקי שלא יסתכן אדם
עצמו להכות מי שאינו יכול  .להכותו לפי שהוא גדול ממנו וכתב שם המהר״א ששון ,שזה
הפרוש האחרון נראה יותר אמיתי ולהלן יתבארו דבריו.
יש להוסיף להעיר בהבנת דברי התרה״ד מה משמעות העובדה שהעבד תחת יד
אדונו או האשד! תחת יד בעלה וכי באדנותו של האדון או בעל כלפי אשתו נתנה תורה
איזה בעלות ושליטה על גופם של העבד העברי או האשה לחבול בהם ומה נותנת
האדנות או בעלות האיש באשה בתחומים של שמידת מצות התורה מה הקשר בין היות
העבד או האשה תחת ידם של האדון או הבעיל לקיום מצותיהם של העבד או האשח,
ולכאורה כזרים נחשבו הם בענין זה.

ד
המהרש״ל בספרו ים של שלמה על מס׳ ב״ק פ״ג דין ט׳ הוכיח מדברי הרא״ש
שלא פרש את דין הגט׳ בב״ק בעבד נרצע שכלו ימיו שמותר לאדונו לחבול בו ע״מ
אה״ח
♦
---------שהאדם נתון תחת ידו כאדון ועבד ולא בסתם אדם.
הרא״ש פסק בב״ק פ״ג ה׳ י״ג וז״ל "וכן אם רואה אדם שישראל מכה את חברו
ואין יכול להציל אם לא שיכה את המכה אע״פ שאץ מכהו מכת נפש ,מותר להכות המכה
לאפרושי מאיסורא כדאמריגן לעיל (דף כ״ח) בנרצע שנשא שפחה וכלו ימיו שרבו
מותר לחבול בו לאפרושי מאסורא" הרי דהדא״ש סובר דלאו דוקא אדון אצל עבדו אלא
אפילו כל אדם ,ודברי הרא״ש הובאו להלכה בטושו״ע חו״מ סימן תכ״א סעיף י״ג ומשמע
דהשו״ע פוסק בפשטות כהרא״ש דלאפרושי מאסורא מותר לכל אדם ולאו דוקא במי
שממונה ואחראי .הוכחה נוספת הוכית המהרש״ל שכל יחיד רשאי להפעיל כח ע״מ
למנוע חברו מאסור ,מהאמור בגמ׳ מס׳ ערכיו דף ט״ז ע״ב במי שמקיים בחברו מצות
הוכח תוכיח וכאשר רואה אותו עומד לעבור עבירה או אסור נאמר יכול לא יכנו ולא
יסטרנו על דבר תוכחה .הרי דכל אחד המוכיח את חברו להפרישו מאסור יכול להגיע
עד שיכנו או יסטרגו ע״מ למונעו מהאסור כאשר לא הצליח בדבור של תוכחה .גם
הגר״א בבאורו לחו״מ תכ״א ס״ק כ׳ בלקוט ,הביא ראיה ,לדינו של הרא״ש שהובא שם
בהלכה באדם הרואה א׳ מישראל מכה חברו שיכול להכותו כדי לאפרושי מאסורא
מהג״מ בערכין הנ״ל ודברי רש״י שם ד״ה יכול לא יכנו על דבר תוכחה.
ואמנם לאור ראיותיו של המהדש״ל מסקנתו דלאו דוקא הרב לעבדו ובעל
לאשתו אלא ה״ד ,כל בר ישראל יכול להכות חברו כדי לאפרישו מאסור יש להדגיש
בדברי המהרש״ל שכתב כל בר ישראל יכול ולא כתב חייב אע״ם שהמקור לחובה של
כל אחד מישראל לאפרושי מאסורא הוא מדין דרבנן של לפני עור לא תתן מכשול
כשיטתו של הב״ח ,טור יו״ד סי׳ ש״ג וכפי שהוכחנו במאמר אחר דגם הגד״א ביו״ד
סימן קנ״א ס״ק ח׳ וכן שם בהגהות מברכי יוסף שהוכיחו מנדרים דף ס״ב דר׳ אשי ודל
ההוא אבא (יער) .ומסוגיא אחרת שיסוד החובה לאפרושי מאסורא נובע סדין דרבנן
דלפני עוד אף בחד מעברא דנהרא .או שמקור החובה לאפדושי מאסורא נובע מדין דכל
תורה שבעל-פה  -לא [הכינוס לתורה שבעל-פה] עמוד מס  62הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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ישראל עוביו זל-ז בפי שכתב הריטכ׳א מודישיי  rrtדף ו׳ ע*ב ובו נהגו mm
חובאו דבריו לעיל והאבנ״ז ח׳ יו״ד ועוד מפרשים ,דדלכרר! אלו מלמדות על חיוב של כל
אחד לפעול לאפדושי מאיסורא ,בכ״ז המהרש״ל לא מדבר על עצם החיוב והאחריות
לאפרושי מאסורא אלא דק על האופן בו ממשיך אחריות זו ע״י הכאה וכח הזרוע או דרך
אחרת של כפיה ועל אופן זד .כתב המהרש״ל יכ1ל ולא חייב.
ה
גם המהרש״ל למרות דבריו שכל בר ישראל רשאי להפעיל כח לכפיה לשמירת
המצות בדבריו שם אבו מוצאים סייג ברור על מי שמשתמש בכפיה בכח וז״ל ״ ...ודוקא
באדם מוחזק לכשרות שידוע שלשם שמים עשה והוא אדם חשוב ומופלג אבל בסתמא
באינשי לאו כל כמיניה דאם כן לא שבקת חי לכל בריה וכל אדם ריק ילד ויכה חברו
על דבר הוכחה כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא והתורה לא נתנה רשות
ומקל ורצועה אלא לדיין או אדם תשוב שראוי להיות דבריו נשמעים ג״כ לפי שעה
מותר להכות חבירו ולהפרישו מאסור והכל לסי דאות עיני הדיין .ודוקא לאפרושי
משארי אסורא שבינו לשמים אבל מה שבין אדם לחברו כגון אחד הפכה חברו שמותר
לכל .אדם אפי׳ איש פשוט להציל אחיו ויכול להכות המכר .כדי להציל המוכה כפו
',אה״וז J12 34567
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שאפרש לקמן".
הדי דלהמהרש״ל השמוש בדרכי כפיה לשמירת מצות התורה אצל זולתנו אינו
מסור ביד כל אחד וכדבריו שאם היה הדבר מסור ביד כל אחד לא שבקת חי לכל
ברי׳ וכל אדם ריק ילך "ויכה חברו על דבר תוכחה".
על כן הרשות לשמוש בדרכי כפיה לשמירת המצות מסורה בידי אנשים בעלי
תכונות וסגולות מתאימות שהשמוש שיעשו בכפיה יהיה מתוך מניעים טהורים וכשרים
לשם שמים ורק מתוך ידיעה ושכנוע שאמצעי הכפיה ישיג את מטרתו ומצות התורה
ישממויוכלו להשמר רק באמצעי כפיה זה.
•אוצר החכמה!
משיטות הסמ״ע ,בפרושו לדברי הרא״ש שהובאו בשו״ע חו״מ תכ״א סעיף י״ג,
והט״ז שם על דברי השו״ע "כדי לאפרושי מאסורא" מתבאר שגם הרא״ש אינו מתיר
לכל אדם לכפות בכח ע״ם לאפרושי מאסורא וקיימים לשיטתו סייגים ותנאים למי יש
רשות לשמוש בכח ולצורך הבאת שיטתם יש לצטט את דברי הרא״ש במס׳ בב״ק פ״ג
ה׳ י״ג בשלמותם .ודל " ...וכן הדיו אם אדם דואה שמכין את אביו או בניו או אחיו
והכה את המכה כדי להציל קרובו סטור כמו אשה המצלת את בעלה אם אינה יכולה
להציל על ידי דבר אחר .וכן אם רואה אדם שישראל מכה את חבירו ואינו יכול להציל
אם לא שיכה את המכה אע״פ שאין מכהו מכת נפש מותר להכות המכה לאפרושי
מאסורא ,כדאמרינן לעיל (דף כח ).בנרצע שנשא שפחה כנענית וכלו ימיו שרבו מותר
לחבול בו לאפרושי מאסורא" את ההלכה של אדם הרואה שישראל מכה חברו פסק
השו״ע שם כלשונה .מהרא״ש דייק הספ״ע בפרישה על הטור חו״מ תכ״א ס״ק כ׳
תיל "מדלא כלל הרא״ש בחדא הרואה חבירו מכה אביו או אמו או את רעהו נראה
דהדינים מחולקין דבתחלה כתב הרואה שחבירו מכה אביו או אמו והכה המכה להציל
קרובו ממנו פטור וזה אפי׳ אם אנו יודעין שאינה עושה זה כדי לאפרושי מאסורא

סו
כגוןדיודעיו ביה שלפעמים רואה ראובן מכה שמעון ואינו מוחחאפ״ה פטור כיון
דקרובו הוא המוכה נתייחם לבבו בקרבו והכה הוא המכה כדי להציל קרובו׳ ואורב
אמר שהרואה חבירו מכה רעהו יכול להכות למכה כדי לאפרושי מאסורא ומשמע הא
אם יודעין אנו דלאו בר הכי הוא שמפרש מאסורא ודאי לאו למצות נתכון אלא לשנאה
עשה כן הייב׳ כן נ״ל לומר .וצ״ע לדינא" ובסמ״ע שם כוזב על דבריו אלו "דבאמת טעם
הגון הוא לחלק בינהו ודוק* .דברי הסמ*ע הובאו שם בבאר היטב בס״ק י״ג .הרי דהסמ״ע
פרש בדברי הרא״ש דלא כל אדם יכול לפעול לכפות חברו לאפרושי מאסורא ולהפטר
אם חבל בחברו למטרה זו׳ דאם אנו יודעים ז״הכוסה חברו לא למצוה התכוון ,אלא המניע
למעשהו היא שנאה או נקמה אז אין לו כל היתד לשמוש בכח ואף בדיני הנזקין יהיה
חייב על חבלתו ולא בראה בזה שמוש בכח למטרה של מצוה המותר ,בלשון אחד
הרשות להשתמש בכת להפרשה מאסור נתונה רק ביד מי שודאי לגו ולו שעושה
מתוך כונה טהורה ואמיתית לשם שמים ולא שהשתמש בהלכה זו כהזדמנות לפרוק
שבאת,לבו ועזות יצרו הרע .דברי הסמ״ע בפרוש השו״ע ופסק הרא״ש תואמים לדברי
אוצר החכמה;
המהרש״ל שהובאו.
אמנם מציגו בט״ז שם על השו״ע חו״מ סימן תכ״א בדבריו על הנאמר בשו״ע
שם סעיף י״ג כדי לאפרושי מאסורא שחלק על דברי הסמ״ע וכתב בזה״ל "הסמ״ע
מחלק בין אם רגיל בכך או לא ואיני יודע טעם לזה החילוק דכיון דדינא הוא שיכול
להציל ע״י הכאה את המכה מה לי בזה שיש לו שבאה על המכה מ״מ הוא עושה
מצוה להציל את המוכה וכי בכוונת הלב תליא נ^תא ואף שאין דרכו כן לפעמים
אחרים הדי לא יפה עשה באותן פעמים אמנם בהאי מעשה שפיר קעביד ומצוה קעביד
ופ״מ ג״ל לחלק ביניהם במכה למכה א ,מישראל אין פוטרין אותו אם לא שיש ברור
גמור שלא יכול להציל בענין אחר משא״כ במציל את קרובו אין מדקדקין כ״כ ואפי׳
במקום שאיו בירור שלא היה יכול להציל בעניו אחר דקרובו כגופו דמי...״ .הט״ז הבין
את ההלכה שכתב הרא״ש באדם הרואה אחד מישראל מכה חברו שיכול להכותו
לאפרושי מאסורא שכיון שהתוצאה של השמוש בכח ההכאה היא הצלתו של המוכה
יש כאן מעשה מצוה ולכן פטור היינו שתוצאות השמוש בהכאה הופכת את ההכאה
כשלעצמה כמעשה מצוה ולא אין כל חשיבות לכוונת הלב של המשתמש בכח ההכאה
ואף שכוונתו לא לשם שמים אלא מתוך שנאתו ואת הכובה משבה את מהות מעשהו
שהיה בו הצלה למוכה הט״ז מדייק מדברי הרא״ש תנאי נוסף להתר לשמוש בכח
ע״פ לאפרושי מאסור בסוף דבריו שם כתב וז״ל " ...ומ״מ נ״ל לחלק ביניהם דמכה
למכה א׳ מישראל אין פוטרין אותו אם לא שיש ברור גמור שלא יוכל להציל בעבין
אחר משא״כ במציל את קרובו אין מדקדקין כ״ב ואפי׳ במקום שאין בירור שלא
היה יכול להציל בענין אחר דקרובו כגופו דמי ...וזה נ״ל מדוקדק בלשון הרא״ש
והטור ,בקרובו כתבו כדי להציל קרובו ובא׳ מישראל כתבו אם אינו יכול להציל בע״א.
מורה על החלוק שכתבתי והוא נכון" ע״כ׳ הרי דהרא״ש ע״ם דיוק הט״ז מלמדנו שכאשר
אדם הולד להשתמש בבה כדי למנוע המכה שיכה חברו עליו לדעת בברירות שאין דרך
אחרת להצלה שלא ע״י הכאה ושמוש בכח[ .עצם הצורך לידיעה ודאית לפני השמוש
בדרך של הפעלת כה שיש בו פגיעה או חבלה שהיא הדרך היחידה להשיג את המטרה
הרצוי׳ה המצותית .אנו מוצאים בדין אסור השחתת האילנות בשעת המלחמה דשם
אמרה תורה מפורש *רק אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא" והוראתה שכדי להשתמש
תורה שבעל*םה
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בכח הרם הרג וחורבן .למטרת מלחמת המצוה ,על צבא המלחמה לידע בודאות שאין
דרך אחרת להשיג את אותה מטרה שלא באופן של השחתה חרבן הרג והרס הארכנו
בנושא זה במאמרנו עקרונות הלכתיים למוסר הלוחמים במלחמה בקובץ תחומין חלק ט].
קיום תנאי הידיעה והברור לפני השמוש בכת שאין דרך אחרת להשגת המטרד! /מונע
מאדם להשתמש באופן ספונטני בדרך הפעלת הכח למטרה רצוי׳ה וחיובית /כאמצעי
לכסוי לפורקן יצר השנאה וההרס שבלבו פנימה! הצורך לשקול את צעדיו אם נתן
להשיג את המטרה הרצוי׳ה שלא בדרך של הפעלת כת של פגיעה חבלה והרג יצמצם את
השמוש המוטעה בכח למטרת מצוה ,כאמור לעיל דברי הט״ז לא נאמרו רק בתחום
האסורי של השמוש בכח למטרה של אפרושי מאסורא אלא גס בתחום של דיני הנזקין
שבמדה והשמוש בכח למטרה של מצוה לא היה בהתאם לתנאים שקבע ,חלים על מי
_בכחו_וגךם לחבלה׳ סל דיני נזקין דחובל.
שהשתמש
^ה״ח123»67ןאוצרהוז<^ת
המהרש״ל ג״כ דקדק בדברי הרא״ש שסדר בשתי הלכות את הדין הרואה שמכין
את אביו או בנו או קרובו להדואה אחד המנה חברו׳ והסיק הלכה אחרת ממה שהסיקו
הסמ״ע והט״ז ,המהרש״ל שפרש שהדין במי שרואה מכין את אביו או בנו ונו׳ שפטור
אם חבל במכה ,אף שהתברר שהמכה שהכה כדין את אביו או את אחיו ולא ידע את
הנסיבות שאביו או אחיו הוכו בכ״ז פטור שאיך יעמוד בצער נפשו להתאפק ע״כ יש
לראותו כאונס גמור משאין כן במי שרואה באחד המכה חברו וחבל במכה ועביד דינא
לנפשיה ע״מ להציל המוכה או כדי לאפרושי מאסורא להצלת המכה מאסור ולא ידע.
שהמכה הכה כדין ואין כל אסור בהכאה זו ולמעשה הוא לא הפרישו מאסורא דאז אם
חבל במכה חייב משום דאדם מועד לעולם אפילו בשוגג .ולא שייך לומר במקרה זה
שהוא אנוס דרק בקרובים שייך לומר אין אדם נתפס על צערו לראות קרוביו מוכים.
משא״כ כאשר אדם דואה חברו חטא ומשום המניע של לאפדושי מאסורא ,אין
לראותו כאנוס אף שמניעיו היו טהורים אך כיון שבפועל לא היה במעשהו מעשה מצוה
שכן המכה הכה כדין.
כלומר לדברי המהרש״ל מאחר ובפועל השמוש בכח לא היה בו מעשה מצותי
למטרת מצות אין סטור בדיני הנזקין אף שמבחינה אסורית הוא נקרא שוגג .מאחר
וכוונתו היתה לשם שמים להפריש מאסור.

ו
מכל דברינו שנאמרו עד עתה נמצינו למדים שלמרות החובה האישית שהטילה
תורה על כל יחיד ויחיד בישראל את האחריות שמצותיה ישמרו מוסר חוק וסדר לא רק
כלפי עצמו אלא גם כלפי זולתו ,אס מדין רכל ישראל ערבין זל״ז ,אס מדיו שלפני עור לא
תתן מכשול ,אם מדין דהוכח תוכיח את עמיתך .דע״ט ליישם אחריות זו אף נתנה תורה
באופו עקרוני כת בידו של כל יחיד להפעילו עד כדי הכאה חבלה ואף הריגה ,בפועל
מסרה "מלבד ,את השטוש בררו של הפעלת הבת אס לבי״ד בפי שמעינו בהז-ל אס
טי שממונה על זולתו בדברי התרה״ר והרפ״א (בהמשר דברנו נעייו ממונים אהריס
שנתנה תורה רשות בידם להפעיל בה לממוש תפקידם).
במפרשים טעינו שמיינו את היחיד משמוש בבוהו לססוש "ובתו ואחריותו,
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שדוקא באדם שמוחזק לכשרות שידוע שלשם שמים יעשה כדברי המהרש״ל ואסרו על
מי שמשתמש בכה למטרת מצוה כאשר מטרתו האמיתית פנימה בתוך לבו היא שגאה
כ׳לפי המוכה כדברי הט״ז.
הט״ו והמהרש״ל התירו את השמוש בפועל בכה רק כאשר הושגה המטרה המצותית
הרצוי׳ה והוסיף הט״ז שהשמוש בכה למטרה מצותית מותר רק כאשר זוהי הדרו היחידה
להשיג אותה מטרה כפי שנתבאר.
ע״מ להבין את דברי חז״ל והמפרשים והפוסקים בהלכות אלו ,עלינו לקבוע את
העקרון שעומד בשורש דבריהם ומהוה את הבסיס לכל ההלכות של השמוש בכה לשמים
על כל צורותיו ,בדבור ,הכאה ,הבלה ,פגיעה והריגה ולכל מי שעושים דין לשמים
ונוטלים לידיהם ההוק ,לישומו.
הרמב׳-ם בהל׳ תובל ומזיק פ״ה ה״א פסק "אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין
בחברו ולא החובל בלבד אלא כל המכה אדם כשר מישראל בין קטן בין גדול בין איש
בין אשה דרך נציון הרי זה עובר בלא תעשה שנא׳ לא יוסיף להכותו אם הזהירה תורה
שלא להוסיף בהכאת החוטא קל וחומר למכה את הצדיק" .ע״כ .הדי דהשמוש בהכאה
או חבלה כלפי אחר כרוך באסור דאוריתא של "לא יוסיף" א״כ היכן מציגו התר לאסור
זה כאשר משתמשים בדרך הכאה וחבלה לצורך אפרושי דאסורא או מטרה מצותית
רצוי׳ה אחרת כאב המכה את בנו ורב את תלמידו או בבי״ד שכופין על המצות עד

שתצאבסשו.
1אוצר החכמה!

יתרה מזו מצינו שההלכה אינה רואה במעשה הריגה שנעשה בנסיבות זלטטרות
מצוה מעשה אסור רציחה בשוגג.
וכן כתב הרמב״ם בהל׳ רוצח ושמירת נפש פ״ה הל׳ ה׳—ו׳ .וז״ל "הבן שהרג
את אביו בשגגה גולה וכן האב שהרג את בנו בשגגה גולה על ידו במה דברים אמורים
בשהרגו שלא בשעת לימוד או שהיה מלמדו אמנות אחרת שאינו צריך לה אבל אם יסר
בנו כדי ללמדו תורד .או חכמה או אומנות ומת פטור ,הל׳ ו׳ ...וכן הרב המכה את
תלמידו או שליח בית דין שהכה את בעל דין הנמנע מלבוא לדין והמיתו בשגגה
פטורין מן הגלות שנ׳ לחטוב עצים לדברי רשות יצא אב המכה את בנו והרב הרודה
את תלמידו ושליח בית דין שהרי שגגו והרגו בשעת עשיית מצוה" .לא רק בדין הריגה
בשגגה שיש בה למוד מיוחד נאמרה הלכה זו אלא גם ביחס להכאה והזק .נאמר בתוספתא
מם׳ בב״ק סרק ט׳ ה״ג ,האב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו וכלן שהכו ושהזיקו
הרי אלו פטורין.
ובשו״ת שבות יעקב ח״ג סימן ק״מ נשאל במלמד שכעס על תלמידו והכה אותו
בשביל למודו עד שחבל בו אם חייב בד׳ דברים או סטור ,והשיב בזה״ל "הנה נראה
פשוט דפטור מכולם כדאיתא להדיא בפרק אלו הן הגולין מה חטבת עצים דשות
ומה האב המכה את בנו והרב הרודה בתלמידו ושליח בי״ד עכ״ל הרי להדיא דסטור
כיון דמצוה כעביד" .ע״כ ולאחר שברר את הדמוי שבין הריגה בשגגה לדין חובל נשאר
במסקנה שמשום דמצוה קעביד אין כאן אסור חבלה וחיוב נזקין ,על כך והוכיח מסקנה
זו מדברי החתמת הדשן סימן רי״ח שהובא לעיל בעניו עבד נרצע שאדונו מכהו
לאסרישו מאסור שמשמע שגם אם חבל בו סטור מד׳ דברים ,משמע דלאו דוקא בנו
|אה״ח 11234567
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ותלמידו אלא אפי׳ לכל אדם שכפוף תחת ידו רשאי להכותו ולהפרישו פן העבירה
וא*צ להביא לבי״ד .דברי השבו״י הובאו בפתחי תשובה לחו״ם סימן תכ״ד סי׳ ד׳ אמנם
הובאה שם דעתו של שחת קרית חנה סימן כ״ב שסובר במלמד שהכה תלמידו ושבר
רגלו שחייב בנזקין וד׳ דברים או השאיר דעתו בצ״ע עיי״ש.

יעוין בחזון יחזקאל לתוספתא הנ״ל שדן בחדושים .אם הפטור הכתוב בתוספתא
ביחס לאב המכה בנו ורב הרודה בתלמידו הוא משום שבחובת מצוד ,קעבדי או שמעיקר
הדין גס הם חייבים בנזקין אלא שמשום תקון העולם כדי שלא ימנעו סעסוקם פטרום
מתשלומי חבלה.

ונראה ברור מכל דברי הרא״ש בב״ק הנ״ל והתרה״ד והשו״ע בסימן תכ״א סעיף
י״ג ודברי הסמ״ע והט״ז שם שהובאו לעיל" שכאשר אדם חובל בחברו למטרה של
לאפרושי מאסורא או לכל מטרה מצותית אחרת לא קיים אסור הכאה וחבלה וכן אין
חיובי נזקין וד׳ דברים ,שלא כמסקנת השו״ת קרית חנה וברור החזון יחזקאל משום
תקון העולם .וחוזרת השאלה היסודית מהו ההתר להשתמש בדרך של הכאה חבלה ואף
הריגה לצורך מצותי או לאפרושי מאסורא.
ז

דיוק בדברי הרמב״ם מלמדנו שכל אסור ההכאה והחבלה מדין דלא יוסיף קיים
דק כאשר הם געשו "דרך גציון* הינו בנסיבות של מריבה ומדון אבל כאשר הם נעשים
בנסיבות של קיום מצוה לא קיים האסור.

• וחקר ר׳ חיים מבריסק בחדושי הגר״ח על הש״ם (סטינסייל) עמוד ל״ג בדין
כפי׳ על המצות ,בדברי הרמב״ם באסור הכאה וחבלה בתנאי של "דרך נציוך ח״ל
"...והנה בדין חבלה והכאה כ׳ הרמב״ם המכה אח חברו דרך ניצה עובר בל״ת ,ויש
לחקור אם הוא תנאי בהחפצא של החיוב דדוקא הכאה דרך ניצה חייבה רחמנא ולפ״ז
הכאה שמותרת כגון של בי״ד והאב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו נשתנה
בהחפצא של ההכאה דהכאה כזו שאינה דרך ניצח לאו הכאה דאסורא היא (וקצת צ״ע
מגט׳ דכתובות מה לחבלה שכן הותרה מכללא לב״ד ,והלא בהחפצא של אסורא דהכאה
דרך ניצה לא הותרה כלל ורק דבב״ד לאו דרך ניצה היא) ,או דנימא דאין כאן תנאי
בהחפצא של ההכאה אלא דהרמב״ם מפרש כאן דיש אופנים דמותר להכות* .הנ״ם לצדדי
החקירה כי כאשר בי״ד מכה ועונש שלא מן הדין האם יש סה עקירת דבר מהתורה
שהוא אסור ההכאה והחבלה אלא שלצורך התועלת המצותית נדחה אסור זח או שנאמר
שכאשר משתמשים בהכאה וחבלה לצורך מצוה ותועלת אין כאן כלל מעשה אסור ואין
לראות בהכאה זו עקירת דבר מן התורה ולכן בי״ד יכולים להשתמש בדרך זו באופן
קבוע ואין צורך את ההתר של הוראת שעה ,ליבן את הדבר שם ר׳ חיים בדבריו.
ובפשטות כתב ג״כ ר׳ א׳ וסומן הי״ד זצ״ל בספרו "קובץ הערות* מס׳ יבמות סימן ע׳
וכך פרש את הדין שקבעו חכמים באופן קבוע ענישה של מכות מרדות בקביעה לדורות
שכל העובר על דברי חכמים מנין אותו מכות מרדות ואין בזה משום עקירת דבר
מה״ת והיינו משום דהוי כמו הרב הרודה את תלמידו יעוין שם כל דבריו ובדברי ר׳ חיים
שם בנדון ואין הם שייכים באופן ישיר לנדוניגו .על כן לא נאריך כאן בברורם.
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הגר״מ פיינשטיין זצ״ל בשו״ת אגרות משה חלק חו״מ סימן ג׳ ד״ה וטעם
מחלוקתם כתב בפשטות בהבנת דברי הרמב״ם שרק במכה דיר בציון עוכר בל״ת
בזה״ל "...משמע באם אינו דרך בציון לא הוי בכלל הלאו כלל והוא מטעם שהלאו
נאמר בחייבו מלקות שלא יוסיף מלקות וכיון שהוא על העבר ה״ז דרך בציון ,שלכן
איו להחשיב זה שמכין לאפרושי מאסורא ולקיים עשה וכן אב את בנו לחנכו להותר
מכללו שהרי אינם דרו בציון ומדויק מה שבגט׳ (כתובות ל״ב ע״א) לא אמר אלא
שהותר מכללו בבי״ד שהוא כפ׳ רש״י שצריכין להלקותו שמחייב דאם הכל בכלל הי״ל
לומר שהותר מכללו לכמה דברים ולא פרוט רק לבי״ד שהרי אב את בנו איבו מדין
בי״ד וכן לאפרושי מאסורא הוא דיו על כל אדם כמפורש בנרצע שכלו ימיו לחרוץ
רנב״י שרשאי להלקותו להפרישו מהשפחה שמסר לו ."...מדבריו במצינו למדים
ברורות שהכריע בפשטות שכל שמוש בהכאה וחבלה למטרת אפרושי מאסורא או צורך
מצותי אתר ,שיעשה בעתיד אינו מעשה עבירה כלל ורק השמוש בהכאה וחבלה והריגה
בענישה על העבר בזה יש לראות שמעשה ההכאה והמלקות הוא מעשה אסור בעצמותו
והותר בכללו לבי״ד כדברי הגט׳ בכתובות ובזה מתורצת הערת ר׳ חיים שם בדבריו
בסוגרים .דברים דומים כתב ר׳ אלחנן בקובץ הערות שם.
על כל פנים מדברי רבותינו אבו נמצינו למדים עקרון בסיסי שכל שמוש בבח
למטרת הפרשה מאסור או לתועלת מצותית הגדרת מעשה ההכאה אם כמעשה מצוה
אם כמעשה עבירה נקבעת בהתאם לכוונת המשתמשים בה והמטרה הפצותית שנובעת
ממנו מושגת ,ע״י נסיבות השמוש בהבאה ובכח כלפי זולתו קובעים את ערכו ושמו של
המעשה אם יש לראותו כלאו ואסור כאשר הוא "בדרך נציוף ,אם כמצוה כאשר הוא
למטרת תועלת.
ר׳ אלחנן וסרמן שם בקובץ העדות רואה בעקרון זה כיסוד בכל אסורין שבין אדם
לחברו ומחמת השיבות דבריו והקף התיחסותם נצטטם כלשונו "ולולי דבריהם היה נראה
דכל האסורין שבין אדם לחברו אינן איסורין אלא דרך קלקול והשחתה שלא לצורך
וכמו בלאו דלא תשנא את אחיך דאין האסור אלא בשנאת חנם היינו שלא ראה בו
דבר ערוה ,אבל ראה עליו דבר ערוה מותר לשנאתו ואין לומר דשם הטעם משום דאינו
בכלל אחיך הא ליתא במבואר בתוס׳ פי׳ ערבי פסחים (קי״ג) דאם ישנאהו בשביל טעם
אחר עובר עליו בלאו ולא הותר אלא לשונאו בשביל דבר ערוה שראה בו וכן בלאו
דחובל כתב הרמב״ם דהאסור הוא דוקא אם הובל דרך נציון והיינו מדחזינן דמותר לרב
להבות תלמידו והא דאיחא בסוגיא דם׳ הנחנקין הנ״ל אחר שגגת לאו ע״כ צ״ל דאינו
אלא חומרא מדרבנן וכן בלאו דאלמנה ויתום לא תענון כתב הרמב״ם (בהל׳ דעות פ״ו)
באם עינה אותן ללמדן תורה או אומנות ליכא איסורא וכן בלאו דלא תלך רכיל מותר
לספר לה״ר על בעלי מחלוקת כדי להשקיט המריבה וכן בלאו באונאת דברים מותר
להקניטו בדברים דרך תוכחה וכן מותר להלבין פנים דרך תוכחה אם לא חזר אחרי
שהוכיחו בסתר ומותר גם לקללו בשביל זה כמו שעשו כל הנביאים בישראל והוא לשון
הרמב״ם בהל׳ דעות (פ״ו) .ומוכח מכ״ז דכל האסורין האלו הותרו לצורך תועלת" .ע״כ.
הרי דהגדרת מהות פעולות אדם כלפי זולתו שמהוים פגיעה קלקול והשחתה בו
בכל התחום הרחב שבהם אם בתהום הלב (שנאה) אם בתחום הדבור (לשון הרע
תוכחה אונאת דברים ורכילות) אם בתחום הפעולה (הכאה וחבלה) ,נקבעים ומקבלים אח
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שמם כמעשה עבירה ואסור ,ואותה פעולה כמעשה מצוה ותועלת בהתאם למטרות
והתכליותשלמענם הם נעשות וכונת לבם ורצתם של העושים פעולות אלו.
n

ונחזור לראשית דברינו .אף שבאופן עקרוני חייבה ההלכה כל יהיר ויהיד בישראל
לשאת באחריוחבמצות התורה על כל חלקיהם הן בתחום האישי ביחס למצות עשה ול״ת
הן בתחום הציבורי כללי בתחום החוק והסדר שגם הם נכללים במערכת מצות התורה באופן
הרחב ביותר יתקיימו וישמרו ע״י וע״י זולתו .ולצורך זה אף יוכל להפעיל כח ולפעול
פעולות שיש בחם פגיעה וקלקול.
למעשה .מאחר והשמוש בדרכים אלו מקבל את שמו כמעשה מצוה ופוקע מהם
גדרי אסור רק בהתאם לכוונות הלב והמטרות שלמענם הם נעשים .ולזה לא לכל יחיד
יש את תכונות וסגולות נפשו ,וידיעתו הברורה שאמנם דרכים אלו יעשו בטוהר הלב
לשם שמים וישיגו את המטרה המצותית הרצויה ,קבעה ההלכה סייגים לשמוש בדרכים
של פגיעה וקלקול בהכאה וחבלה למטרות של הפרשה מאסור או קיום תכליות מצותיות.
התרומת הדשן והדמ״א קבעו שדרכים אלו נמסרים רק ביד מי שממונים ואחראים על
אותם מטרות מצותיות וכן בתוספתא שהוזכרו בה האב או המלמד או שליח בי״ד שמתוץ•
שממונה על ישום אותם מטרות מצותיות הם יפעלו בדרכי פגיעה וקלקול כאשר נגד
עיניהם המטרה המצותית שהם ממונים עליה וזה שהופך דרכים אלו ממעשה אסור
לאמצעי למצוה וזה שנותן את ערכם ושמם כמצות .המהרש״ל והסמ״ע קבעו דרכי הכאה
וחבלה לאפרושי מאסורא דוקא באדם מוחזק לכשרות שידוע שלשם שמים עשה ושלא
יפעל מתוך מניעים של יצר שנאה או השחתה .הט״ז והמהרש״ל הוסיפו שדרכים אלו
אפשריות רק כאשד השמוש בהם מביא בפועל למטרה ולתכלית מצותית רצויה ותהיה
למשתמשים בהם ידיעה ובהירות שרק בדרך זו אפשר להשיג את התועלת המצותית.
ע״ס העקרון שעומד בבסיס ההלכות של השמוש בכח וכפי׳ לשמירת מצות התורה
על כל חלקיהם יש להבין ולהסביר לאותם שיטות שבאופן עקרוני נותנות לכל יחיד
את הרשות והחיוב לכסות לישומם של מצות עשה ול״ת אף באמצעים של כח ,ובדברי
חדל אנו מוצאים שמסרו כח זה בידי בי״ד ,ובאר עבין זה החתם סופר שם בתשובתו
בדבריו שהובאו בראשית דברינו .דאין בין בי״ד ובין כל שום איש מישראל שיכול
למחות ולפגוע בעוברי עבירה ולא כלום ...ובי״ד שהזכירו בכל מקום לישנא בעלמא
הוא ואורחא דמילתא שיש כח בידם ,..דדבר זה מוטל על כל ישראל ובי״ד שליחותיהו
דכל ישראל עבדי שנתמנו שלוחא דישראל ועי״ז נפטרו כל אחד ואחד מלהשגיח כי
העמידו גברי רברבי בחריקיהו ...ע״ס דבריו אלו חדל קבעו שהישום בפועל לכפי׳
לקיום מצות התורה מסור ביד בי״ד משום שהם הגוף המתאים לעשות פעולות של
פגיעה הכאה ואף הריגה במקרים חריגים של הוראת שעה שכונתם ולבם למלוי אחריותם
לשם שמים ורק הם שיודעים בודאות שמטרת ישומם של המצות נתנם באותם אמצעי
כפי׳ והפעלת כח ,בי״ד הם האנשים המתאימים והנבחרים בהתאם לתכונותיהם ופעולתם
שנעשית בהפעלת כח יעשו בטוהר ע״מ להגיע למטרה והתוצאה המצותית .שכן רק
בתכונות אלו וע״י אותם מטרות קודש ומצוה הופכים השמוש באמצעי כח שפוגעים
באדום ממעשה של חטא ועון לאמצעי לקודש ולמצות והם שנותנים את הגדרת מהותם
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תורה שבעיסה

כמצוה .וכמי שכתב המנחת חנוך מצוה ח׳ בסוגית במיה למאות שהיחיד רשאי להשתמש
בנח הכפי׳ ואילו ביה״ד מוזהרים וחייבים ,מאת משום דהיוב השמוש בכה כפי׳ ליישום
מצות נתן רק למי שיש לו את הסגולות והתכונות המתאימות לכפי׳ מתוך טוהר כוונת
הלב והכרה ברורה במטרה והתכלית המצותית והם בי״ד וכל מי שמינתה תורה לשאת
באחריות שהמצות החוק והסדר ישמרו ויתקימו בעם ישראל.

!אוצו/ה־חכמה]
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פרקים
ראשי •ו'
א

המכה עוסק המצוה

ב

את מי מותר להכות?

ג.

.3

תלוי באלטרנטיבה

ד.

הכיצד הותר איסור דאורייתא להכות?

.1

רק את מי שהוא ממונה עליו

ה.

הכאה נאסרה רק בדרך נציון

.2

לאפרושי מאיסורא

ו.

ספק דרך נציון

ז.

היחס להורים ולמורי□ מכי□

מי רשאי להכות

.1

תלוי בכוונת הלב

.I

הענשת מורה ואב על הכאה

.2

תלוי בתוצאה

.2

התעלמות מהכאה

☆
בשו״ע יו״ד סי' רמה נפסק" :לא יכה אותו המלמד מכת אויב מוסר אכזרי ,לא
בשוטים ולא במקל אלא ברצועה קטנה ".הלכה זו מגבילה את מדת השימוש בהכאת
התלמיד ,אך אין היא שוללת לחלוטין את השימוש בהכאה כמעשה פלילי שנאסר.
לעומת זאת רואה ההשקפה המשפטית המודרנית כל שימוש של הכאה בדרכי חינוך
והוראה ,מעשה הקרוב לפלילים .האמנם אבחנה זו בין גישה משפט התורה לבין השקפת
החברה המודרנית נכונה?

א .המכה עוסק המצוה
בתוספתא בב"ק פ"ט ה״ג נאמר" :האב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו -
וכולן שהכו והזיקו ,הרי אלו פטורין; חבלו יותר מן הראוי להן ,הרי אלו חייבין".
בחסדי-דוד שם פירש ,שהטעם לפטור הוא שמצוה קעביד ,ודימה לאמור במס' מכות
ח,ב ,באב שהכה בנו ומת או רב שרדה בתלמידו ומת בשגגה שאינם גולים ,משום
דמצוה קעבידו .וכן פירש בחזון־יחזקאל על התוספתא הנ״ל ,שטעם הפטור הוא דמצוה
קעבדו.

בעל שו״ת שבות-יעקב (ח״ג סי' קמ) נשאל אודות מלמד שכעס על תלמידו והכה
אותו בשביל למודו ,עד שחבל בו  -האם חייב בארבעה דברים (נזק ,צער ,ריפוי ובושת)
או פטור .והשיב דפטור מכולם ,ולראיה הביא את דברי הגמ' במכות שם ,אע״פ
שהגמרא עוסקת בדיני גלות ,והנידון הוא דיני נזיקין .והוסיף דלאו דווקא בנו ותלמידו,
אלא הוא הדין לכל אדם שכפוף תחת ידו ,ראוי להכותו ולהפרישו מן העבירה ,ואין
צריך בית דין לכך .הרי שכל פעולה שאדם עושה לזולתו למטרה שיש בה מצוה  -אם
גרמה נזק וחבלה לאותו אדם ,אין עליו חיובי נזיקין.

בעל שבו"י הוכיח זאת מדברי תרומת-הדשן (שו״ת סי' ריח) שדן בבעל ששמע את
אשתו מקללת ומזלזלת באביה ובאימה ,והוכיחה בדברים זה כמה פעמים ולא הועיל -
האם מותר לו להכותה כדי ליסרה שלא תעשה זאת .והשיב ,דאע״פ שבעל המכה
אשתו עובר בלאו דפן יוסיף ,כפי שהביא המרדכי בפרק המדיר בשם תשובת רבינו
שמחה ,מכל מקום לאפרושי מאיסור חמור זה ודאי שמותר .והביא ראיה מהגמ' בב״ק
כח,א בדין עבד נרצה ,שאדונו רשאי לחבול בו כדי למנוע ממנו איסור שפחה לאחר
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שיצא לחרות ,וכפי' רש״י ש□ ד״ה איסורא" :דרשאי להלקותו ולהפרישו ,דהאי דינא
לאו לנפשיה הוא" ,אלא שהוא עושה דין לשמי□ להפריש עבדו מאיסור.
ב .את מי מותר להכות?
 . 1רק את מי שהוא ממונה עליו

תרומת-הדשן ש□ סיכם פסקו בזה״ל:
הא קמן :כל מי שהוא תחת ידו של אד□ ורואה בו שעושה דבר עבירה ,רשאי
להכותו ולייסרו כדי להפרישו מן העבירה ,ואין צריך להביאו לבי״ד שיפרישוהו
המה בכה□ בגזירתם.
כדבריו פסק הרמ״א (חו״מ תכא,יג) .ההיתר להשתמש בכה לצורך מצוה לא נאמר
איפוא כלפי כל אדם ,אלא רק כלפי מי שהוא תחת ידו של אדם ,שהוא ממונה עליו.

בשו"ת תורת-אמת למהר״א ששון סי' פו הקשה על מסקנתו של תה״ד מהעבד הנרצה
שאדונו הובל בו ,והרי מדובר שכלו ימיו ויצא כבר מרשות רבו .ועוד יש להקשות :מה
בכך שהעבד תחת יד אדונו או האשה תחת בעלה ,וכי משו□ אדנותו של האדון א*|
מרותו של הבעל ניתנה הרשות לחבול בהם? איזו זכות מעניקה האדנות והבעלות
בתחומים של שמירת התורה? לכאורה כזרים ה□ נחשבים לענין זה.
 .2לאפרושי מאיסורא

המהרש״ל (י□ של שלמה ב"ק פ"ג ה"ט) הוכיח מדברי הרא"ש (ב"ק פ״ג סי' יג),
שאפרושי מאיסורא אינו שייך דווקא ביחסי רב-עבד או בעל-אשה ,שכן כתב בזה״ל:
 ...וכן א□ רואה אד□ מישראל מכה את חברו ,ואין יוכל להציל א□ לא
שיכה את המכה  -אע״פ שאין מכהו מכת נפש ,מותר להכות המכה לאפרושי
מאיסורא ,כדאמרינן לעיל דף כח בנרצע שנשא שפחה וכלו ימיו שרבו מותר
לחבול בו לאפרושי מאיסורא.
הרי שכל אד□ רשאי  -ואולי חייב  -להפריש את הזולת מאיסור .דברי הרא״ש הובאו
להלכה בשו״ע חו״מ תכא,יג.
עוד הוכיח המהרש״ל ,שכל יחיד רשאי להפעיל כח על מנת למנוע את חברו מאיסור,
מהאמור בערכין טז,ב לגבי מצות תוכחה" :לא תשנא את אחיך בלבבך  -יכול לא יכנו
ולא יסטרנו ולא יקללנו? ת"ל בלבבך  -בשנאה שבלב הכתוב מדבר .הרי שיכול לסטור
ע״מ למנוע את הזולת מאיסור כאשר לא תצלח התוכחה בדברים .וכן הוכיח הגר"זן
בבאורו (חו״מ תכא,ב).

י

מסקנתו של הרש״ל היא ,שבגלל זכותו/חובתו של כל אחד מישראל להכות את חברו
כדי להפרישו מאיסור ,א□ חבל בו תוך כדי כך  -פטור בדיני הנזקין .לאור ראיותיו
צריך עיון בפסיקת תרומת-הדשן והרמ״א ,שדווקא בממונה נאמרה הלכה זו.

ג .מי רשאי להכות
 . 1תלוי בכוונת הלב

המהרש״ל עצמו סייג את הפעלת הכוח לצורך מניעה מעבירה:
ודוקא באד□ מוחזק לכשרות ,שיודע שלש□ שמי□ עשה ,והוא אד□ חשוב
ומופלג .אבל בסתמא דאינשי לאו כל כמיניה ,דא□ כן לא שבקת חי לכל
בריה ,וכל אד□ ריק ילך ויכה חברו על דבר הוכחה ,כי אין צדיק בארץ אשר
I
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יעשה טוב ולא יחטא .והתורה לא נתנה רשות ומקל ורצועה אלא לדיין או
אדם חשוב ,שראוי להיות דבריו נשמעים .ג״כ לפי שעה מותר להכות חברו
להפרישו מאיסור ,והכל לפי ראות עיני הדיין.
מסתבר שהרשות להשתמש בהכאה לצורכי מצוה מסורה רק בידי אנשים מתאימים
היודעים שאמצעי כפיה זה ישיג את המטרה ,שהיא צורך המצוה.

מדבריו יש להסיק גם ביחס לאב ולרב המשתמשים בהכאה למטרות חינוך והוראה,
כשבאים לפטור אותם מדיני נזקין :יש לבדוק את המניעים לשימוש בכח שאמנם היו
לשם שמים ,ולא מתוך רגשות זרים של כעס ואיבה.
כדברים אלו דייק בפרישה (חו״מ תכא,כ) מלשון הרא״ש בב״ק (שהובאה לעיל ב,2/

וכאמור נפסק כמוהו בשו״ע חו״מ תכא,יג) .הרא״ש שם חילק דבריו לשניים:
[א ].וכן הדין אם אדם רואה שמכין את אביו או בניו או אחיו והכה את
המכה כדי להציל קרובו פטור ,כמו אשה המצלת את בעלה אם אינה יכולה
להציל על ידי דבר אחר.
[ב ].וכן אם רואה אדם מישראל מכה את חבירו ואינו יכול להציל אם לא
שיכה את המכה ...
מכאן דייק בפרישה" :מדלא כלל הראייש בחדא הרואה חברו מכה אביו או אמו או
את רעהו ,נראה דהדינים מחולקים .דבתחילה כתב 'הרואה שחברו מכה אביו או אמו
והכה המכה להציל קרובו ממנו פטורי  -וזה אפיי אם אנו יודעין שאינו עושה זה כדי
לאפרושי מאסורא ,כגון דיודעין ביה שלפעמים רואה ראובן מכה שמעון ואינו מוחה.
אפייה פטור ,כיון דקרובו הוא המוכה נתייחס לבבו בקרבו ,הכה הוא המכה כדי להציל
קרובו .אח״כ אמר שהרואה חבירו מכה רעהו יכול להכות למכה כדי לאפרושי מאסורא,
ומשמע הא אם יודעין אנו דלאו בר הכי הוא שמפרש מאסורא ודאי לאו למצוה
נתכון ,אלא לשנאה עשה כן וחייב ".בסמ״ע הוסיף שטעם הגון הוא לחלק בינייהו.
לפי״ז אם ברור מנסיבות המקרה שהאב או הרב חבלו בבניהם ותלמידיהם מתוך
פריקת זעם שאינו משרת את המטרה החינוכית אשר בשמה הם פועלים ,יהיו הם
חייבים בדיני נזיקין.
 .2תלוי בתוצאה

בט"ז (חו״מ תכא,יג) מצינו פירוש שונה בפסקי הרא״ש .הוא שם את הדגש על
השגת המטרות שלמענן משתמש המכה ,ולא על כוונות לבו .וז״ל:
הסמ״ע מחלק בין אם רגיל בכך או לא ,ואיני יודע טעם לזה החלוק ,וכיון
דדינא הוא שיכול להציל ע״י הכאה את המכה ,מה לי בזה שיש לו שנאה על
המכה ,מ״מ הוא עושה מצוה להציל את המוכה .וכי בכוונת הלב תליא מלתא?!
ואף שאין דרכו כך לפעמים אחרים ,הרי לא יפה עשה באותן פעמים ,אמנם
בהאי מעשה שפיר קעביד ומצוה קעביד .ומ"מ נ"ל לחלק ביניהם  -דמכה
למכה א' מישראל אין פוטרין אותו ,אם לא שיש ברור גמור שלא יכול להציל
בענין אחר; משא”כ במציל את קרובו אין מדקדקין כ״כ ,ואפי' במקום שאין
בירור שלא היה יכול להציל בענין אחר ,דקרובו כגופו דמי.
נראה שהט"ז פוטר את המכה רק כאשר השימוש בכח הביא בפועל למניעת ההכאה -
אז יש לראות בהכאה מעשה מצוה ,ורק אז הוא פטור .אבל הכוונה  -גם אם ההתערבות
נעשית מתוך שנאה  -אינה משנה את מהות המעשה ,שהיתה בו הצלה למוכה מהפגיעה,
ולמכה מאיסור מרים יד או חובל.
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 .3תלוי באלטרנטיבה

תנאי נוסף דייק הט״ז מפסקי הרא״ש :כאשר אד□ מבקש להשתמש בכח כדי למנוע
מאיסור או כדי לזרז למצוה ,עליו לברר קוד□ א□ אין דרך אחרת להצלה שלא ע״י
שימוש בכה .בירור מוקד□ כזה בוודאי מונע שימוש ספונטני באלימות ,ג□ כאשר
המטרה הינה חיובית ונוגעת לקיו□ מצוות .בירור כזה הוא תנאי לפטור בדיני נזיקין
א□ נחבל המוכה.
לדעת הט״ז יש איפוא לבחון לא רק את תוצאת השימוש בכה  -הא□ היא השיגה
את המטרה החינוכית ,אלא גם הא□ היתה זו הדרך היחידה להשגת אותה מטרה.
כמובן ,יש בהוראות אלו לא רק קריטריונים לחיוב ולפטור בדיני נזיקין ,אלא הדרכה
להורי□ ולמורים הא□ ואיך להשתמש באמצעי□ אלימים בעבודת□ החינוכית'.

ד .הכיצד הותר איסור דאורייתא להכות?
איסור ההכאה הוא איסור דאורייתא ,וכמו שכתב הרמב״ם הלי חובל ומזיק ה,א:
אסור לאד□ לחבול בין בעצמו בין בחברו .ולא החובל בלבד ,אלא כל המכר
אד□ כשר מישראל בין קטן בין גדול בין איש בין אשה דרך נציון  -הרי זר
עובר בלא תעשה ,שנאי "לא יוסיף להכותו" .א□ הזהירה תורה שלא להוסיף
בהכאת החוטא ,קל וחומר למכה את הצדיק.
א□ כן ,מהיכן נמצא ההיתר לאיסור זה כאשר משתמשי□ בהכאה למטרות חנוכיות?
איך יכולה מצות החינוך וההוראה להיעשות בדרך של עבירה ,הרי זו מצוה הבאה
בעבירה? וכי המטרה מקדשת את האמצעים?!

ן

^8

הפתרון לבעיה זו נעוץ בהבנה מעמיקה של איסור ההכאה .ה״ר חיי□ מבריסק
בחדושי הגר"ח על הש"ס (סטנסיל ,עמי לג) חקר בדברי הרמב״ם הנ״ל ,שדקדק לכתוב
שהמכה עובר בליית אם הכה דרך נציון ,ה״א□ הוא תנאי בהחפצא של החיוב ,דדוקא
הכאה דרך ניצה חייבה רחמנא  -ולפ"ז הכאה שמותרת ,כגון של בי״ד והאב המכה את
בנו והרב הרודה את תלמידו ,נשתנה בהחפצא של ההכאה ,דהכאה כזו שאינו דרך
היא 2.או דנימא דאין כאן תנאי בהחפצא של ההכאה ,אלא
1
ניצה לאו הכאה דאסורא
דהרמב״ם מפרש כאן דיש אופני□ דמותר להכות ".הנפקא מינה לצדדי החקירה היא
כאשר בי״ד עונש וקונס שלא מן הדין ,דבר שלא הותר לבית הדין לעשות אלא באופן
אקראי שלא בדרך קבע .אם בי״ד הופקע מכל וכל מאיסור ההכאה ,הרי שרשאי בית
דין להשתמש בסמכותו להכות ג□ בדרך קבע ,שהרי אין הוא עוקר בכך שום דין
מדיני התורה .אבל א□ זהו היתר הניתן לעתים ,הרי שרק לצורך הוראת שעה יכו^
בי״ד להשתמש בסמכותו זו.
מהו "דרך נציון"? לפי הר"מ פיינשטין זצ"ל (אגרות משה חו"מ סי׳ ג ד״ה וטע□
מחלוקתם) מלקות הניתנות על העבר ,ה□ מכות הניתנות דרך נציון ,אבל כשהמטרה
היא לעתיד  -לאפרושי מאסורא ולקיים עשה ,וכן אב את בנו לחנכו  -כל אלו אינם

.1

ואולי נוכל להגדיר כך :לדעת הסמ"ע והמהרש״ל הדגש הוא על תכונותיו ,כוונותיו ורגשותיו של המחנך
(הורי□ או מורים) בעבודתו החינוכית; ואילו לפי הט״ז הדגש הוא על הערך ועל מידת היעילות שקיימים

.2

בשימוש בכח לצורך השגת מטרות חינוכיות.
על כך תמה ה״ר ^יי□ מבריסק" :וקצת צ״ע מגמ' דכתובות לב,א :מה לחבלה שכן הותרה מכללא

לב"ד ,והלא בהחפצא של אסורא דהכאה דרך ניצה לא הותרה כלל ,ורק דבב״ד לאו דרך ניצה היא.
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דרך נציון .הוא מדייק זאת מהגמ' בכתובות (לב,א) ,שהובל בחבירו "הותר מכללו
בבית דין" ,והרי חבלה הותרה לאו דווקא בבי״ד ,אלא ג□ לאב המכה את בנו ולרב
הרודה את תלמידו? אלא שאלו מכים לצורך העתיד (להפריש מאיסור ולמטרות
חינוכיות) ,ובאופן זה אין הדבר כלל בגדר "דרך נציון"; משא״כ מעשה בי״ד ,המלקה
על העבר ,על מעשה עבירה שנעשה כבר  -שאילולא היה הדבר מותר מכללו ,הרי
שהיו המלקות אסורות ,שכן הן ניתנות בדרך נציון3.

ה .הכאה נאסרה רק בדרך נציון

לפי דברי רבותינו אלה הגדרת מעשה ההכאה אם היא מעשה מצוה או עבירה
נקבעת בהתאם לכוונת המשתמשים בה והמטרה העומדת לנגד עיניהם .אין הדבר
דומה כלל לאכילת איסור  -שם מטרת האכילה אינה משנה מאומה בחפצא של מעשה
העבירה  -בעוד שבנידון דידן המטרה יכולה להפוך אותו מעשה ממעשה של עבירה
למעשה של מצוה ,או להיפך.
לאור זאת מובנת ההבחנה בין הכאה ע״י הממונים על המוכה (כגון אב על בנו ורב
על תלמידו) לבין הכאה בידי זר .לגבי הממונים חזקה עליהם שההכאה נעשית על ידם
לשם המטרות שעבורן הם התמנו .בכך מבוארים דברי תרומת-הדשן והרמ״א שפסק
כמוהו (ראה תמיהת בעל תורת-אמת לעיל ב ,)1/שהקנו זכות/חובה מיוחדת לממונים
להכות.
כמו״כ מבוארים דברי המהרש״ל והפרישה (לעיל ג ,1/וראה מה שהקשה עליהם
הט״ז לעיל ג )2/שההיתר להכאה תלוי בכוונת הלב ובמניעי המכה והוא ניתן רק לאדם
המוחזק בכשרות  -אלו הם ערובה שהשימוש בכח אכן לא ייעשה בדרך נציון .ובאמת,
גם דברי הט״ז (לעיל ג )2/מקבלים ביאור חדש :תוצאת ההכאה יש בה כדי ללמד האם
היא נעשתה בדרך נציון ,או למטרות עתידיות.
מסתבר שלא רק איסור פן יוסיף ,האוסר הכאה ,יש בו תנאי של דרך נציון ,אלא
הוא הדין לאיסורים אחרים שחלים על אדם ביחסיו עם הזולת ,וכה הם דברי ה״ר
אלחנן וסרמן למס' יבמות סי' ע:
לולי דבריהם היה נראה שכל האסורין שבין אדם לחברו אינן אסורין אלא
דרך קלקול והשחתה שלא לצורך .וכמו בלאו דלא תשנא את אחיך ,דאין
האיסור אלא שנאת חנם  -היינו שלא ראה בו דבר ערוה ,אבל ראה עליו דבר
ערוה מותר לשנאותו .ואין לומר דשם הטעם משום דאינו בכלל 'אחיך'  -הא
ליתא ,דמבואר בתוס' פרק ערבי פסחים (קיג) דאם ישנאהו בשביל טעם
אחר עובר עליו בלאו .ולא הותר אלא לשונאו בשביל דבר ערוה שראה בו.
וכן בלאו דחובל כתב הרמב״ם דהאיסור הוא דוקא אם חובל דרך נציון,
והיינו מדחזינן דמותר לרב להכות תלמידו .והא דאיתא בסוגיא דפי הנחנקין
הנ״ל אחר שגגת לאו  -ע״כ צ״ל דאינו אלא חומרא מדרבנן .וכן בלאו דאלמנה
ויתום לא תענון כתב הרמב״ם (בהל' דעות פ״ו) באם עינה אותן ללמדן
תורה או אומנות ליכא אסורא .וכן בלאו דלא תלך רכיל  -מותר לספר לה״ר
על בעלי מחלוקת כדי להשקיט המריבה .וכן בלאו דאונאת דברים מותר
להקניטו בדברים דרך תוכחה .וכן מותר להלבין פנים דרך תוכחה ,אם לא
.3

בכך מיושבת קושיית הגרייה בהערה הקודמת .וכן תירץ ה״ר אלחנן וסרמן בקובץ הערות למסי יבמות
סי' ע.
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חזר אחרי שהוכיחו בסתר .ומותר גם לקללו בשביל זה ,כמו שעשו כל הנביאי□
בישראל .והוא לשון הרמב״ם בהל' דעות (פ״ו) .ומוכח מכ״ז דכל אסורין
האלו הותרו לצורך תועלת.
הרי שהגדרת מהות פעולות אד□ כלפי זולתו ,אם מעשה עבירה הן או אדרבה מעשה
של מצוה ,נקבעת בכל התחומים  -במחשבה (שנאה) ,בדיבור (לשון הרע ,רכילות,
תוכחה ואונאת דברים) ומעשה (הכאה חבלה)  -בהתאם למטרה ולכוונת לב□ של
עושי הפעולות.

ו .ספק דרך נציון
מה הדין כאשר מתעורר חשד לגבי תלמיד שאין התנהגותו כשורה ,וממילא ספק
הוא א□ העונש הגופני שיקבל עשוי להיטיב את דרכו בעתיד  -האם המכות שיינתנו
יש להחשיבן כמכות שאינן בדרך נציון רק משו□ הספק? על כך אנו מקבלי□ תשובה
באגרות-משה יו"ד ח״ב סי' קג:
ודאי הוא עכ״פ :על דבר ברור שעשה התלמיד מה שצריך לעונשו ,ולא על
חשד בעלמא .ואף שיש לו אומדנא לפי דעתו שנער זה עשה הדבר ,לא שייך«^
לשו□ אדם בעולם שיוכל לסמוך על גודל דעתו ולענוש אף עונש כל דהו בלא“
ידיעה ברורה דעדים .דאף בדבר השווה רק פרוטה בעינן עדים ,וכי'ש עונש
הגוף דשוה יותר מממון .ולא עדיף המלמד במה שהתירו לו לענוש ,מב״ד
שעל חשד בעלמא אינו כלו□ לענוש  ...וכן הוא לרב ומלמד ע□ התלמידים,
שהוא דבר המצוי בכל עת בינו לתלמידיו ,הוכרחו לסמוך על דעתו ונאמנותו
לבד .אבל עכ״פ הידיעה לו צריך שתהיה ברורה ,ולא בחשדים בעלמא .ואם
יש לו איזה ספק וחשד על אחד מהתלמידים באיזו דבר שלא כשורה ,צריך
לדבר בדברי מוסר ודברי□ המקרבים לתורה ומרוחקים מהדבר שחושד.
וכשיודע בברור ויראה שיש צורך לעונשו ,רשאי לענשו ביישוב הדעת ולא
בכעס ורוגזה.

מכל האמור יש לפנינו עקרונות הלכתיים ע" פ יש לקבוע את דיני הנזקין במעשה
אלימות של הכאה וחבלה של הורים כלפי ילדיה□ ומורי□ כלפי תלמידיה□ וכן יש
להגדיר את מהותם האסורית של פעולות אלו.
ז .היחס להורים ולמורים מכים
 . 1הענשת מורה ואב על הכאה

עד עתה נאמרו דברינו במסגרת הצד האיסורי ודיני הנזקין ,שה□ בגדר הדיונים—
הנעשים בדיעבד  -לאחר ההכאה .טרם נתנו את הדעת לגבי עצם ההכאה ,הא□ היא
דרך מומלצת ,או שמא אין היא ראויה כלל וכלל .כבר הבאנו לעיל את תשובת שבות-
יעקב בענין מלמד שכעס על תלמידו והכה אותו בשביל למודו עד שחבל בו .אמנם
בעל שבו״י פטר את המלמד בדיני נזיקין ,אבל הוסיף:
מ״מ בת״ח דאוריתא הוא מרתחא ,בפרט שהוא צער גדול כשלומד עם התלמיד
ואין משגיח לתת לב על למודו ,יש לפטור מכל .אבל מ״מ כדי לא יהא רגיל
לעשות כן ,כי לא נאה לחכם להיות כועס ולא קפדן מלמד ,כי כעס בחיק
כסילים ינוח  -למגדר מילתא ,שלא לעבור על דברי חכמי□ רק בערקתא
דמסאני ,פסקתי שישלם לרופא לרפאות בטוב.
משום תקנה איפוא קנס בעל שבו״י את המלמד ,ששלם את דמי רפואתו של התלמיד
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שאותו היכה.
יחס מחמיר כזה עם מלמדים אנו מוצאים בסוגית הגמי בגיטין לו,א על ההוא מקרי
דרדקי דאדריה רב אחא על דעת רבים ,דהוה פשע בינוקי .רש״י פירש שם ,שר' אחא
הדיר את אותו מלמד תנוקות על דעת רבים שלא ילמד עוד תנוקות ,כיון שפשע
בתלמידיו והיה חובטן יותר מדי .רק משום היות אותו מלמד דייקן מאין כמוהו,
החזירו רבינא למשרתו.
בחדושי רע"א על שו״ע יו"ד רמ,כ כתב בשם מהריק״ש ,שהמכה בנו קטן יותר מדי
היו מנדים אותו .ומקורו :פסקי תוס' מועד קטן פ״ג סי' עו .בפסקי התוס' שם כתוב
כך" :אחד הכה לבנו (קטן) [גדול] יותר מדאי ונדוהו ".בגמי מו״ק יז,א מובא שהשפחה
בבית רבי ראתה אדם שהכה את בנו הגדול ,ואמרה" :ליהוי ההוא גברא בשמתא,
דקעבר משום ולפני עיור לא תתן מכשול ".בחדושי הריטב״א למו״ק שם ,ד״ה במכה
בנו הגדול ,כתב:
פרוש :אף בזה הכתוב מדבר ,אע״פ שמתכוין לייסרו .ונראים דברים דלא
גדול גדול ממש ,אלא הכל לפי טבעו ,שיש לחוש שיתריס כנגדו בדבור או •
במעשיו .כי אפיי לא יהא בר מצוה אין ראוי להביאו לידי מכה או מקלל
אביו ,אלא ישדלנו בדברים .ומשום דאורחא דמילתא דבגדול שכיח כי הא,
נקט גדול.
מדברי הריטב״א עולה שהנידוי הוא משום הכשלתו של הבן בהכאת אביו או קללתו -
בגדול הוא מכשילו באיסור דאורייתא ,ובקטן  -באיסורי הכאה וקללה הנובעים מחובת
החינוך .אבל מדברי פסקי התוס' ,וכגירסה שקיבל מהריק" ש (שהנידוי הוא דווקא
בקטן) ,הנידוי אינו משום ההכשלה באיסורים ,אלא מחמת עצם ההכאה שהיכה האב
יותר מדי.
פוסקי ההלכה היו ערים לכך ,שלעתים ההכאה משיגה תוצאות הפוכות מאלו שאליהן
התכוון המחנך .בשו"ת שרידי-אש ח"ג סי' צה דן בבן ישיבה צעיר (בגיל  )16-15בעל
כשרון ,שנלכד בתאות משחק אחיזת עינים והתחבר עם בני חבורה שלא נראתה להוריו.
בשאלה הועלתה האפשרות לנקוט באמצעי כפיה ,ועל כך כתב ה״ר יעקב יחיאל ויינברג:
אכן מטעמים פדגוגים יש להניע מאמצעי כפיה בנוגע לבן הסוטה מהדרך
הכבושה .כבר הזכיר כתייר את האיסור להכות בנו גדול ,וצדק כתייר באומרו
שלאו דווקא מכה ביד ,אלא כל אמצעי כפיה בכוח עלול להביא לידי תוצאות
הפוכות מהרצוי .וכבר הוכיחו הפדגוגים המודרנים ,שהכפיה או ביצוע רצון
בכוח מעורר בנער בגיל מבוגר עקשנות יתר ונטיה למרידה.
לא רק לתוצאות הפוכות חששו חז״ל ,אלא קיים חשש אפילו שהחניך המיוסר יקפד
את חייו במו ידיו .במס' שמחות ב,ד-ו הובא -
מעשה בבנו של גורנוס בלוד ,שברח מבית הספר והראה לו אביו באזנו ,ונתירא
מאביו והלך ואבד עצמו בבור  ...מעשה בתינוק אחד מבני ברק ששבר צלוחית
בשבת והראה לו אביו באזנו ונתירא מאביו והלך ואבד עצמו בבור  ...מכאן
אמרו חכמים :אל יראה אדם לתינוק באזנו ,אלא מלקיהו מיד או ישתוק ולא
יאמר לו כלום .ר' שמעון בן אלעזר אומר :יצר תנוק ואשה תהא שמאל דוחה
וימין מקרבת.
המדובר שם הוא בבן קטן ,וכלשון הברייתא "מעשה בתינוק" .גם מפסקיהם של ר׳
טרפון ור' עקיבא שם ,שלמרות ההתאבדות "אין מונעין ממנו כל דבר" ,וביאר הרא״ש
במו״ק פ״ג סי' צד ,שמפני שהמדובר היה בתינוקות" ,כשלא לדעת דגדול דמי" .הרי
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167

שהזהירו חז״ל ג□ על הכאתו של קטן ,אע״פ שאצלו לכאורה אין חשש ללפני עיור,
שיכה את אביו או יקללנו .מאידך גיסא ,אותה ברייתא מובאת ע״י הייר עקיבא אייגר
בחידושיו ליו״ד (רמ,כ) ,והוא מסמיכה להלכה שם האוסרת על האב להכות את בנו
הגדול .הרי שאותה אזהרת חכמים ,שלא להראות לבן באזנו ,חלה גם על בן גדול,
והטעם זהה לטעם שלא להכאיב לבן קטן ,ולאו דווקא משום החשש להכשלת הבן
בעבירה.

מהו ההבדל בין להראות באזנו ,שנאסר ,לבין הלקייה מיידית ,שהותרה? הרא״ש
במו״ק פ״ג סי' צד פירש" :הפחידו לשלם לו המאורע שאירע לו באזנו ,כדרך שמכין
התינוקות ומושכין אותן באזניהם ".למשיכה באוזן בנוסף על האיום לשלם את הנזק
יש השפעה מצטברת ,שממנה יש להימנע .העונש חייב להיות חד משמעי וברור ,באופן
המאפשר לחניך למחוק את העבר ולהתחיל מיד בדף חדש ונקי .העונש שטרם ניתן,
והמאיים להגיע בעתיד ,חמור יותר מאשר העונש שכבר ניתן .לחלופין מורה הברייתא
להימנע לחלוטין מכל עונש ,לא להגיב כלל ולעבור לסדר היום .על כל זאת מציע ר׳
שמעון בן אלעזר לנקוט לרוב בדרך הקירוב ,ורק לעתים רחוקות להשתמש בדרכי
ענישה .משום כך הדוגמא שהוא מביא היא קירוב בימין ,שהיא היד הפעילה יותר,
והרחקה בשמאל ,שהיא היד הפעילה לעתים רחוקות יותר.
 .2התעלמות מהכאה

בהתאם להתנהגותו של ר' אחא בגמ' גיטין לו,א פסק בשו"ע הרב הלי ת״ת א,יג
שמלמדי תינוקות החובטין יותר מדי שמעבירין אותם .המקור הוא בנמוקי-יוסף על
ב"מ קט ,שניתן לפטר מלמד גם בלי התראה ,כאשר  -לפי גרסא אחת  -אותו מלמד
מכה את התינוקות יתר על המידה .אם כן ,הכיצד החזיר רבינא אותו מלמד למשרתו?
אין זו מחלוקת בינו לבין ר' אחא ,אלא שכשם שלצורך תקנת הציבור (פעולה נגד
הכאת התלמידים) ניתן לפטר מלמד ,כך לצורך תקנתו של אותו ציבור (הוראת התורה
באופן מדוייק) ניתן למנות מלמד ,גם אם יש חשש להתנהגות אלימה מצד המלמד.
מסתבר שמינוי כזה יהיה נכון רק אם אין במקום מלמדים מומחים אחרים.

יתר על כן :לעתים כורח המציאות הוא להעלים עין מהורים ומורים הרודים בבניהם
ובתלמידיהם יותר מדי .בתוספתא שהבאנו בריש דברינו (ב״ק ט,ג) נתבאר שאב ורב
שהזיקו לבנם או לתלמידם בעת הכאה ,פטורים .בראשית דברינו הבאנו מחסדי-דוד
שהפטור הוא מעיקר הדין ,משום דמצוה קעביד .אולם בחזון־יחזקאל דן שמא הפטור
אינו מעיקר הדין ,אלא משום תקון העולם ,כדי שלא ימנעו מעיסוקם .ואכן כך עולה ~
מדברי הרמב"ן במלחמות ה' בב"ק פו,ב (דף לא,א בדפי הרי"ף ד״ה וכתב עוד) שכתב:
ומילתא דטעמא היא ,שכיון שסמוכים על שולחנו דין הוא שאם חבל בהן
יהא פטור ,שאין לך אדם שאינו מכה בנו ורודה את תלמידו .ופעמים שהוא
חובל בהם יותר מן הראוי ,ואם אתה מעמידו בדין אין לך איבה גדולה מזו,
שמעלה טינא על לבו ושוב לא יסמכם על שלחנו.
וכן מצינו מפורש בתוספתא גיטין ג,יג" :שליח ב״ד שהכה ברשות בי״ד והזיק  -בשוגג
פטור ,במזיד חייב ,מפני תקון העולם .רופא אומן שריפא ברשות ב״ד והזיק  -בשוגג
פטור ,במזיד חייב ,מפני תקון העולם ".במנחת-בכורים שם פירש שמפני תיקון העולם
הוא הטעם לפטור כשעשה ברשות בית-דין והזיק בשוגג .מצד הדין היה חייב משום
שאדם מועד לעולם ,ומכל מקום פטרוהו כדי שיהא רופא מצוי לרפאות ושליח בי״ד
לענוש .א״כ הוא הדין לכל העוסקים במצוה ,גם אב ומורה המחנכים את בנם או
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תלמידם ,על מנת שימשיכו למלא את חובתם ותפקידם ללא חשש.
כיון שראינו דרכים שונות באשר להתייחסות להכאת חניכים ,על כן כאשר בא
בית-דין לקבוע את עמדתו בשאלת הכאתו של בן או תלמיד וחבלה בו ע״י אביו או
רבו ,עליו להביא בחשבון את כל המרכיבים ויסודות ההלכה שנאמרו על שימוש באלומות
למטרות מצוה ,חינוך והוראה .השיקול העיקרי חייב להיות חיזוק המשך החינוך לתורה
ולמצוות ועיצוב דמותם הרוחנית של הבנים ושל התלמידים4.

.4

[עוד על הכאה וענישה ראה מאמרו של הרב י״ה הנקין :החרמת חפצים מתלמידים (תחומין ח עמי
 186ואילך ,ובעיקר בפייט ממאמר זה :היתר מיוחד למורה להעניש את תלמידו - .הערת מערכת]

<תו1וי|

כר

?

הרב יצחק לוי

הכאת ילדים (תגובה)
ראשי פרקי□
א.

חושך שבטו שונא בנו

ב.

רוח התקופה אינה נוחה ממכות

ג.

אזהרה להורים שלא יכו את בנם

☆

מאמרו של הרב שרמן בתחומין טזי מתייחס להכאת בן או תלמיד במידת מה של
סלחנות .הכאה ,לדבריו ,נאסרה רק כשהיא נעשית בדרך נציון (מתוך ריב וקטטה),
ועל כן בדרך כלל מכותיהם של מחנכים אינם נכנסים בגדר האיסור מדאורייתא להכות
("לא יוסיף להכותו"  -דברים כה,ג; רמב״ם ,הלי חובל ומזיק ה,א) .כאשר עומדת
בפני המכה מטרה עתידית (כגון לאפרושי מאיסורא או לקיים עשה) אין הוא עובר
באיסור .אכן ,גם לדבריו (ומקורו בתשובת הר״מ פיינשטיין ,אגרות-משה יו"ד ח״ב
סי' קג) צריכה לעמוד בפני המחנך־המכה וודאות גמורה שיש צורך בעונש ההכאה .גם
אז רשאי הוא לנקוט באמצעי זה רק מתוך ישוב הדעת ולא בכעס וברוגזה.
הרב שרמן אמנם ער לעובדה שפוסקי ההלכה הכירו בכך שלעתים ההכאה משיגה
תוצאות הפוכות מאלו שהתכוונו להן המחנכים ,ואף במקרים חריגים גורמת להתאבדות,
מכל מקום ,לדעתו (עמי " :)167כורח המציאות הוא להעלים עין מהורים ומורים
הרודים בבניהם ובתלמידיהם יותר מדי ".לדבריו ,התעלמות זו נעשית גם משום 'תיקון
העולם'" ,כדי שלא ימנעו מעיסוקם  ...על מנת שימשיכו למלא את חובתם ותפקידם
ללא חשש".

לדעתי יש צורך להתייחס להכאה כעונש לפי המטרה והתוצאה ,ובהקשר להתייחסות
להכאה בכל דור ודור .אין ספק שהיום ,כאשר יש יחס שלילי גמור לעונש ההכאה גם
מצד אנשי המקצוע וגם מצד חוק המדינה ,עונש ההכאה נהיה פחות ופחות אפקטיבי
ויותר ויותר מזיק .ועל כן יש לעיין שוב ושוב בעניין ההדרכה המעשית שיש לתת
למורים ולהורים .בוודאי שאין■ להעלים עין מהורים וממורים הרודים בילדיהם
ובתלמידיהם יותר מדי .אין בכך "תיקון עולם" ,אלא לעתים קרובות קלקולו.
א .חושך שבטו שונא בנו

הנוטים להקל ראש בשימוש בהלקאה מצביעים על הפסוק במשלי (יג,כד) "חושך
שבטו שונא בנו" .ראשית ,יש לזכור שספר משלי הינו ספר משלים ,אשר בשונה מספר
הלכתי ,בא ללמד הנהגות ומוסר ולא הלכות .שנית ,משמעות המלה ׳שבט׳ אינה דווקא
מקל ,יכולה היא להיות גם ביטוי להטלת מרות .לדוגמא" :לא יסור שבט מיהודה
ומחוקק מבין רגליו" (בראשית מט,י) .מכאן שפירוש המלצתו של ספר משלי הוא:
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החושך את הטלת מרותו על בנו  -גם אם אין מדובר בדרך של הלקאה  -עלול להיחשד
כמי ששונא את בנו; שמא הוא נמנע מכך בשל חוסר כל יחס וענין בהתנהגות בנו.

במבנה הפסוק טמונה חכמה :בתחילתו מדבר הפסוק על מי ששונא את בנו; בחלקו
השני מדובר על מי שאוהב את בנו " -ואוהבו שיחרו מוסר" .ניכר שבחלק השני מדובר
על מעלה גבוהה יותר  -ה״אוהב" עדיף הוא מהשונא .האוהב משחר מוסר ' -משחר'
הוא מלשון שחר ,הקדמה .כלומר :החכם יודע לכלכל מעשיו ולהקדים דברי מוסר ,כך
שלא יצטרך להגיע להפעלת השבט .יש אפשרות לחנך ללא הטלת מרות ומכות .מהדירוג
שניתן לשני סוגי המחנכים משמע שההמלצה היא דווקא לזה שנמנע מהכאה.

אפילו ל״ט המלקות ,הניתנות על עברות מסויימות על ידי בית הדין ,קיימת בהן
הגבלה על נותנן ,שצריך הוא להיות "יתר בדעה וחסר בכח" (הלי סנהדרין טז,ט).
היינו :אפילו ענישה פלילית אסור שתיראה כהפגנת כוח אלא צריכה היא להיות הפקה
של דעה.
ב ,רוח התקופה אינה נוחה ממכות

נכון הוא שבמקורותינו מדובר על רב המכה את תלמידיו ,וקיימת גם הדרכה על
כך שההכאה תהיה במידה ובדרך שלא תכאיב ,והמקורות מפורטים היטב במאמרו
של הרב שרמן שליט״א ,אבל אין להתעלם מכך שאמצעי זה הוא אופייני לתקופה.
היתה תקופה שמכות שימשו כאמצעי ענישה בכל העולם ,אבל אין כל התקופות שוות,
והעידן שבו אנו חיים כיום שונה הוא .לעובדה זו יש השלכה באשר למידת "התועלת"
שבעונש מסוג זה .כיום משיגות מכות את ההיפך המוחלט מכוונתו של המכה  -הן
ממרידות ומשניאות.
בספר חסידים (סי' תתקיט) מתואר מקרה של אב שהכה את בנו על שעשה את
צרכיו בחדר בו הוא עצמו ישב ולמד .מאז היה הילד עוצר בעצמו מלעשות צרכיו .ר'
יהודה החסיד מסיק מכך" :ילד קטן שאינו מבין על מה מכין אותו ,אם הוא יושב
אצל אביו וספרים לפניו ,והקטן כורע להשתין או לעשות צרכיו ,אל יגער בו ,כי לא
ידע להבין שבשביל הספרים מנעו ,ויעצור עצמו משום פחדו ויבוא לידי סכנה ".בעת
שהיו מכות נהוגות בעולם כולו ,ובשדה החינוך היהודי גם כן ,לא היו המכים מודעים
תמיד לכאב הפיסי שהם גורמים .משום כך המליץ המחנך הותיק ,הרב משה אורבך
זצייל 2להימנע מהכאה בכלי-עזר (למשל ,סרגל) ,אלא ביד עצמה ,כדי שהמכה אף הוא
יחוש בחוזקה של המכה .כאמור ,הוא לא הטיל איסור מוחלט על ההכאה ,וזאת ברוח
התקופה.

ה״ר שלום נח ברזובסקי ,ראש ישיבות סלונים ,כותב באחד ממכתביו" 3:על פי דעת
תורה ,אין ספק שזה [מכות] מן הדברים שמיעוטם יפה ,וכל המוסיף גורע ,וזה מוליד
רעות אם מרבים ומפריזים על המדה .ובמיוחד רע הדבר כשהמחנך מכה מתוך כעס,
וחז״ל אמרו :כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה וכל מיני גהינום שולטים בו ונשמתו
מסתלקת ממנו ".והיו ששללו לחלוטין את אמצעי המכות ,כגון רבי חיים מוולוזיין,
שכתב" 4:בזמן הזה קשות אינם נשמעים ,ורק בדברים רכים וטובים ".הוא עצמו פטר

כמובא בספרו של הרב מ' מונק" ,שכר והענשה בחינוך" ,עמי עט.
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מובא בסוף ספרו "בנתיבי חינוך".
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כך מביא בשמו ה״ר שמואל אב״ד דאהלינוב בספרו "מנחת שמואל" עמי לג.
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אדם שאינו מסוגל להשפיע ללא "מתת יד" מקיומה של מצות תוכחה ,ובלשונו" :מי
שאין טבעו לדבר רכות ותכף יכעס על עושי עוול ובפרט שלא ישמע לו  -אזי הוא
פטור ממצוות התוכחה".
ג .אזהרה להורים שלא יכו את בנם

באמת אין הדבר נובע רק מרוחה של תקופה ,אלא כך מופיע הדבר במקורותינו:
במועד קטן יז,א מבואר שאב המכה את בנו עובר ב"לפני עיוור לא תתן מכשול",
משום  -כך פירש רש״י " -שהילד יבעט באביו" .הדבר הובא להלכה ע״י הרמב״ם (הלי
ממרים ו,ט)" :מכה בנו הגדול  -מנדים אותו ,שהרי עובר על לפני עיוור לא תתן
מכשול' ".גדול' הגדרתו לענין זה "לא גדול  -גדול ממש ,אלא הכל לפי טבעו ,שיש
לחוש שיתריס כנגדו בדבור או במעשיו; ואפילו בקטן אין ראוי להביאו לידי מכה
אביו" (חידושי הריטב"א ,מו״ק יז,א).
לפי בעל ספר חסידים (סי' תתקנד) כבר הפסוק כולל בתוכו אזהרה לאב ולאם
לשמור על כבודו של בנם ,שכן לשון הפסוק הוא" :איש אביו ואמו תיראו" (ויקרא
יט,ג) 'תיראו'  -לשון רבים ,למרות שהפנייה 'איש' היא ביחיד .לדברי ר' יהודה החסיד
הכוונה היא להזהיר את האיש לירא את אביו ואת אמו; וגם להזהיר את ההורים שלא
יכעיסו את הבן כל כך ,שלא יוכל להתאפק וימרוד בהם .במציאות הקיימת כיום,
כשברוב העולם המערבי שוב אין מכות נוהגות ,נעשית האזהרה להורים ולמורים חמורה
כפל כפליים.
המעשה בילד שעצר בנקביו ,וכן מה שיובא להלן מתוך תשובותיו של הר״מ פיינשטיין
על נער שהתאבד ,מלמד שהחומרה שבמכות אינה רק בשימוש בהן בפועל ,אלא אפילו
תאיום על ילדים שהם עלולים להיענש בעונש זה  -חמור הוא בפני עצמו .עתים שההפחדה
מזיקה אף יותר מהמכות עצמן!

עצם הדיון על חובותיו הממוניים של אב שחבל בבנו מלמד ,שילד איננו רכוש
הוריו ,למרות שיש לאב חיובים ממוניים כלפיו (ללמדו תורה ואומנות  -משנה ,סוף
קידושין) .החיובים הממוניים אין בכוחם להתקזז זה מול זה; החבלה בבן אינה רק
שאלה ממונית ,אלא כמובא לעיל הינה שאלה איסורית ,ולכן" :אסור לו להכות לתינוק
במקל ,וכמו שמכה לסתם ישראל שעובר בלאו אף במכה קלה שלא הזיקו כלל"5.
הרב פיינשטיין דן בשאלת מקום קבורתו של ילד שהתאבד מחמת פחדו ממכותיו
של אביו .מסקנתו היא" :כיון שאיבד עצמו בשל האיום ,תלינן דעדיין אין בו הדעת
להבין שאביו ואף רבו ואחרים לא יכוהו ,אלא באופן קטן שלא יחלה ויסבול יסורים
מזה ,שעדיין יכול לטעות אפילו על אביו וכש״כ על אחרים שיכוהו באופן שיהיו לא
יסורים קשים ממיתה ".אותו ילד ראה בהתאבדות דרך להציל עצמו מייסורים ,ולכן
אין דינו כמתאבד ,ויש לקוברו בתוך הקהל.
העולה מן האמור לעיל שהתייחסות רבותינו בכל התקופות להכאה כאמצעי חינוכי
היתה מאד מסוייגת .נראה מדבריהם שהמכשולים הרבים העלולים לנבוע מהכאה
רבים הם על התועלת שאפשר להפיק ממנה .במיוחד נכונים הדברים כיום ,כשהילדים
עצמם מודעים כבר מגיל צעיר לכך שהחוק אוסר על המבוגרים להכותם .על כן נראה
שיש להרחיק עצמנו מלהכות כלל.
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הר"מ פינשטיין זצ״ל ,באגרת שפורסמה בסוף ספרו של הרב מי מונק (לעיל העי  )2עמי קה-קי.

רבעו «עקב וו״ל ותקופתו
מאת יעקב בהרה׳־צ אברהם ישראל ז־־ל גליס
ארץ אשכנז היתה בימים ההם — המאה השניה לאלף הששי — מרכז גדול לתורה
וחכמת ישראל ומקום ועד לפוסקים וקובעי ההלכה׳ המסורת והמנהג בישראל .צרות
גדולות ,גזירות ושמדות נתכו על יהדות אשכנז והן התגברו ביתר תכיפות משנת ק״ט
אשר בה פרצה המגיפה השחורה שהפילה רבבות איש ובעקבותיה הופצה עלילת שקר כי
היהודים שמו רעל בבארות המים .ההמונים המוסתים פרעו פרעות בישראל וקהלות
קדושות רבות נחרבו עד היסוד.
מאז התחדשו הגזירות על גולת אשכנז מפעם לפעם ויהודיה לא ידעו שלוה ומנוחה
"כי היו ישראל שחים בפחדים ובהלות השעות וצרות" {תשובות הר״י איסרלין) ,אך
על אף זאת שגשגה ופרחה יהדות זו ,וכאשר יענו אותה כן תרבה וכן תפרוץ ,ומעמק הבכא
והסבל הקימה מתוכה גדולי תורה שהפיצו אור יקרות בדורם ,דור דעה׳ ובדורות הבאים
אחריהם.
על שני עמודים גדולים וחזקים סמכה את יתדותיה תורתם של חכמי אשכנז .על
חכמת הפלפול והחריפות מחד ,ועל ההלכה הפסוקה והחתוכה מאידך.
ישיבות גדולות התקיימו אז באירפורט ,נירנברג ורגנשברג .גדול היה הצמאון לתורה.
הישיבות המו תלמידים ששיקעו עצמם יומם ולילה בתורה בהתעמקות וחדירה לעומק
דבריהם של חכמי הגמרא והגאונים שבאו אחריהם ,בהבנה מעמיקה ומקיפה של השקלא
וטריא שבשני התלמודים .על יסוד שיטת הלמוד שהיתר .נהוגה בישיבות אלו ,יסד אחר
כך רבינו יעקב פאלאק .תלמיד ישיבת רבי יעקב מרגליות בנירנברג ,את שיטת
החלוקים והפלפולים שהיתר .לנחלת בתי האולפנא הגדולים לתורה בפולין ,שירשה אחר
כך את מקומה של אשכנז כמקום תורה.
ראשית יצירת הפלפול בישיבות אשכנז היתה .בראש ישיבות אלו עמדו גאוני
תורה שידעו לעקור הרים ולטחנם זה בזה בסברא "כי ודאי כשאנו מפלפלים ולומדים
חריפות כגון בזמן התוספות אז אנו רגילים למשקל ולמיטרח בדקדוקים ובחלוקים דקים
כמעיל פילא בקופא דמחטא׳ אבל לפסוק הדין או להתיר האסור ,אין לפסוק הדין ואין
להתיר האיסור אלא בראיות ברורות ■מלבנות ומחודדות מתוף פשטים סוגייא דשמעתתיה
ולא מתוך הדקדוק" <שו״ת הר״י ווייל קס״ד) .תלמידי ישיבות אלו עברו אחר כך לשמש
ברבנות קהילות גדולות גם מחוץ לערי אשכנז.
עמודה השני של תורת אשכנז היה עמוד ההלכה ,כי היו באשכנז גדולי תורה
שעמלו וטרחו כל ימיהם להעמיד את ההלכה על תילה .לברר את פסקי הדין ולקבוע
את המנהג למען ידע ישראל את הדרך אשר ילך בה .מאורות ההלכה היו רבי יעקב
מולין הידוע בשם מהרי״ל׳ רבי ישראל איסרלין בעל "תרומת הדשן" ,רבי משה מינץ
ורבי ישראל מברונא הידועים בספרי תשובותיהם ,רבי יעקב לנדא — אשכנזי מחבר

עם הספר

<

ספר "האגור" .אלה ודומיהם הם בעלי ההלכה הפסוקה ,שמפיהם חיים כל פוסקי ההלכה
בישראל ,מימות מרן רבינו יוסף קארו ועד ימינו אלה.
גלריה גדולה של גדולי תורה וחכמה שהיו בעת ובעוגה אחת גם מנהיגי העדה
ופרנסי הקהילות ניצבת לפנינו כשאנו פותחים את ספרה של יהדות אשכנז .אנשי אמת
שונאי בצע ,חריפים ומופלגים בתורה ובקיאים במלי דעלמא .שומרי משמרת ההלכה
והמנהג ,נוצרי המסורת הגדולה של חכמי אשכנז וצרפת מימות רבותינו בעלי התוספות,
שעליהם אמר הריב״ש בתשובותיו <שע״ו) "כי מצרפת תצא תורה ודבר ה׳ מאשכנז".
הם שהקימו עולה של תורה והלכה והיו למאורות בשמי ישראל.
אחד מן המיוחדים שבהם היה רבינו יעקב ווייל ,הנודע בשם מוהרי״ו.
רבינו נולד בעיר ודיל לאביו רבי יהודה ,ולמד תורה בצעירותו בישיבת רבי יעקב
ב״ר משה הלוי מולין (מהרי״ל) במגנצא ,בתשובותיו מזכירו רבינו פעמים רבות" ,וראיתי
מהגאון נר ישראל מוהר״י מולין ז״ל" "וראיתי מעשה ממורי" הוא מכנהו בשם "המאור
הגדול אשר עיני כל ישראל עליו".
שנת לידתו אינה ידועה .בשנת קפ״ז הוסמך לרבנות וקהילת נירנברג הציעה לו את
כסא הרבנות בה ,אולם הוא לא קיבל את הרבנות כדי שלא להסיג את גבולו של
רב העיר שהנהיג את הרבנות בנירנברג ,אם כי פסק להלכה בשאלת הריב בקהילת
רגנשבורג שיכולים שני רבנים ויותר לכהן בקהילה אחת כמו שהיה בקהילות שונות
"ולא שמענו מעולם שהיה אה חזקה יותר מזה" <קנא> ויש רשות לשניהם להרביץ תורה
ואין בזה הסגת גבול.
הוא כהן כרב באירפורט ומשם עבר לרבגותה של אויגסבורג .בקהילה זו שימש
גם כראש הקהל ובתור שבזה הוא חתום בתעודות ממשלתיות רשמיות .בועידת המס
שנתכנסה בבזל מטעם המלכות השתתף בה כראש הקהילה• בתקופה מסוימת ,אולי אחרי
פטירתו של רבי זלמן כהן רבה של נירגברג ,שימש גם כרב בקהילה זו.
מקהילות אלו נודע שמו לתהילה בכל תפוצות ישראל עד שהוכר כעמוד הוראה בדורו.
מכל הקהילות פנו אליו גדולי הרבנים בשאלותיהם בהלכה .בין הפונים אליו בשאלות
היה רבי ישראל איסרלין בעל "תרומת הדשן" ותלמידו רבי ישראל מברונא .הכרעותיו
ההלכותיות נתקבלו על דעת הפוסקים• תשובותיו מצטיינות בבהירותן ובקיצורן .הוא
מצטט גם את טענות בעלי הדין בצורה בהירה ומרוכזת כאילו היו פסקי דין .ולמען
הדיוק׳ וכדי שלא לתת מקום לטעות ,הוא מצטט לפעמים את טענותיהם בלשון אשכנז.
עניוות יתירה שזורה בכל תשובותיו ״אחר מי רודף מלך ישראל — הוא כותב
בכמה תשובות — אחר פרעוש אחד ,אחר כלב המת .מי אנכי כי באתי עד הלום
כי מששת את כל כלי לית בי לא כחל ולא שרק ולא יעלת חן וצעיר אני לימים ובינת אדם
אין לי ועדיין לא הגעתי לדרגת הפעוטות" <נב) "איני כדאי להודיע עניותי במקום עשירות
באתרא דכהנא רבא דכל רז לא אניס ליה ומכל מקום בשביל השלום אדון בקרקע מן
הצד אבל דין תורה לא ידענא" <כח) "הארז הגדול בלבנון על מים רבים ...הלך לנוע על
האטד בארץ הנגב אשר אין שם מים׳ אכן ענותך תרבני למשקל ולמטרה בשמעתתיה
בהדי טיבותא דמר" (א) "אף על פי שלא הגעתי למידה זו למידן דינא מכל מקום בשביל
השלום אודיעכם עניות דעתי" <כב).
הוא התרחק מכל צל של סכסוך ומריבה בעניני הקהילות שהיו חזון נפרץ בימיו.
לאחד מידידיו שעמד בריב עם הקהילה הוא כותב בין השאר" :ותיתי לי שכל ימי לא
דנתי על שום אדם בעל כרחו׳ ותמיד אני מונע את עצמי מן הדין בכל מאמצי בחי

עם הספר
אפילו כששני בעלי הדין מתרצין לדון לפני מרצון נפשם .ואם תשמע לעצתי ולדידי
צייתת לא תשב אצל הקהל בשום דין ,דידעת שפסקי בעלי בתים ופסקי לומדים שני
הפכים הם" (קמו).
אך אם כי היה עניו ונוח לבריות ,הרי כאשר היה צריך להגן על החלש היה לבו
כארי עשוי לבלי חוג ודן בעת משפט ובלי משוא פנים גם את האלמים והתקיפים
בקהילתו ובקהילות שפנו אליו.
מחותנו ,רבי אברהם עזרא׳ היה איש עשיר חכם ונשוא פגים .תקיף גדול׳ יוצא
ונכנס בארמונות נסיכי והגמוני אשכנז .פעם אחת תפש דוכס אחד את אשתו ונכדתו ,אסרן
בבית הכלא ודרש אלף זהובים לפדיונם ,וגם היה מאיים "שיהפוך הילדה לדתו".
כל תקיפותו של רבי אברהם עזרא לא עמדה לו להוציא התפוסות לחירווג אז נמצא איש
יקר רוח ,רבי דוד צעהנר ,שמסר נפשו להוציאן מבית הכלא אחרי שהיו אסורות שם
כחמשה חדשים ,וגם הוציא הוצאות כספיות גדולות .אך רבי אברהם עזרא סירב לשלם
לו הוצאותיו .ואם כי היה מחותנו של רבינו ,לא נמנע מללמד עליו חובה ואמר "וכיון
שאני קרוב אל החלל אמיגא עלי דידי רמיא למעבד מלתא לבטל מחשבתו הרעה שלא
תהא תקלה כזאת בישראל ,כדי שלא תנעול דלת בפני גומלי חסדים ושלא יתחלל שם
שמים בפרהסיא" (קמח).
אחרי שהוא מוכיח על יסוד דברי הפוסקים הראשונים שהוא חייב לשלם לו את כל
הוצאותיו הוא מתרה בו "כי אם יעבור ולא יקיים הוראתו החמורה בענין זה ,יחול על ראשו
גזירת נח״ש ויהיה מובדל מכל דבר שבקדושה" (שם).
ספר תשובותיו נדפס פעמים רבות ביחוד זכו למהדורות רבות הלכות שחיטה ובדיקה
שלו ,שנתקבלו להלכה ולמעשה בין האשכנזים .הלכות אלו נדפסו תחילה בתוך ספר
השו״ת שלו וחוברו להן הגהות וביאורים על ידי רבי שלמה לוריא (המהרש״ל) וגאונים
אתרים .על תשובותיו הוא חותם "הקטן יעקב וויילא".
ספר התשובות שלפנינו נדפס מתוך השוואה של כמה הוצאות ,והוא כולל תשובות
שלא נכנסו בדפוסים המאוחרים.

לספר תשובותיו של רבינו צורפו גם נמוקי רבי מנחם מירזבורק.
רבי מנחם מירזבורק הנקרא גם בשם רבי מנחם המעילי על שם ספרו "מעיל צדק"
חי בשנים קם—רל ,חיבר ספר גדול בדיני אישות ,שכלל גם דיני ממונות ,דיני מסים
בקהילות ,ענשים וקנסות .רבינו כותב עליו "תחילה אבאר לכם מי הוא הרב המובהק
רמ״מ אשר כתבתם הרבה דברים משמו .שם הגדול היה מוהר״ר מנחם ממירזבורק
דירתו היתד ,במדינת זקס״ן .היה למדן מופלג ,גדול בדורו הרבה דינים ופסקים שכתב
וקיבץ וחיבר מהם ספר גדול .ואותו ספר מצוי במדינת זקס״ן וכל מנהג מדינת זקס״ן
אחר אותו ספר והרבה דברים נעתקו מספרו והם בידי" (קלב).
אחת מהכרעותיו החשובות היתד ,לבטל דין המיאון בזמן הזה ,שלפי הדין יתומה
שהשיאוה אמה ואחיה יכולה למאן בבעלה כל זמן שהיא קטנה ואינה זקוקה לגט .ראה
רבי מנחם את התקלה היוצאת מזה ,שמלמדים אותה בני אדם למאן .והתקין שאין אשה
יוצאת מבעלה אלא בגט .תקנה זו שהיה לה תוקף בשעתה הובאה גם על ידי רבי יהודה
מינץ ורבי שלמה לוריא בתשובותיו "פסק המיאון נהגו בימים האחרונים אשר לפנינו
שלא למאן ונתפשטו מהחכם מוהר״ר מנחם מעיל צדק אשר איזן ותיקן כמה גדרים

עם הספר
וסייגים לתורה והיה מומחה וגדול בתורה ונתפשטו תקנותיו וגזירותיו בכל ארץ אשכנז...
והסכימו לזה כל החכמים האחרונים גדולי_הדור אשר היו לפנינו" (יש״ש יבמות פי״ג).
.הכרעותיו ופסקיו של רבינו' נתקבלו בדורות שלאחריו .מרן רבי יוסף קארו מזכיר את
פסקיו פעמים רבות ,כן מזכירו רבינו הרמ״א ,שפסקי רבינו בדיני טריפות־הריאה ובעוד דיני
איסור והיתר שימשו לו יסוד גדול .רבי שלמה לוריא כותב עליו שהינו ״ראש בין ~
האחרונים וממימיו שתו כל הבאים אחריו" ,רבי שמואל די מודינא (הרשד״ם) ראש
חכמי שלוניקי כותב עליו "הר״י ווייל שמענו שהיה גברא רבא והוא אחרון" (יו״ד קט״ו).

רבינו נפטר בשנת ר״כ בערך ושמו נשאר לברכה ולתהלה בקרב ישראל עדי יבוא
יגון ,ממעיין התורה שלו שתו וישתו דורות רבים ושפתותיו של רבינו תהיינה מדובבות
עד יקום לגורלו לקץ הימין.

כ
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עונותס רחמנ׳ ליצלן מקריצתס ,והישרים ההולכים
לתומתם ,האמת והשלום במחיצתם ,שלום רב
לאוהבי תורתם ,לא יהא מכשול בסיעתם,
כצאת השמש בגבורתם ,כל ימי היותם על אדמתם.
נאם הקטן יעקב ווייל:

כח שלומך יסגא לעלם אהובי הח״ר מרדכי
והח״ר יצחק יצ״ו ■וגם כי איני
כדאי להודיע עניותי במקום עשירות באתרא
דכהנא רבה דכל רז לא אניס ליה מ״מ בשביל
השלום אדון בקרקע מן הצד אבל דין תורה לא
ידענא .ראובן הנעלב שתבע משמעון עלבונו
שהכה אותו על ראשו ופצעו שהדם היה שותת
ממצחו על פניו והעד רבי ישראל העיד שראה
שהכה שמעון לראובן על ראשו שיצא הדם ממצחו
על פניו עד הסנטר וכן העיד ר׳ מרדכי שראה
שרץ רבי שמעון אחר ר׳ ראובן והכה עליו שהדם
יצא ממנו ושמעון בעצמו הודה בדבר רק שטען
שלאחר שהכה ראובן אשתו חרה אפו והכהו על
ראשו שהדם היה שותת ממנו והנה מתוך
העדות מוכח שההכאה זו היתה קודם שהכה
ראובן את אשת שמעון ,שמעון לא טוב עשה
בעמיו ופשיעה גדולה פשע דאמרינן פרק ארבע
מיתות 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 הנינא נקרא חוטא
שנאמר אם לא לקחתי בחזקה וגו׳ רב הונא
אמר תיקצץ ידו שנאמר וזרוע רמה תשבר וגו׳.
רב הונא קץ ידא .רבי אלעזר אומר אין לו
תקנה אלא קבורה שנאמר איש זרוע וגו׳ אלמא
אפילו בהגבהה בעלמא אפילו בלא הכאה דיינינן
ליה בדינא רבה וכ״ש היכא שעשה מעשה וכ״ש
היכא שהכהו על ראשו עד שיצא הדם מתוך
כח המכה ומכ״ש הכא ששמעון אחז את העץ
בשתי ידיו והכה ראובן על ראשו מכה רבה
במקום סכנה שהדם היה שותת ממצחו עד
סנטרו ודאי הכהו בכל כחו ועשה כל אשר
זמם ולא היה חש על ספק שפיכת דמים להכות
זקן בלי חמלה בהכאה גדולה גזה ואם הזקן
הוא בן שבעים עבר גם על מצות עשה מפני

מהו״י ווייל

שיבה תקום וגו׳ דהלכ׳ כאיסי בן יהודא דאומר
כל שיבה במשמע דינא דהאי גברא שמעון
■לקרותו רשע ופסול לעדות ולשבועה עד שישוב
כדאיתא במרדכי פרק החובל אפילו בהגבהה
בעלמא ומכ״ש על המעשה הרע .ויש בידי
תשובת מהר״ח חיים שאמר וז״ל על אחד שאחז
הבירו בגרונו ושלף סכין עליו ויאמר ארוץ
גולגלותיך דעו שכל רבותיי שווין בזה שהמגביה
ידו על חבירו נקרא רשע ופסול לעדות ולשבועה
עד שיעשה תשובה הניכרת לרבים ואף על פי
שלא הכהו כ״ש זה שתפס בגרונו והרים אגרופו
עליו ורצה לדוקרו בסכין ואם היה במקומינו
היינו מלקין אותו עכ״ל .אלמא אף על פי שלח
עשה מעשה אפ״ה מחייבו מלקות מכ״ש בנדון
דידן ששמעון עשה מעשה וז״ל רבינו יודא חסיד
המכה את חבירו יבקש ממנו למחילה וילקה על
אשר הכהו ולא יגביה ידו על חבירו עוד עיכ״ל.
,וכיון דרב הונא קץ ידא אפילו בהגבהה בעלמא
או בהכאה כל דהו בלי פצע וחבורה אס כן
גבי נדון דידן דגחת האי גברא נפשיה לספק
נפשות כדמוכח מתוך מעשיו לית נגר ובר נגר
דיפטריני׳ ממלקות ודינא דהאי גברא שמעון
!במלקות ומחילה ביום הכניסה ילך על הבימה
לאחר קריאת התורה ויאמר בלשון זה בקול רם
■חטאתי לה׳ אלהי ישראל ולפלוני ראובן והרביתי
אשמה שהכתי ראובן בעץ על ראשו עד שהיה
דמו שותת מעל מצחו עד סנטרו חטאתי עויתי
פשעתי ואני מבקש מאת השם יתברך שימחול
■לי וגם אני מבקש מראובן שימחול לי ולאחר
יכך באותו יום בין מנחה למעריב קודם שיאמרו
והוא רחום ילקה בב״ה וכן משמע באורח חיים
להלקות בין מנחה למעריב כדי לומר לאחר
המלקית והוא רחום וגם ממון יתן ויתכפר
לו כמו שכתב מהר״ם אאחד שקרא לחבירו
ממזר במרדכי שכתב מהר״ם וז״ל יקבל עליו
תשובה בתענית ובמלקות ובממון וטוב לו:
והממון שיתן אין בידי קבלה ברורה על זה
כמה סך הממון רק שמעתי על פי השמועה
שמה״ר יעקיל מאיגר׳ היה מחייב פעם אחת
לאחד שהכה חבירו שיתן להמוכה שליש מכל
אשר לו אבל ■גופא דעובדא לא ידענא לכן איני
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דן אחריו רק נ״ל שאם ראובן הוא עני אז יתן
לו שמעון זקוק כשף ואם הוא עשיר אז יתן
זקוק כסף לעמילי תורה ע״פ מהר״ר אברהם
כ״ץ יצ״ו וכן יש בידי תשובה ממהר״ר יצחק ב״ר
תיים ז״ל שדן כך מאחד שתלש הבירו בשערו
ליתן זקוק כסף כדפרישית לעיל .ולאחר שיקיים
שמעון כל הא דלעיל אז הוא בכלל הכשרים
לעדות ולשבועה ומה שכתבתי שיתן זקוק כסף
היינו דווקא אם אין מנהג במדינתכם אבעלי
זרוע המכים חבריהם אבל אם יש מנהג
■במדינתכם אז עשו כמנהגכם .ומה שעען ראובן
ותובע משמעון שאמר לבנו לקללו מזה יצא
שמעון נקי ואין לחייבו בשביל זה מ״מ נראה
אם הבן הוא גדול אין שליח לדבר עבירה ואם
קטן הוא פסק הר״ם הלוי באשר״י פרק קמא
דב״מ כרב סמא דלא אשכחן שליח לדבר עבירה
אלא בחצר ועוד הא לא קילל הבן דלא הוזכר
בשום עדות שקלל אותו ואם כן מאיזה טעם
לחייב .ועל מה שתבע שמעון מראובן איך
שהכה אשתו וראובן השיב לאחר שהכה אותו
שמעון באתה אשתו של שמעון והחזיקה
בזרועותיו ולאחר שנתק זרועותיו ממנה הכה
אותה הכאה אחת כדי שלא תחזיק בו עוד
אעפ״י שראובן לאו שפיר עביד שהכה אותה
מ״מ לא נחמיר עליו לדון אותו כדין המורדים
והפושעים כי ,ן שהיא החזיקה בו אע״פ שלא
פשע נגד בעלה בשום דבר וגם לא היה מאומה
בידו שיכה בו בעלה כמו שהעיד ר׳ ישראל
וגם לא היה ניכר לא מתוך .מחשבתו ולא מתוך
מעשיו שהיתה כוונתו להכות את בעלה ואפ״ה
החזיקה בו ודאי היה סבור שהיתה כיונתה
לסייע לבעלה וגס היה בהול על שמעון שמא
יכה אותו יותר כיון שעדיין הע׳ן היה בידו
כדמוכח מתוך עדות של ר׳ ישראל שדחף אותו
עם העץ לתוך ביתו ומתוך זה היה חם לבבו
והכה אותה וכה״ג כתב מהר״ס בתשובה
במיימוני על אחד שהכה הבירו והלך המוכה
וקבל לפני השופע דאין לדון עליו דין מסור
משום דאין אדם נתפס כו׳ וכן במרדכי שלהי
בבא קמא ונה״ג כתב מהר״ח בתשובה וז״ל
מעשה בראובן שהכה שמעון ושמעון בשעה
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שהכהו בעוד שלבו חם קרא לראובן ממזר וירדו
לדין לפני הר׳ יצחק מווינא ורצה ראובן ששמעון
יעשה לו דין בשביל שקראו ממזר ופטרו ה״ר
יצחק והביא ראיי׳ לדבריו והיה כי יחם לבבו
והשיגו עכ״ל אלמא דבמה שקראו ממזר לא
הציל עצמו אפ״ה פטרו מטעם כי יחם ה״נ
לא שנא ואם נפשך לומר ■ולהשיבני מהאשר״י
פרק המניח שכתב אדם המכה חבירו ולאחר
שפירש ממנו חזר בו וחבל בהמכה מחייב השני
בחבלתו של ראשון אלמא לא פער המוכה הראשון
מטעם כי יחם לבבו יש להשיב דהאשר״י לא
מחייב השני משום מזיד אלא מטעם שוגג ואפילו
על הבושת כמו נפל מן הגג ונתהפך ונפל על
האדם שלהי כיצד הרגל .מכל הני ראיות נראה
דלא נפיק הזקן מחזקת כשרות לדונו כמזיד.
ומ״מ כיון שבייש אותה יבקש ממנה מהילה
בפני עשרה ויאמר כך חטאתי לה׳ אלהי ישראל
■ולפלוני׳ שהכיתי אותה ואני מבקש מהשם ית׳
שימחול לי וגם אני מבקש מפלוני׳ שתמחול לי.
ועל מה שתבע שמעון מראובן שהביא אותו
בעש״ג עד שנתפס והוצרך להעמיד ערבות
עבור ארבעים זהובים ■וג׳ זהובים נתן לשוחד
וטען שמעון שראובן הודה כמו שהעידו עליו
כשקבל עליו בב״ה ענה ראובן עשיתי כו׳ ועל
זה טען ראובן שמעולם לא הודה והכוונה
היה כלומר עשיתי שהלכתי לפני ראש העצה
וקבלתי פי׳ קבלתי על גוי אחד כו׳ נראה
דודאי הודאתו הודאה דלא שייך משעה אני
בך במילתא דמשמע דמשוי איניש נפשיה רשיעא
ובפרק קמא דכתובות אמרינן ממזר שותק פסול
וכן פסק המיימוני אלמא בשביל ששתק ולא
השיב לחורפו דבר משום הכי פסול דאי לאו
דהוא פסול לא שתק ומכ״ש הכא דאמר לו
שמעון שמסר אותו וראובן השיב לו לישנא
דמשמע מיניה שהודה לו ובשעת מיתה אמרינן
אין אדם משטה מטעם דאדם מצדיק מעשיו
בשעת מיתתו ומכ״ש בנדון דידן .ועוד כיון
ששמעון אומר וקבל עליו שהביא אותו בערכאות
של גוים והראה פצעיו וראובן השיב עשיתי
■מסתמא השיב על דבריו וכה״ג איתא במרדכי
פרק קמא דסנהדרין על אחד שבקשו ממנו

כב
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שימחול ואמר יהי כדבריכם ושוב חזר בו ופסק
ראב״ן כיון שאמר יהי כדבריכם הוי כאילו מחיל
בפירוש ומייתי ראייה מהיה מדבר עמה על
עסקי קידושיה וממי שאמר הריני נזיר ושמע
חבירו ואמר ואני כו׳וה״נ בעובדא דידן עדיף
טפי מההיא דנזיר וק״ל .ומה שטען ראובן שלא
בשביל שהכהו תפס אותו אלא בשביל שברח
מן העצה בטענה זו אין לפוטרו כמו שפסק
מסר״ם בתשובה במיימוני על אחד שרצה לתפוס
חבירו ולכופו ולהכריחו למשפט ומתוך שלא רצה
להניח להם לתופסו הכו אותו והרגו אותו ודן
עליו הר״ס כל דין רוצח מטעם שאין אדם מניח
עצמו לתפוס כו׳ .ה״נ הכא ידוע שאינו ברצון
מניח עצמו לתפוס ומכל מקום אין לחייב ראובן
לשלם לשמעון דמי פדיונו דכיון שהעירון מרטי״ן
קלוצ״א ושאר גויס ראו המעשה הרע ודאי
העירון לא ישתוק להגיד וגם שאר הגויס יגידו
דסתם גויס שמחים לאיד כחולקים שלל רב .וא״כ
ראובן לאו מידי עבד וקמחא דטחינא שחין כמו
מרבה בחבילות וכעין זה בפרק הפרה במרדכי
דפסק ,מהר״ם על אחד שהכה בעל הסעודה
ורץ בעל הסעודה לפני השופע כו׳ ובפעם ההוא
יצא ראובן מלפני השופע כו׳ עד ובא שמעון
עם קרובי בעל הסעודה וגרמו שהעליל השופע
על ראובן כו׳ והשיב מהר״ם ופטר שמעון מטעם
דפרישית דמרבה בחבילות ע״ד ומי יודע שמא
בלא מסירת שמעון היה השופט מעכב החוב
כו׳ אלמא דאפילו מטעם שמא פער שמעון הכי
נמי בעובדא דידן הוי קרוב לודאי שיגיע הדבר
לפני ראש העצה בלי גרמת ראובן והוי טפי
משמא חדא כיון דאית להו הנאה מיניה ודאי
יגיד כדי לקונסו ואמרינן בפרק כל הגע גבי
שמע מקומנטריסין של גויס דעבידי לאהזוקי
שקרייהו במידי דשייכי בהו ומכ״ש הכא דאית
להו הנאה מיני׳ ועוד הא אמרי׳ גבי מחאה מחאה
בפני שנים משום דחברך חברא אית ליה ובודאי
יגיע למחזיק ה״נ הכא ודאי יגיע הדבר לפני
העצה בלא קבלת ראובן שהגוים שראו המעשה
יגידו לאחרים ואחרים לאחרים עד שיוודע
הדבר להעצה וכיון דמחייבין מסור לשלם לא
הוי אלא מטעם קנס ולא מדינא כמו שכתב
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מהר״ם בתשובה במיימוני ובפרק הגוזל קמא
לא נתחייב המסור אלא היכא דאיהו עביר
ההיזק ודיבוריה דידיה קא גרמו לאפוקי הכא
דבלאו דיבורי׳ יבא ההיזק לשמעון .ועוד בלא
כל הני טעמי אין ראובן חייב לשמעון דמי
פדיונו כיון דשמעון חבל בראובן וחייב לו דמי
חבלתו ואנו לא בקיאין בשומא יכול להחזיק
הכל כמו שפסק מה״ר שמריה במרדכי פרק
המניח ובתשובה במיימוני על אחד שחבל בחבירו
והניזק תפס כוס של כסף משל חובל ופערו
מהר״ש להחזיר לו הכוס מטעם דפרישית ואף
על פי שראובן הודה שקבל על שמעון אפילו
הכי אין לפוסלו לעדות ולשבועה על פי עצמו
דאין אדם משים עצמו רשע וכן כתב רבי אביגדור
כהן פרק הגוזל בתרא במרדכי .וכן במרדכי פרק
זה בורר על אחד שהודה שהלוה בריבית וכן
בפרק קמא דסנהדרין גבי פלוני רבעני לרצונה
ועל מה שגרם ראובן שצוה ראש העצה לשמעון
לשלם ושיעשה דין לראובן אין לחייבו בשביל זה
כיון שהיה בעת הזעם .ועל מה שאמר ראובן
לשמעון רצת עלי כמו רוצח על זה איני צריך
להשיב ועל זה נאמר תן לחכם ויחכם עוד וגו?
ועל מה שאומר ראובן לבנו של שמעון מוכה
שהין ימצורע נראה לי שאין זה בושת כל כך
■שכן דרך נערים קטנים שיש להם שחין על
ראשם .ועוד מאן לימא לן דמכלמא ליה ומכלם:
ועל שאמרה אשת ראובן לשמעון בלשון אשכנז.
ד״ו וראוו״ן שענד״ר ,רוצה לומר אתה מבייש
הנשים ,והיא משיבה כוונתה היתה כלומר
ורייא״ן שענד״ר עם פיך טענת׳ טענה ודינה
קאמרה •כדאיתא בתשובת אביגדור היכא שאומר
לחבירו אתה פסול יכול למיתריץ דיבוריה ולימא
פסול מחמת קורבא קאמינא או בן הזונה יכול
לומר פונדקת קאמינא :ועל מס שטען ראובן
על מ׳ רבקה אמו ■של לוי שאמרה לאשתו מ׳
שרה בעליך רשע ומ׳ חנה מעידה על זה ומ7
רבקה טוענת לסד״ס פשיטא דטענת רבקה
טענה ואין הנה נאמנת להשביע אותה דהא
׳;שים פסולות לעדות .ועוד אומר אני אפילו
העיד עליה איש והיא טוענת להד״ס אין עליה
שבועה דאורייתא דהא אימעיט שטרות משבועה.
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משום דלא הוי גופו ממון ומכ״ש דברים בעלמא משקל כסף ,וחנה טוענת להד״ס כדמבואר
שאין בהם צד ממון ואין לומר דכל הני מיעוטים בטענתה ולאה הביאה ראייה מן העדות ,נראה
אתו דווקא למודה מקצת אבל גבי עד אחד לא לע״ד דאין להוציא ממון ממרת חנה בטענת
אימעיטו דהא בפרק הכותב גבי מתני׳ עד לאה ובעדות׳ דאין להכחיש טענת חנה שטענה
אחד מעיד שהיא פרועה משמע בהדיא דאין על התיבה בהאי עדות דמה שהעיד/הנ״ר
כשבעין על הקרקעות אפילו אהעדאת עד אחד אברהם בן הח״ר אלימלך כ״ץ וז״ל שבא הלא״ד
ומסתמא ה״ה אשטרות דמ״ש .ואפילו שבועת בל״א ,ר״ל התיבה ליד ר׳ שמעון ואחר כך
היסת אין כאן דלא ניתקנה שבועת היסת אלא בא הלא״ד לבית מרת חנה אין זו עדות לגרוע
אממון כמו שכתב מהר״ם פרק החובל ובפרק זכות מרת חנה דאיפשר שמעון הוא הביא
שבועת העדות ואפילו להטיל חרם די להפיס הלא״ד לבית מרת הנה בשמו ולא בשם לאה.
דעתה של מ' שרה ובעלה ראובן אין לעשות ותו לא העיד שבאתה הלא״ד ליד מרת חנה
דלא .דמי לההיא דפרק החובל במרדכ״י דהתם ׳ואיכא למימר שמא שמעון מסר לה הלא״ד
תובעת ממנה שדברה כנגד שוכני עפר איכא במקום המוצנע במקום המיוהד לו בבית אביו
למימר דווקא על דבר חמור כגון שוכני עפר דהא העיד רבי אברהם ברבי יואל ששמעון יצא
אבל בשאר דוכתין לא .ועל מה שאמרה בלשון ונכנס ביחידי בחדר אביו והוציא והכניס וגם
אשכנז איר זיי״ט שנוד״א לו״ש לויטר״ל ואינכם מה שהעיד רבי אברהם ברבי יואל שלא ראה
נח עם הבריות ואין לכם אמונה ,והעידה מ׳ מי שמסר לה הלא״ד איכא למימר נמי שמעון
חנה על זה נראה אפי׳ היתה מודה מרת רבקה מסר לה הלא״ד בחזקתו ולא בחזקת לאה ואיכא
מ״מ אין זה בושת לחייבה מחילה דשפיר מצינן למימר שמעון חזר ולקח הלא״ד מ״מ שפיר עברה
מתרצה כלומר בעלי מריבות .וכן מה שאמרה מרת בהא שהניחה בידיעת אחותו וברצונה ותו דאיכא
שרה בוי״ז הוי״ט ר״ל אשה רעה :ועל שהעידה למימ׳ שמא מרת חנה לא ידעה שהלא״ד היתה של
מרת דרזנא שמרת שרה היתה מקללת על זה מרת לאה .ועוד כיון שהתיבה נאבדה בבית אחיה
איני צריך להשיב דהא לא העידה באיזה לשון א״כ איכא למימר שמידיעתה הובאה התיבה
קללה או למי שקללה .ועוד שפיר קמתרצה מרת לבית אחיה .ומה שהעיד /אב״י איך שאמרה
שרה כמבואר בטענתה :ומה שתובע ראובן מרת חנה וז״ל בלשון אשכנז ,אור איר לא״ד
משמעון יציאותיו שיצטרך ליתן לטוען ולדיין ד״י ווי״ל אי״ך ניכ״ט אי״ן מיינ״ר גוול״ט
ולשליחות טענתיה לאו טענה ושמעון אינו צריך האב״ן ,ר״ל איני רוצה שהתיבה תהיה ברשותי,
לשלם לו יציאותיו וכן פסק ר״י במרדכי ובאשר״י שפיר טענה מרת חנה שהכוונה היתה שלא
להביאה לרשותה או איכא למימר שהתיבה
פרק זה בורר :נאם הקטן יעקב וויילא:
־־ץ־—־ ---------------ק  היתה'מונחת בביתה אבל ברשות שמעון היתה
־־ן
מונחת וממה שהיה רבי אלקנה כועס אין להביא
י■
ף ראייה דש/א בשביל דבר אחר היה כועס ולא
בשביל התיב> כאשר טענה מרת הנה ,ואין
כאן שום ראית להוציא הממון המונח בתיבה
מיד מרת חנה ולכל היותר איכא כאן שבועה
כאשר נבאר:
/
ל ומחמת ה מאתים ושבעים זהובים שטוענת
מ רת לאה שהפקידה ביד מרת
חנה וטענה מ רת הנה שלא הפקידה בידה
מאומה אך מרזתים וי״ג זהר הלוותה מרת
ין

ה
,ל

מד
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כדאיתא באשירי פ׳ הספינה ובמקדכי פרק חזקת ' לומר אנא זונה פונדקת קאמינא והקורא לחבירו
הבתים' ,׳ואם יש שם יורשין יותר-מיעקב אז פסול יכול לומר פסול לעדות מחמת קורבא עכ״ל,
יש לחלק אם היה שטר לההיא איתתח דשכיבא אלמא דמתרצינן דיבוריה במאי דאיפשר וכ״ש
על יעקב אחיה שהיו נכסיה בידו ובההגא בנדון דידן שאמר הרי אתה מכחש כמו ממזר
שטרא באתה דינה/בתו להוציא מידו ובשביל' דאיכא לפרושי עז פנים לכחש כממזר ולא היתה
»ה נתפשרו אז אין י■ כוונתו לומר שהוא ממזר ממש וכעין זה אשכחן
בקרא ובתלמוד כגון היתה כאלמנה ודרשינן בפ״ק
מאי אמור רבנן דיכוו
דתענית לא כאלמנה ממש כו׳ ובפרק ד׳ אחין
ער ואונן שלא כדרכן שמשו מיתבי כל כ״ד חדש
דש מבפנים וזורה מבחוץ דברי רבי אליעזר
אמרו לו הללו כמעשה ער ואונן כמעשה ער ואונן
ולא כמעשה ער וכו׳ ,אלמא אע״ג דכתיב
כאלמנה אינו ממש אלא אמרי׳ דלא הוי כאלמנה
ליה^דליפשו שטרא ע
ממש וכן הא דקאמר כמעשה ער ואונן דלא הוי
השער/עשה פשרה א
כמעשה ער ואונן ממש וה״ה והוא הראיה
משמע באשירי פרק ז!
לעובדא דידן ,עוד אומר אני להביא ראיה מפ״ב
וז״ל אבל אילי^א ש
דנדרים דקאמר וז״ל כדי שלא אתן עיני באשה
יעקב אז יכול יעקב.-
אחרת ויבאו בניי לידי ממזרות כו׳ והכא ע״כ
צריך נקיים:
ליכא לפרושי אלא עז פנים כמו ממזר ובמסכת
נח ועל שכירות הבית שרוצה יעקב לחזור כלה ובפרקין דבן עזאי גרסינן וז״ל עשרה הם
2J T12C3״21212 3ל1י 0(1212 0היכול לחזור כממזרים ואינם ממזרים בני נדה בני נידוי כו׳
בשטר אבל השכירות צריך לקיים וא^נויכול
הכי נמי הוי הפי׳ חצוף כממזרים:
לחזור בשכירות וצריך לקיים הקניין דשכירות
קרקע ומכירת ■ קרקע דמיין להדדי בכל מילי ם ועוד אני מוסיף ז ברים דלפי עדות שני
העדים רבי פרץ ורבי מרדכי לא פשע
דאמרי׳ בפרק מרובה כפם שקרקע נקנית בכסף
בשטר ובחזקה כך שכירות קרקע נקנית בכסף רבי בנדיט דמה שהעידו ששמעו מפי בנדיט עצמו
ובשטר ובחזקה ,ואי׳ פ״ק דב״מ באשירי דאין שאמר להם איך שאמר לה״ר יעקב אתה מכחש
שכירו׳ קרקע נקני׳ בחליפין ":׳נאם הק׳ יעקב כמו ממזר הלא תשובתו בצדו שאמר להם שה״ר
________ 1יעקב התחיל בתקלה •אמר לו אתה גנב ומלשין
_ ______ _______וויילא:
ועל זה השיבו אתה ־כחש כמו ממזר ולפי דבריו
נט פטיש החזק מה״ר יעקב יצ״ו על אודות אין לו חטא וכה״ג כתב מהר״ח א״ז וז״ל מעשה
ההוא גבר׳ דשמיה בנדיט בהח״ר בראובן שהכה שמעון ושמעון בשעה שהכהו בעוד
יודא שאמר לחבירו ה״ר יעקב אתה מכחש כמו שלבו חם קרא לראובן ממזר וירדו לדין לפני
ממזר ,לפי דעתי דקלישא נראה דאין לדון על
רבי יצחק מווינא ורצה ראובן ששמעון יעשה
האיש בנדיט בדינא רבה כאילו קראו ממזר בפיר׳ ,לו דין בשביל שקראו ממזר ופטרו רבי יצחק
וודאי אמת הוא שכתב ספר האגודה האומר והביא ראייה לדבריו והיה כי יחם לבבו עכ״ל,
לחבירו הרי אתה כמו ממזר צריך לפייסו כאילו
ה״נ היה חם לבבו כשקראו גנב ומלשין:
אמר לו הרי אתה ממז׳ וכן כתוב בתשו׳ רבי
אביגדור .מכל מקום נראה לי שאין צריך סא ועל פי עדות של רבי יחיאל שהעיד שר׳
בנדיט התחיל ■ואמר מלשין ומסור אם רבי
לפייס אלא אותו האיש שחירף אבל לא אמו
דאיכא למימר שלא פגע ונגע בכבוד האם דיכול בנדיט אינו מודה לדברי אותו עד אז אין מקום
למיתרי׳ן דיבוריה ולומר הרי אתה מכחש לחייבו שום דבר ואפילו שבועה דבפרק שבועת
כמו ממזר פירוש אתה עז פנים כמו ממזר שהוא
עז פנים ורגיל לכחש ואין לו בושת פנים כך אין
לך בושת פנים לכחש אבל מעולם לא היתה
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דין הנכון שיתנו כולם נשוה שלא להקל לעשיר,
ויש לכוף על הצדקה והאכסנאים הבאים,
ומתוך שאין העשירים רוצים ליכנס בחרם
מקבלים כל עול אפסנאים עד שאין פתחון פה
לשאר הקהל לחלוק ,ואם העשירים רוצים להוציא
מן הכלל נגד ד׳ או ה׳ עבור הספיקות יפה
הם אומרים וזה עצמו לפנים משורת הדין:
ויש קהילות שמקבלין האכסנאים לא לפי הממון
לגמרי שלא להתפרסם סכומם אך קרוב לעניין
ולפי האפסנאים נותנים צדקה כמו שיעמידו
לתת כנגד האפסנאים ומן המותר נותנים
בצנעא על פי החרם או על פי הברכה ועל בית
הכנסת אחת שאין לכולם יחד אין לחלקם,
כי כמה ישובים וקהילות שאין נמנעים להיות
יחד באגודה אחת לאורחים ולצדקה בשביל כך:

דין ראובן קבל עליו לפנות עד ר״ח אייר בה׳
זקוקים ורבי יעקב ערב בדבר ,ואח״כ
הלך לקלוני״א ולא נתן מס לשם ולפרקים היה
חוזר לעירו להוציא הקפותיו ,ועתה אומרים
הקהל שלא קיים נדרו אין להוציא מר׳ יעקב
ממון מספק ספיקא אחר כוונת הלב :ועוד
מה בכך שלא היה נותן מם בקלוני״א והלא
הוא אומר ששאלו ממנו ימס ובקש לפוטרו כי
לא היה יודע אנה יתיישב וכיון שחון לעיבורה
של עיר היה ח ץ לתחום חוץ לעיר קרינא ביה:
דין ראובן טען
השיב ר״ת מה שנוהגים במלכות זה לתת
משל אחרים לא נהגו אלא מן החצי שהוא מלוה
ולא מן החצי שהוא פקדון וגס אותו החצי של
מלוה לא נהגו אלא מפני שקבלו עליהם מתחילה
מדעת כולם ,ומשל גויס אין נותנים כלום דכולי
לשמעון לתת מממון אחרים שבידו,

פקדון וכן תקן רבי שלמה זקיני במלכותינו
עיין במרדכי דיש חילוקין:
דין הנדיב שנתן מס בפני עצמו לשר אם
הלוה מקצת כספו לאוהביו הדרים בעיר
חייב הלוה לתת מהן מס מן הכל ,ואם הלוה
עוסק בו לצורך אחרים יתן נמי מן הכל שלא
יהא יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא ,פירוש
שלא יהא עדיף כח הנכרי מכח בעל היישוב
ודווקא אם יש לו למחצית שכר או בג׳ לוטין
לשנה ובכה״ג אין חייב ליתן אלא מן החצי
כדפר״ת לעיל:
דין אדם שנתן נדוניא לחתנו אחר בתו ונתן
לאדם אחד להרויח בו וחתנו דר אצל חמיו
אך עדיין לא נשא אותה כיון שנתקדשו נתקיימו
התנאים הואיל ופירש בעת השידוכין שהממון
שלהם או אפילו לאחר גדכן יצא מרשותו לעניין
מס חייב ואין לאב ליתן ממנו מס כלל
אלא המלוה חייב ליתן אם הוא מלוה הכל
לצורך החתן חייב ליתן מס מן הכל ואם יש
לו למחצית שכר אינו חייב ליחן אלא מן החצי
דהא עיסקא פלגא מלוה ופלגא פקדון כדברי
ר״ת ,ואם החתן בא להשתקע בעיר חייב ליתן
מס מן הכל אפילו קבלו למחצית שכר:
דין ■מי שיש לו דבר מועט עם חצי רבית יותר
מזקוק צרוף חייב מס דהא תנן מי שיש לו
ר׳ ■זוז לא יטול לקט שכחה ופיאה ומסתמא
מם שיפטרוהו הקהל כיוצא בזה דהדבר ידוע
אם היה יודע שלא היו עניים נותנים מם יהיו
מגורשים ,אמנם רבותינו אמרו מדין תקנה
שפחות מזקוק פטורים ממס ושמא טעמ׳ דבימינו
בזקוק צרוף משא ומתן כבימיהם בר׳ זוז,
והא קמן דיש בני אדם שיש להם זקוק ועדיין י
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דין אחרי שהיורשים שותפים עם הקהל
מאורחים ובשאר עולים של הצבור והורגלו
לתת עמהם עפ״ה גם עתה לא יוכלו לישמע
לתת עפ״ה מכל אשר להם גם ממון הירושה
וכי תימא הם ירשו זכות אביהם שהיה נותן
לבד לשר הא ליתא שאם מחלו לאביהם ליורשים
לא מחלו ואף אם אין מן התובעים כ״א ה׳
או מה בכך אפילו אם השאר לא היו רוצים
לפרוע או אפילו רוצים למחול חלקם חלק אחרים
אין בידם למחול ,ואף אותם שלא שמו פתקיהם
כיון שנושאין ונותנים בשאר עולים עם חבריהם
וגם באורחים מזומנים מכאן ולהבא להשים
ולמלאות מה שבטלו אם יתחייב למה לא יהיו
מן הקהל לתבוע תביעת הקהל וכ״ש כשהתביעה
היא גם בעבור שאר עולים לבד האורחים:
דין אם יש אמד מהקהל שעובד להגמון תדיר
ומלוה לו ומחל לו במס אין פטור בזה.
אבל בעניין זה שתפסו השר ונתן ממון גדול
להגמון ובעבור אותו ממון פטרו מן המס ואת
ילדיו כל ימי חייו ,וגס הקהל מרויחים בכך
כי מחמת שאתה וילדיך אינם נותנים מם עם
הקהל מקיל על הקהל ולכך אתם פטורים:
דין פרדכת הוא אדם בטל דיתיב בביתיה
ולא קעביד מידי מסייע בכרגא וה״מ דבני
מתא אצלוהו ממלכותא שלא תבעוהו בכסף
גולגולת אבל אצלוהו אנדיסקי פירו׳ אם משרתי
השר אומרים יודעים אנו שזה הוא בטל ואינו
עוסק במחיה סיועתא דשמיא הוא ופטור
מכולם ,ור״ח פירש אנדיסקי אם נמצאו בני
אדם שאינם בני המקום ואמרו לשלטון כי זה
פרדכת עני הוא ונתרצה להם:
דין דאין להטיל מס על הקרקעות דכל מסים
אינם אלא ממו״מ שהרי יש עניים שיש
להם קרקע אין השר לוקח מהם ,ותנן מי שיש
לו מאתים זוז לא יטול לקט שכחה ופיאה כו׳,
ומשמע אם יש לו קרקע שוה מאתים זוז ,ועוד
אמרו חכמים דאין לך אומנות פחותה מקרקע
שנאמר וירדו מאניותיהם כל תופשי משוע
וארעא בעיא אריסא ואיכא עלייהו כמה
הרפתקי רוב חמה או רוב צינה ,רוב גשמים
ומיעוט גשמים ארבה חסיל ,ואי איפשר לעשות

לה שימור כמו שאר ממונות ואף לבתים שיש
לחוש לשריפת בתים לכך אין על הקרקעות
כמו על שאר ממונות דא״כ הקרן כלה:
דין אם הובררו טובי העיר מתחילה להנהיג
קהלם בכל דבר ואפילו יחיד שביררו ,מה
שעשה עשוי בתקנת הקהל ,ויפתח בדורו כשמואל
בדורו ,ואפילו בשל רבים הדין כן .ופירוש
במעמד אנשי העיר שיכולים לעשות בפרהסיא
ואין מוחה בידם ,אם אחד מן הקהל רוצה
למחות בדבר אם רוצים אנשי הקהל לגזור עליו
חרם אם רוב הקהל מסכימים עם ראשי הקהל
חלה החרם ואס לא הסכימו רוב הקהל אך
הראשים עשו יכולים למחות אבל אם רוב
הסכימו ומיעוט מיחו חלה הגזירה בעל כרחם
דאין גוזרי׳ גזירה על הצבור אא״כ רוב הציבור
יכולים לעמוד בה שנאמר במארה אתם נארים
הגוי כלו ,אי איכא גוי כולו אין אי לא ,ופ״ק
דהוריות מסיק דרוב ככולו ,ור״ת פליג יכו׳:
דין בעלי דינין כל זמן שלא נתנו המס לא
יעידו עליו בני העיר שבני העיר שנגנבה
להם ס״ת אין דנין בדייני העיר:
דין כופין בני העיר זה את זה לקנות להם
ס״ת וב״ה .וה״ה להכניס אורחים וכן
אם אין שם מניין אפילו היא עיר חדשה דאכתי
לא נהוג בה מידי וכן לצדקה:

דין שיש להושיב כל בעלי בתים שנותנים
מס ויקבלו עליהם ברכה שכל אחד דעתו
לשם שמים ולתקנת העיר וילכו אחר הרוב
הן לברור אנשים הן להעמיד חזנים הן לתקן
כיס של צדקה הן למנות גבאים הן לבנו׳ הן
לסתור בב״ה להוסיף ולגרוע ולקנות בית חתנות
כו׳ ,והמסרב לומר דעתו על פי הברכה בטלה
דעתו וראייה מההיא דכופין את בני העיר כו׳,
באשירי כתב האידנא אפילו תפיסות ועלילות
אפילו מענין אותו ביסורין ובמניעת מאכל ומשת׳
כולם בשביל ממון עושין וגובין לפי ממון ,וע״ש:

דין דכל דבר התלוי בממון מהשבין לפי הממון:
דין הרם קדמונים על המכה את חבירו שיתירו
לו הקהל חרם של עבריינות קודם שיתמנה
למניין עשרה ולכל דבר שבקדושה על מנת

v
?’3

יזמה־
נימוקי מהר״ר מנחם מירזברר״ק

קעג

שיקבל פליו כל מה שירצו בב״ד אם ירצה המוכה
או לאו יתירו הקהל לעצמו:
דין אשה יחידה או קרוב יחיד ,וכן קטן
נאמן שאין פנאי להזמין עדים כשרים
פתאום לזה ואם הכהו ב׳ פעמי׳ חייב ב׳ קנסות
ויש מרבותינו אומרי׳ דאין לחייבו בכל זה אך
בצרפת כי לא פשטו אילו הקנסות :וכתב בא״ז
בסנהדרין קרובים המוכה מעידים על המכה
לגרשו מבית הכנסת ,וי״א לא מצאתי בשום
מקום שהיו מכי׳ ועונשים מן הדין על פי עד
אחד או על פי קרובים כיון דמפיים ליה מגזירת
המלך :והא דאמרי׳ מלקין על לא טובה
השמועה איכא למימר דחזו ביה אינשי טובא
דברים מכוערים דומיא דבני עלי שכל העולם
היו מעבירים קול עליהם ,אמנם בדורינו שהשעה
צריכה לכך יש כח ביד ב״ד לרדות החשוד בפדות
קצת ובדברים המוכיחים לכל הפחות בדין קל
כמו הטיח את אשתו תחת התאנה דשרינן לעקור
דבר משום מיגדר מילתא וה״ה ע״פ עד אהד
או קרובים או דברים מוכיחים כו׳ ושמענו
בצרפת כי ר״ת תיקן בדורו לחייב המסור ע״פ
פד אחד ,ומצינו שהאמינו לשליח דב״ד כבי
תרי לשמתא כיון שאי אפשר בעניין אחר וסוף
דבר על כי רב הפשע נכון וכשר למיגדר מילתא
לנדות החשוד לכל הפחות בדין קל ולהלקותו
משום לא טוב השמועה:
דין כיון שראובן בעצמו מודה שנתפשר עמו
שמעון לשר ומתוך כך הוצרך ליתן בע״כ
אלא שאומר שנתפשר בסתם אבל בלב לשופט לי׳ ושמעון שהלשין אותו וציוה לעכב
לא מחל לו דברים שבלב אינם דברים:
את שלו עד שיעשה לו דין לא היה לו לעשות
ודין לוי שדחף את הקטן כבן שש או ז׳ או .זה אלא ע״פ ב״ד דלא עביד איניש דינא לנפשיה
ח׳ ואין עדים בדבר אך הוא הודה והרי אלא בחפץ שהוא שלו ואם אין עדים והוא טוען
הוא אומר שלא ביון לבייש אין כאן דין:
איני יודע אם הפסדת כלום ישבע שמעון שאינו
ודין קטן קבל על ראובן שהכה אותו אין
יודע שהפסיד כלום בזה פעור:
ומ״מ
נשבעים על טענת חרש שוטה וקטן,
דין אם יעידו עדים ששמעון הוציא שם על
כיון שפגיעת קטן רעה היא ואחרים חייבין
ראובן בפני גויס קוד׳ הוצאת ראובן שקבל
עליו יחרימו סתם בב״ד ,וראובן שלא הכה את לשופט הרי הוא שמעון כמבעיר אש וחייב לפרוע
הקטן רק שנגע בראשו קצת כדי להוכיחו כאשר לראובן כל הפסדו אבל אס אין עדים אע״פ
טען ראובן יפטר ,ואס יודה בהכא׳ יתן ה׳ שדבר בפני היהודים ועל ידי כן בא לחון בפני
דינר ממטבע שלכם לעובי הקהל והם יקנו גוים לעז זה אינו חייב ואם אין ידוע ישבע
לקטן סגולה כגון סידור להתפלל בו או כיוצא שמעון ■שלא הקדים להביא הדברים לפני גוים
בו עבור בושתו:
ופטיר:

ודין ראובן טען על שמעון שדחפו בב״ה ברבים
צריך לברר שכן הוא וראיה מההוא הא
יש ראיה יביא ראיה ויפטר:
ודין על דבר ההכאה אם הפסיד שמעון בדיני
גויס אז אין להעניש את ראובן טפי כי
בתרי קטלי לא קעלינן ליה ,ואם לא הפסי׳ ע״י
קבלתו אז שמעון יקרא רשע עד שיפייסנו ויתן
לו מה שראוי לו ואם יתן לו זקוק ויבקש ממנו
מטו בב״ה אחר קריאת התורה אז יהיה שמעון
כשר כבתחילה:
דין שמעון תפס את ראובן בגרונו ושלף
סכינו עליו ואמר ארון את גולגלתך ,כל
רבותינו שוין בזה כל המגביה ידו על חבירר
נקר׳ רשע ופסול לעדות ולשבועה עד שיעשה
תשובה הניכרת לרבותינו ואע״פ שלא הכהו כ״ש
שתפס בגרוני והרים אגרופו עליו לדוקרו בסכין
ומלקין אותו:
דין על דבר ההכאה אחרי שאין אדם בדבר
מיגו דאי בעי אמר לא נגעתי בו כלל
השתא נמי כי אמר לא הכיתי ודחפתי אך
דחיתיו מעלי כדי לסלקו ממני ולא כדי לביישי
אם יאמר כן עפ״ה פטור ,וראיה אם היה אפילו
עד אחד איפשר שלא היה נאמן ואפילו אם
הודה בהכאה גמורה ואומר הוא התחיל בי יש
ז
פנים לפוטרו:
ך;<7-סר־
דין ראובן היה ציית דין ואעפ״כ הלשין אותו
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ודין אם דרך באותה העיר שיהודים מעכבים
לחבירו ע״י גויס ולקבול עליו בגוים כי
אין שם ב״ד פטור:

אסור להגיד לגוים ואפילו יחיד שבא מחמת
כן כבר לידו עלילה שסבורים הגויס שהוא עשה
מותר לומר לגוים פלוני עשה ולא אני:

דין ראובן ציוה לתפוס בעל ריבו בידי גוים
יש להחמיר עליו יותר מישראל האומר
לשלוחו ישראל צא והרוג נפש דהתם קרוב לוודאי
שלא יעשה אבל ע״י גוים ברי היזקא כו׳ וצריך
כפרה כמו רוצח:

ודין הקובל בין הגוים הפסיד דין יהודים
כי בתרי קטלי לא קטלינן ליה אבל אם
יברר המוכה שהמכה לא הפסיד בידי גויס
ע״י קבלתו אז המכה נקרא רשע עד שיפייסנו:
וכן הקובל בשעת הזעם אם יחזור ויסלק אותו
מן הגוים לא הפסיד דין יהודי׳:

דין אדם שמגזם לחבירו בקהל ובבית דין
ובפרהסיא ואינו רוצה לקבל דין אע״ג
דגזים איניש ולא עביד הוי בצינעא אבל בפרהסי׳
יבב״ד גזים ועביד לכן מותר להנצל מן המגזם
לו אפילו ע״י גויס ויבקש מן שר העיר שיעשה
לו שלום:

דין מותר למוכה לקבול לגויס בשע׳ הזעם ואפי׳
אם יפסיד המכה כל אשר לו ואם־המכה

רגיל בכך אפילו לקצוץ ידו אם יכול לעשות •עם
הגוים יעשה וגס מותר לכל אדם להגיד לשופט
ולצוות לתופסו ואפילו יפסיד מחמת כן כל
אשר לו דהוי כמו רודף אכן אם באקראי בעלמא
הכה ומתחרט שניכר לעולם שלא יוסיף לעשות
כדבר הרע הזה אסור להורגו ולהפסיד ממונו,
ונראה שבעוד זעמו של המוכה עליו ואם לא
נתקרר דעתו עליו בקבלתו בגוים לא יכול להעמיד
עצמו מלנקום הוא עצמו או קרובו אשר יחס
לבבו ,ולאו דווקא המוכה אלא מצוה לכל אדם
להגיד לשופט פלוני הכה פלוני ועוד הולכים
בכעסם תעשה כך שלא יוסיף עוד ,ואם יעליל
השופט עליו ויקח כל אשר לו פטור המגיד דאל״כ
אין לך אדם מציל את חבירו מיד מכהו .ודאי
אם יכול להצילו באחד מאבריו יעשה כרב הונח
דקץ ידא או שמא יותר טוב שיגיד לשופט
ויפסיד ממון מלחסרו אחד מאבריו והא רפיא,
ואין לומר כיון שהמוכה כבר הוכה יש לו לכוף
אח יצרו ולא לנקום צא ולמוד מגואל הדם כו׳,
וכן מי שעוסק בפסולין או בגזיזת מטבע או בכל
דבר שיכול לבא מזה פשיעה לקהל אם הקהל
התרו בו שלא לעשות ולא השגיח יכולים להגיד
לגוים פלוני עסק באילו עניינים מכוערים ואם
לא עשה כן אלא פעם אחד וחדל או יחדל ודאי

דין ראובן טוען על שמעון חמיו שגילה לגוים
הנושי׳ בו שרצה לברוח ובזה הפסיד
ב׳ זקוקים ושמעון כופר ואומר להד״ם אם
עכבוהו גוים עד שהוצרך לפרוע מה שהיה
חייב להם אין זה הפסד ואינו חייב שמעון
לשלם אמנם ברעה עשה שמעון שגילה לגרים
והוי כמחזיר אבידה לגוי ואם על ידי שגילה
לגוים הפסיד יותר ממה שהיה חייב להם וטוען
טענת ודאי ישבע בבית הכנסת שלא גילה ואס
הגוים מעידים עליו ישבע בפני הגוים שלא
גילה להם:

ודין אם הפקיד גוי או שהלוה לישראל ומת
הגוי אם אין מחזיר ליורשיו קאי בעון
וכגון שידוע ליורשיו או לאחרים שהוא חייב לו:

דין השופט קבל על ראובן בשם שמעון בפני
שמעון על שהטיל לו פתקין בקליפי שלא
ברשותו ,השיב המורה אחרי שעמד שם שמעון
ולא מיחה בשופט שלא יקבול משמו ומכחו שחייב
לשלם לראובן כל ההפסד שבא לו מחמת זה
שיוכל לברר בעדים וראייה מהכותב נכסיו לבניו
וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כתובתה
מאחר ששתקה ולא מחתה ,עד אחד העיד
ששמעון אמר לשופט ראה אדוני איך ראובן
מגזם לי להביאני לפני דייני ישראל אם היה לו
עד מצרפי׳ עדותו וחייב גם מזה לשלם לראובן
כל מה שהפסיד מחמת כן ,ועתה שאין עד אחד
ישבע

בפני

הגוי

ויפטר

ומה

שתבע

ראובן

משמעון שנתייעצו הוא והשר בחדר להעליל על
ראובן שעבר על החרם בזה אין עדים וישבע
בפני הגוים שלא הבאיש ריחו לעיני הגוים
ויפטר:
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דין מי שהלשין את חבירו ליהודי שמינהו
המלך וענשו ממון שלא כדין אם יש לנהוג
בזה המלשין דין מסור ,השיב המורה יש
מקומות שאין יהודים רשאים להעליל ויש מקומו׳
שיש לו לברוח ולהסתלק קודם שיתעסק בדבר:

דאשכחן גבי רועה אי אמר גנבא סריא אדוכתא
פלוני יתבינן כן וכן גברא איכא בהדן ואזיל
גנב ושקיל חייב הרועה והרי הוא כאילו הוליכו
למקום גדודי ליסטים וחיה ואף על גב דרומה
לא נתכוון לפסידא דבעל הבית:

דאין ראוי ליעול שום שררה על ידי גוים
לא חזנות ולא רבנות בשליחות דרחמנא:

דין שמעון היה לו עור של שועל מעולה
ולקחו ראובן ממנו והביאו להגמון ואמר
לו בכמה עור זה ואמרתי לו בכ״ה דינרים
כסף ,ואמר לי אמור בגימור דבר כמה סוף
דמיו אמרתי לו לא פחות מליטרא כסף וקבלו
מיד בכך והיה לוי שם ואמר עור זה רע הוא
ודמיו יתרים ,ועתה טוען ראובן שהפסיד ה׳
דינרים על יד לוי ,אם יש עדים לראובן שההגמון
שאלו להגיד לו דמי העור בגימור והוא אמר
לו בליטרא כסף שקיבלו ההגמון מידו בכך
אע״פ שלא היה פירש ההגמון ואמר בכך אני
נוטלו נתקיימה המכירה בקיבול העור מיד
ראובן:

דין

דין ראובן שגרם ע״י גויס שב׳ מעילים שסחר
שמעון מן הגוים יצאו מתחת ידו ובאו
ליד ראובן חייב ראובן להחזיר לו אותם ב׳
מעילים ולקבל הימנו ■מה •שהיה לו לשמעון ליתן
לגוים:

דין ראובן טען על שמעון ואמר חפן אחד
מכרתי להגמון בג׳ ליטרא מפשיטים
ולבסוף אמר לו ההגמון אין לי הפשיטים אתן
לך כסף ,וכשדבר השליח עם הגיזבר ואמר
שמעון כבר החלפתי אותו הכסף והפשיטים
מוכנים המה ,ועתה תובע ראובן משמעון
המותר שנפסד על ידו אפילו לדברי ראובן אין
לו על שמעון כלום שלא חיסרו שהרי תשלום
חפצו בא לידו משלם ובעילוי הכסף לא היה
לו לראובן זכייה באותו כסף כלל כי לא זכה בו:
דין ראובן היה לו מעיל אחד ובא אליו שמעון
ונטלו לקנות ממנו לצורך בתי ידים לצורך
ההגמון והוליכו שמעון להגמון ולאחר שראה
ההגמון את המעיל לקחו שמעין והביאו לראובן
ואמר
פס הגיזבר והחזירו לו בפניו
הגיזבר לראובן לשמור המעיל אם לא ימצא
אחר טוב יותר יקחנו ההגמון למחר בא הגיזבר
לביתו של ראובן ולקח המעיל ושמוהו כרצונם
ולא נתנו לראובן לא המעיל ולא דמיו ועתה
תובע ראובן דמי המעיל ושמעון משיבו לא
הזכרתיך לפני ההגמון מעולם ,חייב שמעון
להחזיר לראובן דמי המעיל באותו קצב שקצב
עמו דתנן אם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו
שדה באחוויי אחוויי ,ושמעון זה אע״פ שלא
הזכיר את ראובן מתחילה הואיל ולא החזיר לו
בינו לבין עצמו שלא בפני הגיזבר איבדו וכמי
שנשאו מראובן ונתנו לגזבר דמי ,ומה שאמר
שמעון ולא נתכוונתי להפסידך אין זו טענה

דין ראובן טוען על שמעון שהלשינו והפסידו
ליטרא ושמעון אומר אתה הלשנת אותי
תחלה ויש לי עדים ואביא על זמן ועבר הזמן
ולא הביא עדים ונפטר ,וראובן טוען מן
היורשים הליטרא שחייבוהו ב״ד נראה מאח׳
שעמד בדין וחייבוהו ב״ד אם לא יביא עדים
חייבין היורשין לשלם:

דין מסור דהיזק ניכר הוא בנו פורע אחריו
מנכסיו שירש ולא אמרינן בזה יכין רשע
וילבש צדיק ואם חפשו שיעור נזקו אין מוציאין
אותו מידו וה״ה שישבע ויטול ובמקום שהנמסר
אומר כך וכך הפסדתי והמסור מודה במקצת
הרי שבוע׳ דאוריתא מוטלת עליו והוא אינו
יכול לישבע דרשע הוא דמסור פסול לעדות
ולשבועה עד שישלם כל מה שהפסיד ויעשה
תשובה במלקיות ובתעניות ומאחר דפסול
לשבועה שכנגדו נשבע ונוטל אם מודה מקצת
ויש חילוק בין מסור שהוחזק למסור שלא הוחזק
ודין רודף מפורש שם ,ודין שבשפת מסירה
מותר להורגו בידים כמו רב כהנא דשמעיה
לקועיה ובין בשעת מעשה ובין שלא בשפת מעשה
■מותר להשכיר את הגוי להורגו:

יי
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דין דעכשיו
מסירות
בדיבור ואיבד
■מרישא דב״ק

בזה המלכות נוהגין לדון דיני
אפי׳ בדלא אחווי אלא שהלשין
ממנו ממונו של חבירו וראייה?
דמסיק על מסור בדיבור לא

קמיירי:

דיני בושת
• •fדין ראובן דבר על אשתו שהיתה משמשתו
נידה וכן דבר חמיה והכשיר המורה
קרובים ונשים להעיד על בעלה וחמיה שהוציא
לעז עליה ואם תנקה האשה ילקו ויאמרו שדברו
שקר ויהיו בחרם ובנדוי כל מי שמוציא עליה
שם רע מכאן ולהבא ,ועל כל שגילה להם
הדיבה וציווה עליה שלא לגלותו ועוד לא יכבוש
פדותו כי דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי
שומעים ,הקובל על חבירו שהלשין אותו או
שגנב לו הואיל ובלשון קבלה אומר אין עונש
בדבר:
דין ראובן כפם על אשתו ואמר הבת שילדה 1
אינה בתו אלא ממזרת וגירשה ואחר
זמן רצה להחזירה ואומר כל מה שדבר על בתו
ופל אשתו שקר ומחמת כפס פשה אם חוזר
ונותן אמתלא לדבריו נאמן:
דין אם אמר גזלתני או עברת על החרם או
על השבועה והלה שותק אין לפוסלו ולומר
מדשתיק אודויי אודי ליה דלא תהא הודאת
פיו גדולה מדיבורו דאפי׳ אמר בפיו גזלתיך או
עברתי על השבועה אינו נאמן לפסול עצמו דאין
אדם משים עצמו רשע שכשאמר לו גזלתיך חייב
להחזיר לו הממון דהודאת בעל דין כמאה עדים
דמי אינו נפסל ע״פ עצמו ופלגינן דיבוריה:
א דין לאה טוענת על ראובן אמרת עלי לבעלי
מה להתייחד עם נפק׳ ברא כמו זוגת׳
וחירפתני על דברי קינתוריס הואיל ואין עדים
וכופר פטור ,וכן על חירוף שוכני עפר ,אמנם
אם ירצו הקהל להפיס דעתם יתנו חרם בב״ה
על עצמם שיודו האמת:
ר .דין ראובן אמר על שמעון ששמע שזקינתו
היתה שפחה ועדים העידו ששמעו כן לא
יפה עשה ראובן וגם העדים אחרי שאין עדות ,
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הרי אינו אלא הוצאת לפז וחייב דין או נידוי
אבל היכא דאיכא עדות ברורה יכולים להעיד:
דין קול יוצא על אשה אחת שזנח׳ בטבריא ואחר
כן נתקוטט ראובן עם אחד מבניה ובעת
הקטט׳ קרא טביריא טביריא ועתה טוען אותה
אחד מבניה על ראובן שכיון לביישו בזה ולפסול
ילדיו אם הלעז והדופי מטבריא יצא על אותה
משפחה לבד א״כ הוא ודאי כיון ללעז של אותה
משפחה להבזותה מ״מ מדלא קאמר בהדי׳ אתה
או בניך מטביריא רק קרא שם המקום לבד
כדי שלא ■יבינו השומעים מאי קאמר א״כ לא
הוי בושתם כולי האי אך שמעון יקח עשרה
אנשים ויבקש מטו מראובן בחצר ב״ה דרך
כבוד כו׳ ומשום מיגדר מילתא נזהיר כי כל
המוסיף לדבר סרה כה״ג לא ינקה בקל כזה:
,דין מי שציוה לחבירו עפ״ה שלא להתפלל
וכל כיוצא בזה וחבירו לא חש לציוויו
ואמר לו עברת על החרם אין להענישו בדבר
זה מאחר שהיה סבור שבדין ציוה לו:
דין שמרת פנינה עברה על גזירת רבותינו
שנדו על כל מי שמוציא לעז על מלכה
שארבע פריצים קצצו את קליעותיה לגנאי וחלקם
■נוחי נפש ימי יתיר ולכך תשב בנידוי ל׳ יום
ואפ״ג דפבד ואשה פגיעתן רעה היינו משוס
דאין להם מה לשלם ,אבל מידי דבושת שיכולין
לפשות בגופו השוה הכתוב אשה לאיש לכל
עונשין שבתורה ומה שאמרה על אביה של מרח
רישקא שהמיר ונקבר בתועבה הרי יש כתבי׳
מרבותי׳ שעשה תשובה ומת יהודי לפיכך עברה
על לא תונו וגו׳ ,אם היה בעל תשובה אל
יאמר לו זכור מעשיך הראשונים ודברה על
שוכני עפר כו׳ ולכך תלך על קברו עם עשרה
אנשים ותאמר נעניתי לך והיתה חייבת מלקות
אך דטבא עבדי ליה תשב מחוץ לבית הכנסת
ח׳ ימים ואותם ל׳ יום שהיא בנידוי תשב במקום
אחד ז׳ ימים ובמקום שני ז׳ ובמקום שלישי ז׳
ימים והמות׳ במקומ׳ ויש לה לבקש מחילה
ממנה תוך ב״ה של נשי׳ ואם בעלה לא יחפוץ
שתתבזה אשתו בב״ד בנידוי וירצה לפדות בממון
אז יעשה כאשר ישיתו עליו פלוני ופלוני ופלוני:
דין הלעז שהוציא על פלוני וחביריו שנשבעו
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מל בת נפש שנא כדין והם הביאו עדים דין אלא מוטל מל המחרף לפייס אבירו
שנשבעו כדין והכחישו פדים שכנגדם אוקי וכשאין עדים בחירופין אין להשביע עליהם•
תרי בהדי תרי ואוקי גברא בחזקתו בחזקת אפילו היה בהן דין ,ומה שאמרו שצריך לילך
כשרות ושוב אין להוציא לעז עליהם לא ברמיזה על קבר הנחרף היינו דווקא כשהוא קבור
ולא ברמז:
בסמוך כגון בפיר ששייכים לה ושולחים שם
דין ראובן קרא לשמעון כנען יש לדונו כאילו מתיהם לקבור אבל אם הוא קבור במרחקים
קראו עבד דליכא למימר שרוצה לומר לא אלא דיו שישלח שם שלוחו ויקח שני עדים
כמו כנעני בידו מאזני מרמה דא״כ עבד נמי מן העיר שהקבר שם וילך על קברו ויבקש
ר״ל עבד עברי או עבד לוה לאיש מלוה:
מחילה בשם המחרף:
ז
דין אחד אומר לחבירו שהיה רוצה לפנות 'Qודין אומר לחבירו כפרת בתחיית המתים או
משומד לכל התורה כונה יש עליו דין
על קברי אבותיו אם יש עדים ראוי
ליפנש עונש גדול ,וילך לג׳ קהלות לבקש מחילה לפי ראות עיני דייני העיר ולפי הקינטורים
וגס במקום שנקבר אביו יבקש מחילה בבית שקינערו והכעיסו עד שאומר לו הגידופים
הללו:
הקברות מאביו בפשרה ואס אין עדים ישבע.
ויפטר ,אמנם לעיל כתבתי שפטור בלא שבועה :ודין כל המקניט את הבירו אפילו בדברים
צריך לפייסו ואם מת מוליך עשרה בני
דין ראובן הפשיע את שמעון שקראו ממזר
אדם ומעמידן על קברו:
בפני עדים ושמעון השיב שראובן לחש ׳(.
לו לאזנו שהוא ממזר ,ובשמעו כי נתמלא רוגז דין מאן דמתקנס מנה בב״ד סופג איי
אמר לראובן בקול רם אתה ממזר מאחר שכך
הארבעים מאתים סופג שמונים על כל
פתאום אמר לו שמעון אתה ממזר מסתמא מנה ומנה ארבעים ולא מבעיא מבלות יהכאות
ראובן הקניטו תחילה בפסול כזה ,ונאמן שמעון אלא אפילו על אונאת דברים מיחייב לפייסו,
בקבלת חרם שכך היה המעשה ופטור ,וגם לא האומר לחבירו ממזר או עבד או רשע לוקה
אמר שמעון לראובן כלום אא״כ שדברים הרעים ארבעים מן הדא דכתיב ופי כסיל מהיתה לו:
דבר ראובן על שמעון:
האומר לחבירו נואף או פסול או נבל לוקה
דין הקורא לחבירו עבד יהא בנידוי ממזר ארבעים מן הדא דכתיב ומהלומות לגיו כסילים:
סופג את הארבעים רשע יורד עמו לחייו המלעיג והמלעיב על דברי חכמים לוקה מן
מדה כנגד ■מדה ,עבד הוא רוצה להביאו לכלל הדא דכתיב נכונו לליצים שפטים ,והשוו הגאוני׳
ארור כנען לפיכך יהא בנידוי ,ממזר רוצה נבלות פה להכאות וחבלות מן הדא דכתיב אל
להביאו לידי מלקות דלא יבא ממזר בקהל השם תתן את פיך לחטיא את בשרך :הקורא לאשת
לפיכך יהא במלקות ,רשע הוא רוצה להפסיד חבירו זונה או פרוצה סופג ארבעים מלקיות
פרנסתו דכתיב כי ימוך אחיך והחזקת בו פרט והשוו אונאת דברים לפריעת הראש משום כבוד
בנות ישראל ההגונות ותנן פרע את ראש האשה
לרשע שאין אחיך לפיכך יורד עמו לחייו:
נותן לה ד׳ מאות זוז ומדלא מגבינן קנסא
דין ראובן קרא לשמעון הורנזו״ן ר״ל בן זונה
והשני העיד שאמר לו ממזר לא נחלקה בבבל מלקין ליה מלקיות על כל מנה חד מלקות
ואי לא ציית מנדין ליה:
עדותן בכך דיש בכלל מאתים מנה והרי הן
מצטרפין כאילו יש שני עדים שאמר לו הורנזו״ן ,דין המשפר בגנותן של ■מתים סופג את
הארבעים כיצד אומר לחבירו בן הנדה
וענין קריאת הורנזו״ן אין דין עליו דבן הזונה
קאמר אימור אמתו זינתה בעלמא אי נמי היתה בן הזונה והם מתים סופג שמונים כי היכי
פנוייה ,אך להכזיב עצמו ולהשתטח על קבר דליתצל מגיהנס ואם אביו או אמו בחיים סופג
אמו ,אמנם לפעמים יש להחמיר לפי המבייש ארבעים משוס כבודם של חיים :המחליש דעתו
של חבירו והושחרו פניו בדבר שאיךצריך לפייסו
והמתבייש ,ובטמא ובשאר חירופים אין בהם
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כו׳ ואמרינן ספ״ק .דשבועות מה נשתנה שעיר של כה״ג ברכב על הסוס בשבת והטיח באשתו
תחת התאינה והביאו לב״ד וסקלוהו ט׳:
ר״ח שבי .נאמר לה׳ כו׳ וכל השערים ננעל חוץ
לך דין ראובן תפס בסכינו תחילה והוציאו קצת
משערי אונאה:
ושמעון תפס כמו כן באותו סכין עצמו
י) .ודין מי שקורא לחבירו מלשין או מסור או
עבר על החרם יש מחייבין אותו מלקות ומתוך כך נפצע ראובן בזרוע אין על שמעון
וכן אם קראו גנב קראו רשע יורד עמו לחייו פשע בכך אפילו היה מת מאותו פצע ואפילו
פר״י להכותו הואיל ולא נזהר בלאו לא תונו :גרס שמעון הפצע ט ראובן היה כמו כן
מכת מרדות אין אלא רק לפייסו שיוסר שלא רודף כו׳ ועוד שראובן קבל בעצמו ושמעון
שאמר אני רוצח בגופו של ראובן בזה לא פסל
יוסיף:
•
ודין קראו טמא אין במשמעות טומאה אלא עצמו 7אין אדם משים עצמו רשע ועוד שאמר
לפי דעת כעסו חייב להרבות עליו רעים ,שמעון שמרוב צרה אמר כן שהיה ירא אולי
פשע בדבר והיה עליו חיובא:
וגם עניין כלב בכלל ונשים הפוגמות :כ
דין דגואלי הדם רדפוהו עד חובה והשיגוהו דין ראובן הכה אשתו בען המתבקע באליה
שלה והיא מעוברת ולא החשיך עד שמתה
כדין עשו גואלי הדם שנקמו אביהם
דגברא קטלא קטלו ואין לו דמים ,מצינו בפנחס וראו עדים שאותו מקום שהוכתה אדום וגם
שהרג זמרי על שבעל ארמית והכתוב שבהו חבורה היתה שם ומקודם היתה בריאה מכין
וכ״ש זה ואין להוציא לעז עליהם ,ועל מה שהלכו אותו מכה בלי חמלה ולגוז ראשו וליגלות ממקומו
מחוץ לתחום בשבת כדי לנקום אביהם ומה שתים או שלש שנים כפי ראיות חשובי קהלו
רציחה שהיא אב מלאכה היתה דוחה שבת ק״ו ובכל קהלה יספר מקרהו שכן כתוב וזה
דבר_
_____
מעבודה לולי שכתב לא תבערו כ״ש תחומים ,העצח^ואין ראוי להיות ש״צ אבל שחיטתו
מותרת:
דרבנן כו׳ והוי כמו פיקוח נפש דדוחה ?ץ
ודין כהן שמל את התינוק ומת נושא כפיו
שבת כר:
■דמיתכוין לשם מצוה ,ועוד מי יימר דכלו
?? דין אשה הרה לזנונים וילדה ממזר מן הגויס
לו חדשיואו שמא הרוח בלבלתו אחר המילה:
והרגה את הממזר ויש לירא שתצא
דין מי ששחט אשתו ובניו בשעת הגזירה
לתרבות רעה אין להורגהדהרודף אחר ע״ז
אין להחמיר עליו כלל ,כ״ש שאדם רשאי
מצילין אותו בנפשו ואפילו בועל ארמית דקנאים
להרוג עצמו על קידוש השם :ראובן מרצונו
פוגעים בו אםבא לימלך אין מורין לו:
דין המגזם בדליקה א הוי רודף לכל ישראל ץ קבל דינו שנקרו עיניו ,ויש בני אדם שקורין
שהרי אם נשרף בית אחד בעיר או בכפר לו רוצח ולבניו בני רוצח יש לגעור בהן והעובר
יהרגו כמה עוברים ושבים ומשעה שתולה על ככה במזיד חייב נידוי :בר חמא קטל
כתב פסול של שריפה לעיר או לכפר על פי גוים נפשא אמרי ריש גלותא אי ודאי קטל ליכהוייה
הוי רודף ואפילו לא פירש בכתב שמו של רודף עיניה רש״י פירש׳ יעוורו עיניו דבטלו מיתת
כ״א של נרדף וידוע שמתחילה גיזם ,ואשכחנא
ב״ד ,וי״מ לישמתיה:
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